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Opgave 3 Rotterdam pakt criminaliteit aan
Bij deze opgave hoort tekst 5.
Inleiding
Tekst 5 is een deel van een reportage waarin beschreven wordt hoe
Rotterdam alles op alles zet om de zogenaamde high impact crimes terug
te dringen. Het gaat daarbij om overvallen, straatroven en inbraken,
vormen van criminaliteit die ‘een grote weerslag hebben op de
slachtoffers’.
Rotterdam combineert preventie met opsporing en een dadergerichte
aanpak. Burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie werken
samen en maken gebruik van lokwoningen, stimuleren maatregelen voor
inbraakpreventie en zetten oud-mariniers in die hardnekkige
draaideurcriminelen stevig aanpakken.
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Lees de regels 1 tot en met 33 van tekst 5.
Criminaliteit kan worden verklaard met behulp van sociologische
theorieën. Met maatregelen die aansluiten bij deze theorieën kan men
proberen criminaliteit tegen te gaan. De tips uit regels 16 tot en met 23
van tekst 5 passen bij twee sociologische theorieën die nauw aan elkaar
verwant zijn. Het verschil tussen beide theorieën is dat bij de ene de
dader centraal staat en bij de andere de situatie.
- Noem beide theorieën.
- Geef bij elk van beide theorieën één van de tips en leg uit dat die tip
past bij de betreffende theorie.
Lees de regels 34 tot en met 51 van tekst 5.
In de ‘driehoek’ van Rotterdam werken burgemeester, politiechef en
hoofdofficier van justitie samen om high impact crimes aan te pakken. De
burgemeester en de hoofdofficier van justitie hebben verschillende
verantwoordelijkheden. Het inzetten van politie om bepaalde vormen van
high impact crimes aan te pakken valt echter onder de
verantwoordelijkheid van beiden.
- Wat is in het algemeen de verantwoordelijkheid van de burgemeester
en wat is de verantwoordelijkheid van de officier van justitie met
betrekking tot het inzetten van politie?
- Bij welk delict, bij straatroof of woninginbraak, valt de inzet van politie
zowel onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester als onder
de verantwoordelijkheid van de officier van justitie?

www.examen-cd.nl

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen vwo 2016-II

3p

2p

2p

14

15

16

Lees de regels 52 tot en met 59 van tekst 5.
Bij de cijfers over de daling van het aantal straatroven, overvallen en
woninginbraken staat niet vermeld wat de bron van deze informatie is.
Vaak is dat de geregistreerde criminaliteit.
- Wat verstaan we onder de geregistreerde criminaliteit?
- Geef met betrekking tot de omvang van de geregistreerde criminaliteit
drie kritische kanttekeningen bij de aantallen.
In tekst 5 is sprake van voorlichting en dat is een voorbeeld van een vorm
van preventief beleid.
Geef voorbeelden van twee andere vormen van preventief beleid die
ingezet kunnen worden tegen high impact crimes.
De Rotterdamse aanpak zou je kunnen zien als een voorbeeld van
integraal veiligheidsbeleid.
Welke twee kenmerken van integraal veiligheidsbeleid zijn te herkennen
in tekst 5?
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Rotterdam pakt criminaliteit aan

tekst 5

Rotterdam pakt criminaliteit aan
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(…) De Rotterdamse stadswachten
Gulten en Hichan gaan dinsdag van
deur tot deur in de Bloemfonteinstraat in de Afrikaanderbuurt. Ze
hebben een zwarte rolkoffer bij zich
met informatiemappen en cadeautjes, onder andere een schakelklok.
Sinds het voorjaar van 2014 hebben
stadswachten in dertien wijken op
vijftigduizend adressen aangebeld.
De meeste bewoners in de Bloemfonteinstraat openen met enige
schroom de deur - een enkele keer
doet Gulten haar verhaal in het Turks
aan huisvrouwen met hoofddoek. De
belangrijkste tips: zorg voor een bewoonde indruk als je weg bent, leg
waardevolle spullen uit het zicht en
zet ladders en vuilcontainers zo neer
dat het geen kwaad kan als er op
wordt geklommen. Doe ramen en
deuren op slot, óók als je maar een
kwartiertje de deur uitgaat. "Een inbreker heeft aan drie minuten
genoeg", zegt Gulten.
"Dat doe ik altijd al, zo heb ik het
geleerd", zegt bewoonster Melek
Yilmaz. "Er wordt in deze buurt zeker
ingebroken, maar ik voel me hier
veilig. Wat gebeurt, dat gebeurt.

Iedereen kent hier iedereen en let op
elkaar." Ze neemt de schakelklok
dankbaar in ontvangst.
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De Rotterdamse 'driehoek' (burgemeester, politiechef, hoofdofficier van
justitie) zet sinds enkele jaren alles
op alles om het aantal high impact
crimes terug te dringen. Dat zijn
misdrijven die een grote weerslag
hebben op de slachtoffers: straatroven, woninginbraken en overvallen.
"In 2012 werden we geconfronteerd
met een overvalgolf. Sindsdien heeft
het onze volle aandacht", zegt politiechef Frank Paauw. "Een veelgemaakte fout is dat de aandacht
verslapt zodra de cijfers de goede
kant op gaan. Maar de high impact
crimes komen, zeker in een grote
stad als Rotterdam, altijd weer terug
als je er niet meer op let."
De samenwerkingspartners zijn
tevreden over de resultaten. Het
aantal straatroven daalde in 2014
met 24 procent, het aantal overvallen
met 8 procent en het aantal woninginbraken met 9 procent. De daling
heeft zich in het eerste kwartaal van
2015 voortgezet.

bron: Bart Dirks, De Volkskrant 29 april 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/rotterdam-pakt-criminaliteit-aan
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