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1. Aanleiding

De politie heeft een aantal belangrijke kerntaken die zij moeten uitvoeren. Centraal staat het signaleren,
adviseren en doorverwijzen waar mogelijk. Hieruit voorvloeiend is het belangrijk om een goede
informatiepositie te handhaven en te analyseren waar mogelijk. Informatie heeft een cruciale rol binnen de
politieorganisatie. De informatiepositie moet worden versterkt door aile ogen en oren in te zetten van de
politiemedewerkers. De informatiepositie en de analyse hiervan is cruciaal.

2. Probleemstelling

In een politieorganisatie als het district de Markiezaten, weten we veel, maar bij lange na niet alles. Zoals
eerder genoemd is de informatiepositie van cruciale waarde. Vanuit het projectteam Ondermijning binnen de
politie wil men "awareness" creeren onder de politiemedewerkers. Bewustwording van een informatiepositie.
Vanuit het projectteam wi! men "gedragsverandering" onder de politiemedewerkers. Aan de voorkant van
incidenten c.q. problematieken is het de kunst om alles op voorhand in beeld te brengen. Hoe kan dit bijdragen
aan een verbetering van de informatiepositie van de politie?

3. Probleemanalyse

Regionaal danwel districtelijk in de Markiezaten speelt het principe van ondermijning. Ondermijning omhelst
verscheidene vormen van criminaliteit. Het is een breed begrip waarbij er veelal sprake is van een
"onderbruikgevoel" Het is een maatschappelijk probleem dat plaatsvindt op meerdere niveaus. Aan het einde
van de rit tast het gevoel van "ondermijning" vanuit de burger, het vertrouwen aan in de politie, de overheid,
justitie en de rechtstaat. De belangrijkste punten omtrent ondermijning:

-OMG's (Outlaw-Motercycle-Gangs

In het district de Markiezaten is er voornamelijk sprake van de OMG's, No Surrender en Satudarah. In het
kader van de informatiepositie wi! de politie weten wie het zijn, hoe zij zich verplaatsen, waar zij zich
ophouden en waar zij samenkomen. Het vastleggen van deze informatie is van cruciaal belang.

-Hennepteelt

Wekelijks worden er hennepruimdagen ingepland in verband met het ontmantelen van daadwerkelijke
hennepkwekerijen of hennepkwekerijen in wording. Hiermee verband houdend speelt het wederechtelijk
verkregen voordeel en kan er sprake zijn van iIIegaal verkregen vermogen. Hoe komt men hieraan en wie is er
nog meer verantwoordelijk voor?

-Woonwagencentra, campings en vrijplaatsen

opsporing en In het district de Markiezaten is er sprake van waaronder te
vervolging Met betrekking tot hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden. Brandstichting, iIIegale

bebouwing en verdachte personen die banden hebben met een autobedrijf aldaar, waarbij men voertuigen
huurt en koopt.

In het kader van ondermijning binnen district de Markiezaten is tevens sprake van heling, mobiel banditisme,
mensenhandel en malafide autoverhuurbedrijven.



4. Doelstelling

Hoofddoelstelling:
-Verbeteren van de informatiepositie politie.
Subdoelstellingen:
-Integrale aanpak ondermijning
-Criminele samenwerkingsverbanden in beeld brengen en bestrijden
-Afnemen iIIegaal gekregen vermogen en goederen
-Repressief en preventief optreden

Een middel om de doelstelling te behalen is het gebruik van een "Bodycam". Deze kan men bevestigen op het
lichaam van de verbalisant, in het politionele voertuig, op de bike-fiets danwel helm. Met behulp van goed
materiaal is het een middel wat kan bijdragen aan een betere informatiepositie. Aile politiemedewerkers
kunnen hier gebruik van gaan maken. Van de politiemedewerkers op straat tot aan de wijkagenten.

Bronnen:

-Veiligheidsagenda 2015-2018, Ministerie van Veiligheid en Justitie
-STOPondermijning!, Project Bijdrage Aanpak Ondermijning
-Ondermijningsbeeld van de Markiezaten. Regionaallnformatie en Expertisecentrum (RIEC),
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