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Militaire Bijstand i.h.k.v. strafrechterlijke handhaving van de rechtsorde, artikel 59 Politiewet 1993

De Officiervan Justitie in het regioparket Arnhem - Zutphen

In de politieregio Gelderland-Midden is in 2012 sprake van een stijgend aantal overvallen, een stevige toename van het
aantal woninginbraken en licht dalend aantal straatroven. Deze misdrijven hebben een grote impact op de lichamelijke
integriteit van de slachtoffers en veroorzaken een groot onveiligheidsgevoel onder de bewoners.

De bestrijding van deze vormen van crirninaliteit (High Impact Crimes) is een van de belangrijkste prioriteiten van de
regiopolitie en het Openbaar Ministerie. Voor een effectieve en efficiente bestrijding van deze delicten is in 2011 bij het
korps een regionaal woninginbrakenteam en een overvallenteam geformeerd metgelabelde capaciteit.
De politie Gelderland-Midden heeft het programma bestrijding woninginbraken en overvallen, conform de voorstellen
van de landelijke Taskforce, zeer actief opgepakt.

Bij het Openbaar Ministerie is voor ieder regiokorps een aparte officier van justitie aangesteld die leiding geeft aan het
overvallenteam. Hierdoor is het aantal aangehouden verdachten gestegen. Deze aanpakvertaalt zich nog niet in forse
daling van de totale cijfers, met name niet bij de overvallen en de woninginbraken.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de politiekorpsen en het Openbaar Ministerie opgedragen hoge prioriteit te
stellen aan het bestrijden van en het oplossen van deze high impact crimes. Gelet op deze cijfers, wil het korps en het OM
in de donkere dagen periode' alles op alles' zetten om verdachten van deze misdrijven aan te houden en deze misdrijven
te voorkomen. Het korps kiest daarbij voor intensivering van de bestaande aanpak (de gelabelde teams), versterking van
de samenwerking met de gemeenten en voor nieuwe en innovatieve opsporingsstrategieen.

Wat is het huidige beeld?

Overvallen

Het aantal overvallen voor Gelderland-Midden in het jaar 2011 kwam uit op 69. Het jaar daarvoor was dat
nog 103 en het jaar daarvoor n 4. Na acht maanden van dit jaar staat de teller op 52 overvallen, dit is een stijging van 7
(i 6%) ten op zichte van de eerst 8 maanden in 2011. De maanden februari, mei en juni vallen in de eerste 8 maanden van
2012 nu al hoger uit dan deze maanden in geheel 2011. Er wordt voor 2012 dan 00k een stijging verwacht van de
overvallen ten opzichte van 2011. Dit is niet conform het landelijke beeld, waar voor de eerste vijf maanden gemiddeld
bezien een lichte dalende trend was ingezet.

Zorgwekkend is dat het aantal overvallen op woningen stijgt. In 2012 betreft dit ca 45% van het totaal.
In 2011 was dat nog ca 25%.

Opvallend is dat, met name in het district Arnhem-Veluwezoom, ca. 60% van de aangehouden verdachten bij overvallen

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken voor Gelderland-Midden in het jaar 2011 kwam uit op 3 565 in totaal (tot augustus 2011
waren dat er 2131). Na acht maanden van 2012 staat de teller nu op 2429 woninginbraken. Dat zijn er nu al ruim 300
meerdanvorigiaar.
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