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Geachte mevrouw, heer. 

0 Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2010 van de politieregio Flevoland aan. 

Het jaar 2010 is voor het politiekorps Flevoiand een bewogen jaar geweest. Een bewogen 
jaar op zowel operationeel als organisatorisch gebied. Ondanks deze ontwikkelingen is de 
politie Flevoland er opnieuw in geslaagd om de landelijke doelstellingen te realiseren. Dit is 
mede te danken aan de flexibele, professionele en gedreven houding van de medewerkers 
van het politiekorps. 

1 In 2010 is het aantal geregistreerde misdrijven afgenomen. Ook daalde de slachtofferkans in 
Flevoland en was er sprake van een daling van het aantal vernielingen, geweldsmisdrijven, 
fietsendiefstallen en bedrijfsinbraken. Positief is ook dat de sinds 2009 ingezette daling van 
het aantal overvallen in 2010 is voortgezet. Minder positief ben ik over de stijging van het 
aantal woninginbraken en autodiefstallen- en inbraken. Vooral woninginbraken hebben een 
enorme impact op de slachtoffers. Vandaar ook dat de politie Flevoland in 2011 extra 
investeert in de aanpak van woninginbraken. Daarbij trekken we samen op met de 
Flevolandse gemeenten, het Openbaar Ministerie en ook de inwoners van de provincie. 

Alle resultaten van het korps Flevoland vindt u in het Jaarverslag 2010. Deze kunt u 
downloaden via de website van de politie Flevoland 
www.politie.nl/Flevoland/OverDitKorps/Beleidenresultaten. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Hoogachtend, 
de korpsbeheerder. 

A. Jorritsma-Lebbink. 
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