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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

dooÏT/Nn^ 1: ""9®" sesleld na aanleiding van de berichtgeving 
door de NOS (hllps.;/nos.ni;arlikei/2r>ai?37-nniitie,stopl-16-000-2aken-vanwogo-p.r=„™.i,,„|,.,„ 

van personeelstekort. De vragen van de heer Lekkerkerker luiden als volgt: 

1. Is het bekent hoeveel zaken hiervan in onze regio zijn en hoeveel er Jaarlijks worden 
stopgezet? En specifiek in Huizen? 

2. Hoeveel aangiftes worden er in onze regio gedaan en wat is het percentage van aanaiften 
dat Überhaupt tot een daadwerkelijk onderzoek leidt? 

opgróstT'''^"^^®^ onderzoek wordt genomen wordt uiteindelijk 

H?nM fLekkerkerker is er contact geweest met politie en het OM 
orob?eLt k portefeuillehouder waarin in algemene zin op de 
Ln Hp T ingegaan. Het betreft een brief van de minister van J&V, de heer F. Grapperhaus 

deLt aln H k NOS publiceert en in het' 
farP^mnH T ̂  Sekomen, in grote lijnen overeen komen met voorgaande jaren en dat deze al 

ooHfl Pn h . nrT T zaken liggen. Ook stelt de minister dat 
zakl met PL Ir T T de opsporingsinspanningen te richten op 
zaken met een hoge impact en op kansrijke zaken. 

™n T "f Vechtstreek hebben laten weten dat zij aan de inhoud 
n deze brief mets hebben toe te voegen. Specifieke cijfers per gemeente worden niet verstrekt. Dit Is 
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dan ook de reden dat de portefeuillehouder niet verder In kan gaan op de specifieke vragen van de heer 
Lekkerkerker. De brief van de minister Is bijgevoegd als bijlage. 

Hoogachtend, 

Bitrgemeester en wethouders, 

.W.J. Veldhulsen Drs. K.S. 
meentesecretarls burgem 

udzinH 9;U09LU9[) 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Directoraat-Generaal 
Politie 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid, nl/jenv 

Ons kenmerk 
2438110 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak In uw 
brief behandelen. 

Datum 10 december 2018 
Onderwerp Toezegging AG politie d.d. 29 november 2018 

-voortijdig beëindigen van circa 16.000 onderzoeken-

In het Algemeen Overleg politie van 29 november jl. heb ik uw Kamer toegezegd 
een brief over de duiding van de circa 16.000 voortijdig beëindigde onderzoeken 
door de politie te zenden. Ik doe hierbij mijn toezegging gestand. 

De cijfers die NOS publiceert en in het debat aan de orde zijn gekomen, komen in 
grote lijnen overeen met voorgaande jaren en liggen al jaren rond de 3 procent van 
het totale aantal binnenkomende zaken. Om de opsporingsinspanningen te richten 
op zaken met een hoge impact en op kansrijke zaken maken politie en het OM 
gebruik van een selectieproces. Over dit selectieproces en de kwantitatieve 
resultaten hiervan, zoals het aantal binnenkomende zaken, doorstroom naar het OM 
en afgehandelde zaken wissel ik periodiek met uw Kamer van gedachte in het kader 
van de Strafrechtketenmonitor^ en rapportages Criminaliteit en Rechtshandhaving,^ 
de Veiligheidsmonitor van het CBS^ en de jaarstukken van de politie.'* Het beeld 
over de voortijdig beëindigde onderzoeken is dus niet nieuw. In het rapport van de 
Rekenkamer, Focus op 'kansrijke' zaken, van 19 december 2017, is op het oppakken 
van kansrijke aangiften door politie ingegaan.^ 

Achter elke aangifte zit een slachtoffer. Bescherming van het slachtoffer en 
bescherming van de rechtsorde vragen om optreden. Er zal evenwel altijd een 
afweging moeten worden gemaakt bij de inzet van per definitie schaarse capaciteit. 
Professionals in de praktijk voelen deze dilemma's elke dag. Aangifte is altijd van 
belang, omdat dit leidt tot een betere informatiepositie van de politie. Hierdoor kan 
de politie ook in individuele gevallen effectiever optreden, maar bijvoorbeeld ook op 
basis van terugkerende patronen optreden tegen veel voorkomende criminaliteit, 
zoals fietsendiefstal. 

' Brief van de minister van JenV d.d. 29 juni 2018, TK Kamerstukken II, 

29 279 nr. 447 

^ Brief van de minister van JenV d.d. 15 oktober 2018, Kamerstukken II, 

33 173 nr. 12. 

' Bijlage bij de brief van de minister van JenV d.d. 1 maart 2018, Kamerstukken II, 28 684, 

nr. 517. 

' Jaarverantwoording Politie 2017, 16 mei 2018. 

® Bijlage bij Kamerstukken II, 29 628, nr. 752. 
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Datum 
10 december 2018 

Ons kenmerk 
2438110 

Directoraat-Generaal 

De voortijdig beëindigde zaken betreffen voor het merendeei onderzoeken met Pohtie 
betrekking tot vermogensdeiicten, waaronder diefstai en inbraak zonder geweid en 
geweidsdelicten, waarbij doorgaans de bewijsvoering complex is. Het voortijdig 
beëindigen van onderzoeken gebeurt altijd door prioritering in het aanbod van 
lopende onderzoeken op basis van proportionaliteit, onder verantwoordelijkheid van 
het Openbaar Ministerie (OM). Er vindt altijd een afweging plaats tussen inzet van 
capaciteit en de mate waarin de rechtsorde geschokt is. 

De gemaakte keuzes vloeien voort uit de Aanwijzing voor de opsporing en uit de 
vastgestelde landelijke of lokale prioriteiten. Als het om veel voorkomende 
criminaliteit zonder bekende verdachte gaat kan de politie deze keuze zelfstandig 
maken. Indien er wel een bekende verdachte is, kan vroegtijdig beëindigen enkel na 
akkoord van het OM. OM en Politie werken doorlopend aan het verbeteren en 
aanscherpen van de verschillende beslismomenten in het selectieproces. De 
implementatie van een nieuw selectiviteitskader voor veel voorkomende criminaliteit 
in alle poiitie-eenheden en arrondissementsparketten zal hieraan bijdragen en over 
de hele breedte de kwaliteit van de case-screening verbeteren. 

Politiecapaciteit is ais gezegd niet oneindig en er zuilen dus altijd keuzes gemaakt 
moeten worden. Door het lokale gezag ais het gaat om waar lokaal de prioriteiten 
liggen en door mij in het overleg met de gezagen ais het gaat welke landelijke 
prioriteiten gelden voor de politie. De beieidsdoeisteiiingen voor de periode 2019-
2022 zijn onlangs aan uw Kamer aangeboden in de Veiiigheidsagenda. Om 
tegemoet te komen aan de vraag naar meer politiecapaciteit heeft dit kabinet onder 
meer geld beschikbaar gesteld om 1.111 extra politiemedewerkers aan te stellen. 
Daarnaast heeft het kabinet dit jaar € 91 min. extra beschikbaar gesteld om de 
inzetbaarheid te vergroten. Om de opsporing ook kwalitatief te versterken heeft de 
politie de ontwikkeiagenda opsporing opgesteld, die ik recent geleden aan uw Kamer 
heb gezonden. 

Tot slot onderzoekt de Inspectie van Justitie en Veiligheid momenteel de kwaliteit 
van de opsporing. Hierbij focust de Inspectie zich op de selectie en toewijzing van 
zaken en de kwaliteit van intelligence en het gebruik daarvan door de recherche. Ik 
zal de Inspectie vragen om het proces van het voortijdig beëindigen van 
onderzoeken mee te nemen in hun onderzoek. Ik verwacht dat het Inspectie-
onderzoek naar de kwaliteit van de opsporing in het voorjaar van 2019 afgerond 
wordt en zal uw Kamer hierover informeren. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

Ferd Grapperhaus 
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Van: Lekkerkerker, Paul  
Verzonden: donderdag 29 november 2018 21:00 
Aan: Veenstra, Jan <j.veenstra@huizen.nl> 
 
 
Onderwerp: vragen aan het college n.a.v. het stoppen van onderzoek door de politie 

 

Beste Jan, 

 

Ik wil de volgende vragen stellen aan het college: 

 

Naar aanleiding van de berichtgeving over de politie die ruim 16.000 onderzoeken stopzet als 

gevolg van personeelstekort (https://nos.nl/artikel/2261237-politie-stopt-16-000-zaken-

vanwege-personeelstekort.html) wil ik namens mijn fractie de volgende vragen stellen: 

 

Is het bekent hoeveel zaken hiervan in onze regio zijn en hoeveel er jaarlijks worden 

stopgezet? 

En specifiek in Huizen? 

Hoeveel aangiftes worden er in onze regio gedaan en wat is het percentage van aangiften dat 

überhaupt tot een daadwerkelijk onderzoek leidt? 

En welk percentage van de zaken dat in onderzoek wordt genomen wordt uiteindelijk 

opgelost? 

 

 

Met vriendelijke groet, 
  
Paul Lekkerkerker 
+31 628 666 557 
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