
 

 

Capaciteit 

In dit hoofdstuk is - indicatief - beschreven wat de uitvoering van de taken in het basisteam De Waarden 

vergt aan capaciteit.  

 

Taken basisteams 

De basisteams zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebiedsgebonden politiezorg. Naast de 

primaire taken zoals het werken in de wijk, toezicht en handhaving, opnemen van aangiften, opsporing 

van veelvoorkomende criminaliteit en het afhandelen van incidenten, zijn er ook specifieke taken 

toebedeeld aan het basisteam, zoals het controleren van wapenverlofhouders en de executie van 

strafvonnissen. 

 

Intake & Service (Bureauopenstelling) 

Daarnaast wordt capaciteit ingepland voor de uitvoering van de publieksfunctie van het team. Burgers 

kunnen op verschillende manieren contact leggen met de politie; telefonisch, digitaal, fysiek in de wijk of op 

het politiebureau. Voor de momenten waarop de bureaus gesloten zijn, is er een intercomfunctie naar het 

Regionaal Service Centrum. De medewerkers aan de balie zorgen behalve voor de opvang van publiek 

ook voor het opnemen van aangiften.  

 

Wijkzorg 

De wijkagent is hét aanspreekpunt voor burgers in de wijk. Bij incidenten, maar vooral bij structurele 

veiligheidsproblemen. De wijkagent zoekt in nauwe samenwerking met collega’s, partners en burgers 

naar duurzame oplossingen. Daarbij is er nog capaciteit ingericht voor de coördinerende taak op het 

gebied van werken in de wijk.  

 

Opsporing  

De basisteams in het district Gelderland-Zuid hebben hun opsporingscapaciteit gebundeld. Dit gezamen-

lijke VVC-team (Veel Voorkomende Criminaliteit) werkt de 6-uurszaken af en draagt zorg voor het 

opmaken van dossiers. In het overzicht is alleen de beschikbare capaciteit opgenomen van de teams 

VVC, Verdachten Afhandeling Team (VAT) en Intake Opsporingszaken (IOZ). Overige opsporings-

handelingen, zoals het verhoren van getuigen en het instellen van onderzoek ter plaatse, wordt door de 

basisteams zoveel mogelijk direct opgepakt. Dit gebeurt veelal in de beschikbaarheidsdiensten 

(incidentafhandeling).  

 

Horeca  

Een deel van de politiecapaciteit wordt ingezet voor het toezicht houden en handhaven van de openbare 

orde in het horecagebied.  

 

Evenementen 

Jaarlijks vinden in het gebied van het basisteam De Waarden meerdere evenementen plaats. Onze inzet 

bij evenementen is gericht op het handhaven van de openbare orde en is aanvullend op beveiligings-

maatregelen van de organisatoren. Op basis van een analyse en risico-inschatting wordt de benodigde 

politie-inzet bepaald. Daarnaast levert het politieteam De Waarden ook capaciteit aan grootschalige 

evenementen in het district of de eenheid. 

 



 

Operationele sturing en coördinatie 

De dagelijkse operationele sturing en coördinatie gebeurt vanuit het operationeel coördinatie punt (OCP) 

van de basisteams. Hier komen informatie, het werk en de capaciteit samen. Het is de schakel tussen de 

interne organisatie en het werk op straat. Ook de kwaliteit van het werk wordt hier gemonitord. Het OCP 

zorgt dat de medewerkers met gerichte opdrachten de straat op gaan.  

 

Incidentafhandeling 

We willen het aantal meldingen gericht terugbrengen tot de kerntaak van de politie, om zo capaciteit vrij te 

spelen voor gestuurde inzet (projectmatig). We zijn hierover in gesprek met de meldkamer om te sturen op 

onbedoelde meldingen voor de politie. Het streven is om de incidenten zoveel mogelijk af te handelen 

binnen het gebiedsgebonden werk. 

 

Ondersteuning door het flexteam en districtsrecherche 

Het district beschikt over een districtsrecherche en een flexteam. De districtsrecherche is, in samenspraak 

met de opsporing binnen de basisteams, verantwoordelijk voor de opsporing en aanpak van criminaliteit 

met hoge impact en de probleemgerichte aanpak van veelvoorkomende criminaliteit.  

 

Het flexteam kan worden ingezet ter ondersteuning van alle basisteams in Gelderland-Zuid en de 

districtsrecherche ten behoeve van de probleemgerichte aanpak van veiligheidsproblemen op lokaal 

niveau. Het flexteam heeft een formatieve omvang van 15 fte met allround inzetbare medewerkers op het 

gebied van zowel handhaving als opsporing. Daarnaast wordt het team op vele fronten ondersteund door 

andere onderdelen van de nationale politie. 

 

Samengevat ziet de capaciteitsverdeling van het basisteam De Waarden er indicatief als volgt uit:  
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