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Voorwoord 
 

Dit is de eerste keer dat de politie Limburg in een jaarverslag verantwoording 

aflegt over haar inspanningen en resultaten. Hierbij staan de 

gemeenschappelijke veiligheidsthema's en lokale veiligheid centraal. 

 

Voor de periode 2013 - 2014 is het beleidplan vastgesteld met de titel "Samen 

doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak 

verankerd". Daarin heeft het Limburgs bevoegd gezag haar opdracht aan de 

politie vastgelegd. 

 

De verankering op lokaal niveau is onveranderd de peiler van het politiewerk. Dit 

staat aan de basis van het dagelijks politieoptreden en is het kompas voor de 

wijze waarop de politie afstemming zoekt en haar rol vervult voor en met haar 

gezag. In de samenwerking wil de politie een betrouwbare partner zijn en 

vertrouwen scheppen bij burgers. 

 

Van medewerkers van de politie en van partners waarmee gewerkt wordt aan 

veiligheid wordt veel gevraagd. Politiemensen doen dat integer, moedig en 

betrouwbaar in de verbinding met hun partners en de burgers. 

In een jaar van reorganisatie was het niet altijd eenvoudig de focus op het werk 

buiten te hebben. Toch is dat gelet op de resultaten wel degelijk gelukt en daar 

zijn we - gedeeld met onze partners- trots op.  

 

 

De politiechef 

 

G.J. Veldhuis. 
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Context van dit jaarverslag 
 

De politie is dagdagelijks aanwezig in de samenleving en actief in het 

beschermen van de bevolking desnoods met geweld, in het begrenzen van 

ongeoorloofd gedrag en in het bekrachtigen van het goede samenleven door 

bewoners, bedrijven en partners daarin te ondersteunen. De omstandigheden 

waarin de politie acteert, wisselen en zijn vaak niet te voorspellen. De politie 

treedt in alle omstandigheden alert en slagvaardig op. In de beleidsprioriteiten 

en -plannen voor de politie worden onderwerpen benoemd waar we in ieder 

geval mee aan de slag willen, of wordt aandacht gericht op structurele 

problemen en de achterliggende oorzaken daarvan. Maar voorop staat dat de 

politie alert en slagvaardig reageert op zaken die zich voordoen. 

 

Het afgelopen jaar hebben zich verschillende grote zaken voorgedaan, met een 

grote impact op delen van de Limburgse samenleving en op de collega's die bij 

die zaken betrokken waren. Gedacht kan worden aan de vermoedens omtrent 

de aanwezigheid van Sarin-gas in de buurt van Maastricht of het gezinsdrama in 

Reuver, waarbij een man zijn dochter en zichzelf om het leven bracht.  

Daarnaast zijn de collega's dagelijks in de weer om andere, maar daarom voor de 

betrokkenen niet minder ingrijpende zaken tot een goed einde te brengen. 

Bijvoorbeeld door overvallers op te pakken, winkeliers bij te staan in de aanpak 

van winkeldieven, ter plaatse te gaan bij woninginbraken en vele meer. Tot slot 

is de politie voortdurend in de samenleving actief om de bewoners en partners te 

ondersteunen. Dit jaarverslag wordt gelardeerd met korte berichten uit de pers 

en interne media waarin een aantal van dit soort zaken naar voren komt.  

In het goed en adequaat uitvoeren van dat werk ligt de kracht van de politie en 

dat is de basis voor de bijdrage die de politie kan leveren aan de zorg voor 

veiligheid in Limburg. Waardering, erkenning en vertrouwen van de bewoners, 

bedrijven, instellingen en van het gezag hebben daarin hun basis. Nederland 

kent een politie, die lokaal is verankerd, maar functioneert als één korps. Als de 

omstandigheden daarom vragen wordt opgeschaald en worden collega's 

ondersteund waar dat nodig is. De troonswisseling van afgelopen jaar was een 

voorbeeld van de soepele wijze waarop de samenwerking in de huidige 

constellatie plaats kan vinden. 

 

De veranderende organisatie was het afgelopen jaar een belangrijk intern 

thema. De Politie Limburg is een nieuwe entiteit binnen het grotere geheel van 

de politie. Nederland kent sinds 1 januari 2013 één politiekorps en als wettelijk 

kader geldt de Politiewet 2012. De realisatie en tot werking brengen van die 

nieuwe entiteit en die nieuwe politie is niet een kwestie van één pennenstreek. In 

het ontwerpplan, het inrichtingsplan en het realisatieplan zijn de contouren van 

die organisatie verder ingevuld en is een traject geschetst voor die realisatie. 

Dergelijke plannen zijn ook gemaakt voor de eenheid Limburg. In 2013 is hard 

gewerkt aan het vormgeven en realiseren van de nieuwe organisatie en de 

nieuwe manier van werken. Het gaat om opbouwen en inrichten van een nieuwe 

organisatie, maar ook om het ontwikkelen en eigen maken van nieuwe 

werkwijzen, afstemmingsvormen en vele meer.  

 

Dit veranderproces doet een groot beroep op de medewerkers van de politie. 

Enerzijds is er aandacht en energie nodig om de nieuwe organisatie in te richten 

en vorm te geven en om het transitieproces te doorlopen en anderzijds blijft de 

dagdagelijkse vraag naar adequaat en goed politiewerk een beroep doen op hen. 

Voor de individuele medewerkers speelt daarnaast dat ze veelal te kampen 

hebben met onzekerheid over de nabije toekomst voor wat betreft de plaats in 

de organisatie, de werkzaamheden, de collega's en dergelijke. Bovendien staat 

de ontwikkeling van de professie niet stil en worden collega's getraind in nieuwe 

manieren van werken. In het bijzonder de ontwikkeling van de weerbaarheid, i.c. 

de mentale krachttraining, raakt vrijwel alle executieve collega's. 

 

De ontwikkelingen en resultaten in dit jaarverslag moeten worden gezien in 

bovengeschetste context. Een context die gekenmerkt wordt door grote drukte 

en druk voor de collega's, in omstandigheden die soms zwaar zijn, maar waar het 

politiewerk buiten centraal blijft staan. 



 6 



 7 

Korte blik op 2013  
 

Door gezagdragers zijn in het kader van de beleidskaders 2013-2014 

onderwerpen benoemd en thema's geformuleerd die prioritair aandacht 

behoeven of waarin een manier van werken wordt bepleit. Dit is vastgelegd in 

het plan 'Samen doen wat er toe doet!; waarin tevens verbinding is gemaakt met 

de landelijke prioriteiten. Dit jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen en 

resultaten voor de thema's die in dit beleidsplan zijn benoemd.  

 

Als het gaat om het thema overlast en ernstige veel voorkomende criminaliteit 

valt allereerst op dat ook in Limburg over de hele breedte sprake is van een 

daling van de criminaliteit. Dat geldt tevens voor de zogeheten High Impact 

Crimes. Over de hele linie gaat het om een bescheiden daling van ongeveer 5%, 

maar met name bij overvallen was in 2013 sprake van een forse daling. Ook de 

gemelde overlast is de afgelopen jaren over de gehele breedte verder 

teruggelopen. 

Bij overvallen, woninginbraken, geweld en straatroof zijn de inspanningen 

gericht op verhoging van het aantal opgeloste zaken. Over de breedte is een 

stijging van het aantal afgehandelde verdachten per 100 delicten zichtbaar.  

Voor de HIC-zaken is in 2013 gestart met het systematisch terugmelden naar de 

aangevers. Daarnaast wordt op andere wijze gewerkt aan versterken van de 

dienstverlening met elementen uit het zogeheten dienstverleningsconcept. Ook 

het slachtofferloket is in dit verband te noemen.  

 

Jeugd blijft een belangrijk thema in Limburg. Dat krijgt aandacht als het gaat om 

bestrijden van criminaliteit. Zo zijn in 2013 twee criminele jeugdgroepen 

aangepakt en ontmanteld. Daarnaast wordt door de politie, samen met 

gemeenten, OM, jeugdzorg en de omgeving aandacht en zorg besteed aan 

individuele jeugdigen die afglijden en aan het bestrijden en voorkomen van 

overlast. 

 

Burgerparticipatie is een derde relevant thema binnen Limburg. Daarbij spelen 

de wijkagenten een belangrijke rol en wordt vanuit de basisteams, in veel 

gevallen in samenwerking met het lokaal bestuur, op verschillende manieren 

gewerkt aan ontwikkeling en versterking van samenwerking met burgers. Op de 

schaal van de eenheid is burgernet een belangrijk middel voor 

burgerparticipatie. Alle Limburgse gemeenten zijn hierop aangesloten en eind 

2013 hadden meer dan 100.000 Limburgs zich aangemeld bij Burgernet (bijna 

10% van de bevolking) 

 

Het vierde thema heeft als kop integriteit en dan gaat het om de aanpak van 

zaken die de (lokale) samenleving ondermijnen. Voor de politie is dat zichtbaar 

in de aanpak van een aantal criminele samenwerkingsverbanden en een 

versterking van de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens. 

Daarnaast was ook in 2013 sprake van een aantal capitale delicten waar een 

grootschalig onderzoek noodzakelijk was. Binnen dit thema is drugscriminaliteit 

en drugsoverlast in de Limburgse setting ook een belangrijk onderwerp. In 2013 

werden bijna 600 hennepkwekerijen opgerold. 

 

De belangrijkste resultaten staan vermeld in de bijlage. 
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Toelichting resultaten op de 

gemeenschappelijke veiligheidsthema's 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en resultaten op de 

gemeenschappelijke veiligheidsthema's toegelicht zoals verwoord in het 

beleidsplan 2013-2014 "Samen doen wat er toe doet!". Het gaat daarbij om 

lokale en bovenlokale veiligheidsvraagstukken die in Limburg spelen. Waar dat 

aan de orde is, zijn deze verbonden aan de landelijke veiligheidsthema's. In de 

praktijk gaat het altijd om concrete vraagstukken, gebeurtenissen en personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Limburgse context zijn de volgende vier gemeenschappelijke 

veiligheidsthema's benoemd, te weten: 

• Aanpak van overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit 

• Zorg voor de jeugd 

• Burgerparticipatie  

• Integriteit 

 

We gaan hierna in op deze thema's, waarbij we telkens starten met een korte 

weergave van de kern zoals beschreven in het eerder genoemde beleidsplan.  

Aanpak van overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit 

Als het gaat om ernstige veelvoorkomende criminaliteit worden met name 

woninginbraken en overvallen genoemd als belangrijke thema's die spelen in 

Limburg. Overvallen spelen deels ook in relatie tot bedrijven en instellingen. Een 

derde type veelvoorkomende criminaliteit is huiselijk geweld. De aanpak daarvan is 

altijd gelieerd aan specifieke omstandigheden. Ook in het optreden tegen patsers 

(of in moderne termen onaantastbaren) is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. 

Het terugdringen van overlast, zoals verkeersoverlast, zorgwekkende zorgmijders 

en (drugs)overlast, vraagt veel aandacht.  

Aanpak van delicten met een hoge impact op het slachtoffer: overvallen, 

straatroof, woninginbraken en geweld (High Impact Crime). 

In 2013 heeft de politie herkenbaar en met prioriteit ingezet op een vermindering 

van delicten en slachtofferschap ten gevolge van ernstige veelvoorkomende 

criminaliteit (High Impact Crime (HIC)). Er werden stappen gezet om repressie te 

verbreden en te versterken, preventief signalerend en adviserend te zijn en 

initiatieven van overheden, particuliere partijen en burgers te stimuleren. Over 

het algemeen werd hierbij uitgegaan van een integrale aanpak. In 2013 daalt het 

aantal HIC delicten in Limburg met 5% ten opzichte van 2012, dit is iets meer dan 

het landelijk gemiddelde. De geweldsmisdrijven en woninginbraken dalen 

eveneens met ongeveer 5% en het aantal overvallen verminderde met 33%. Het 

aantal straatroven daarentegen steeg met 5%. 95% van de burgers die vanaf 1 

juli 2013 aangifte deden van woninginbraken werden teruggebeld over de 

behandeling van hun aangifte. In 2014 geldt deze werkwijze voor alle HIC 

delicten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woninginbraken: Woninginbraken zijn in Limburg de laatste jaren steeds meer 

toegenomen. Ook in andere delen van ons land is een dergelijke toename te 

zien, vooral aan de oostgrens. Het toegenomen risico op woninginbraken en de 

ernst van de gevolgen voor burgers hebben geleid tot een intensivering van de 

werkwijze van de politie in de bestrijding daarvan.  

 

Het aantal door de politie afgehandelde verdachten van woninginbraken is de 

laatste drie jaar toegenomen. Het doel om per 100 misdrijven 7 verdachten af de 

handelen is nagenoeg gehaald. 

Niet alleen de politie, maar ook het lokaal bestuur, maatschappelijke 

organisaties en bewoners zelf zijn actief in de strijd tegen woninginbraken. Naast 

Vijf auto's afgepakt in Meijel 

De collega's van de basiseenheid Peel en Maas troffen een hennepplantage aan in een 

bedrijfspand in Meijel waarbij ook nog drie oldtimers en twee personenauto's gestald 

stonden. Omdat bij het ontmantelen van de kwekerij al snel bleek dat er vermoedelijk 

sprake was van (m)eerdere oogsten waarmee winst gemaakt was van zo'n 70.000 euro 

werden de vijf auto's meteen 'afgepakt'.   

Hoog bezoek voor BOB-kamer en ZSM van de eenheid Limburg 

 

De Limburgse BOB-kamer en het bureau ZSM, beiden gevestigd in hetzelfde gebouw 

aan de Molensingel in Maastricht, kregen woensdag 20 februari belangrijke bezoekers 

over de vloer. In de ochtend kwam de heer Opstelten, minister van Veiligheid en 

Justitie op werkbezoek en in de middaguren was de heer Van Nimwegen, lid van het 

college van procureurs generaal, te gast. 
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de repressieve aanpak leidt dit tot toegenomen waakzaamheid, meer aandacht 

voor preventie etc. In 2013 is het aantal woninginbraken in Limburg met 

ongeveer 5% afgenomen.  

 

Geweld: Onder geweld worden begrepen bedreiging, mishandeling en openlijk 

geweld tegen personen. In de strijd tegen openlijk geweld is de zorg voor 

veiligheid in uitgaansgebieden een belangrijk aspect. Het lokaal bestuur, 

(horeca)ondernemers, politie en andere instanties hebben de afgelopen jaren 

intensief samengewerkt op dit vlak. Mede hierdoor is de afgelopen jaren het 

aantal geregistreerde geweldmisdrijven sterk (ruim 15%) gedaald . Het aantal 

afgehandelde verdachten per 100 delicten bedraagt 57,7. Hiermee is ook de 

landelijke prestatie norm van 58 nagenoeg gerealiseerd. Verdachten van openlijk 

geweld tegen personen worden in vrijwel alle gevallen door de politie 

aangehouden en afgehandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiselijk geweld: Ongeveer twee derde van de geweldmisdrijven wordt door de 

politie geduid als huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het vaak om 

mishandelingen en bedreigingen. De ernst van dit soort delicten raakt alle 

personen in de samenlevingsvorm of relatie van dader(s) en slachtoffer(s). De 

inspanningen van de politie bij huiselijk geweld, hulpverlening, bestuur en 

justitie zijn groot. Politie en hulpverleners worden vaak geconfronteerd met 

multi-problematiek in (gebroken) gezinnen.  

 

Straatroof: Straatroven vinden in Limburg overwegend plaats in grotere steden 

zoals Maastricht (113 in 2013), Sittard-Geleen (55 in 2013), Heerlen (32 in 2013) en 

Venlo (26 in 2013). Het totaal aantal straatroven over 2013 bedroeg 320 en het 

aantal aangehouden verdachten 109. De buit is regelmatig een smartphone. 

Straatroven vinden in het publieke domein plaats en zijn zeer pregnant in het 

publieke beeld. De impact op veiligheidsbeleving is groot en het belang van een 

doeltreffende aanpak door politie, OM en lokaal bestuur is evident.  

Overvallen: Het aantal overvallen bedroeg in 2013 in Limburg in totaal 128 en lag 

daarmee een stuk lager (1/3) dan in voorgaande jaren. Het aantal overvallen op 

particulieren (over het algemeen in hun woning) bedroeg in 2013 60. In enkele 

gevallen is er een relatie met het criminele circuit, bijvoorbeeld via hennep en/of 

drugs. Over het algemeen zijn oudere burgers relatief vaak het slachtoffer. De 

detailhandel en horeca zijn in 2013 minder overvallen dan in 2012. De ernst van 

dit delict en de gevolgen voor slachtoffers zijn ingrijpend en soms 

levensbedreigend. De politie zet zich volop in om overvallen terug te dringen 

door daders met hun handelen te confronteren. Op de 100 overvallen handelde 

de politie 64 verdachten af, dat is meer dan in 2012 (54) en hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid in de buurt 

Binnen de eenheid Limburg is het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere inzet 

van de gebiedsscan criminaliteit & overlast (GCO), nadat hiermee de afgelopen 

jaren op verschillende manieren ervaring is opgedaan. Met de gebiedsscan, die 

vanaf 2013 als standaard geldt binnen de politie, worden op lokaal niveau de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van overlast en criminaliteit in kaart 

gebracht. Onderdeel van de standaard is dat overal dezelfde systeembronnen en 

datadefinities worden gebruikt. Bij de uitvoering van de GCO zijn de behoefte en 

de context van de lokale teams maatgevend en is de chef basiseenheid 

verantwoordelijk en leidend in het proces. In het voorjaar van 2014 worden de 

resultaten besproken met het lokaal bestuur. 

 

Overlast 

De door de politie geregistreerde overlast in Limburg loopt al een aantal jaren 

terug. In 2013 ging het nog over 9.067 gevallen. Ook de meldingen van 

Prima aanhouding in vrije tijd: heterdaadkracht! 

 

Twee collega's van het BT Maastricht hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een 

voortreffelijke aanhouding gedaan.  

Terwijl ze na een gezellig samenzijn thuis werden afgezet`hoorden ze dat in een 

woning werd ingebroken. Hierop besloten beiden samen in te grijpen. Het betrof drie 

daders; twee wisten te vluchten en gooiden hierbij ook met een baksteen naar een van 

de agenten, die op de borst werd geraakt. Ook gooide men een koevoet naar beiden. 

Het lukte beide collega's om één van de verdachten aan te houden. Dit ging met enig 

geweld gepaard. De aangehouden verdachte bleek een goede bekende van de politie. 

Uitzonderlijke hoeveelheid grondstoffen drugs aangetroffen  

 

Naar aanleiding van een groot onderzoek hebben collega's uit Venlo donderdagavond 

op de A67 een grote hoeveelheid van de stof Apaan aangetroffen in een vrachtwagen. 

Aanleiding voor het onderzoek was aantreffen en in beslagname van meer dan 10.000 

kilo Apaan in een bedrijfsloods te Venlo op 29 januari. Apaan dient als grondstof voor 
het produceren van synthetische drugs. 
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jeugdoverlast nemen sterk af. De geregistreerde overlast door personen die 

overspannen zijn, dan wel in de buurt dusdanig verstorend gedrag vertonen 

waarbij politiebemoeienis gewenst of nodig is, neemt echter toe. Dit wordt door 

wijkagenten bij de voorbereiding van de gebiedscans vaak als probleem in de 

wijk opgemerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbetering intake & afhandeling aangiften  

De politie in Limburg wil aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Het tijdig reageren 

op meldingen en uniforme dienstverlening bij aangiften zijn maatgevende 

onderwerpen daarbij.  

 

Bereikbaarheid en reactie op (nood)meldingen: De norm om 80% van de oproepen 

voor het Landelijk Toegangsnummer Politie (0900-8844) binnen 20 seconden te 

beantwoorden is gerealiseerd. In 2013 werd 84% van alle oproepen binnen 20 

seconden beantwoord. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2012. Het 

betrof in 2013 in totaal 406.824 oproepen. 

De norm om bij noodhulp prioriteit 1 meldingen binnen 15 minuten ter plaatse te 

zijn is in 2013 in 85% van de meldingen gehaald. Dit is weliswaar een daling ten 

opzichte van 2012 (96%), maar voldoet ruimschoots aan de landelijke norm. In 

77% van de prioriteit 2 meldingen bleef de reactietijd binnen de 30 minuten. Het 

resultaat is gelijk aan dat van 2012. Dit is nagenoeg gelijk aan de norm van 80%,. 

 

Betere dienstverlening: De politie wil de dienstverlening aan burgers, bedrijven en 

instellingen in Nederland verbeteren. De politie hanteert daarbij éen 

dienstverleningsconcept, waarin de dienstverleningsprocessen zijn 

gestandaardiseerd, maar maatwerk mogelijk blijft als de situatie daarom vraagt.  

De eenheid Limburg heeft in 2013 een start gemaakt met het inwerking brengen 

van het dienstverleningsconcept. Onderdeel hiervan is de toegankelijkheid van 

de politie door dienstverlening via meerdere kanalen aan te bieden. Dit betreft 

ook de wijze waarop via internet meldingen van incidenten of klachten kunnen 

worden gemeld. Er kan inmiddels op verschillende manieren aangifte worden 

gedaan, zoals op locatie, na afspraak aan het politiebureau, via internet en 

telefonisch. Ook het terugbellen van aangevers van woninginbraak is een 

onderdeel van het dienstverleningsconcept 

Op initiatief van de minister van V&J kunnen slachtoffers van geweld 

aangifte/verhoor onder nummer doen. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor 

medewerkers met een publieke taak, zodat zij vaker en eerder aangifte doen. 

Dankzij deze nieuwe mogelijkheid wordt de anonimiteit van het slachtoffer of de 

getuige gewaarborgd en kunnen represailles van de verdachte beter worden 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slachtofferloket: Eind 2012 is het slachtofferloket van politie en OM van start 

gegaan. Bij dit loket kunnen alle slachtoffers terecht met vragen over de 

voortgang en behandeling van zaken waarin zij betrokken of partij zijn. De 

kwaliteit van de geboden informatie en service wordt bijzonder gewaardeerd. 

Het loket geeft intern signalen, wanneer zaken voor slachtoffers onduidelijk 

blijven of stagneren. 

 

 

Persconferentie onderzoek Amby-Maastricht 

 

Tijdens een druk bezochte persconferentie gaven burgemeester Onno Hoes, 

Hoofdofficier van Justitie Roger Bos en politiechef Gery Veldhuis zondagavond om 

19.00 uur uitleg over het verloop van het onderzoek, dat afgelopen dagen heeft 

plaatsgevonden in Amby-Maastricht. 

Uit informatie was naar voren gekomen dat mogelijk de vloeistof Sarin in een 

buitengebied van Maastricht, de Bodemsweg in Amby, begraven zou zijn. Sinds 

zaterdagavond heeft daar een zoekactie plaatsgevonden. Maandagavond is het 

onderzoek in Amby gestaakt. Er is geen stof aangetroffen. Het strafrechtelijk 
onderzoek wordt voortgezet Drukke en bijzondere briefing Roermond  

 

Woensdagmiddag was het drukker dan normaal in het bureau in Roermond. Meer dan 

50 'collega's' op de briefing. De spanning was voelbaar. Een grote actie in de 

Roermondse binnenstad was de aanleiding, maar wat voor een actie was het eigenlijk?   

  

Het was de eerste echte inzet van de Politiekids. In totaal 55 jongens en meisjes gingen 

de binnenstad in om aandacht te vragen voor zakkenrollerij. Er was veel winkelend 

publiek. De politiekids attendeerden de bezoekers van de binnenstad op de risico's van 

zakkenrollers. "Het was leerzaam", vertelt een politiemedewerker. "De kinderen en de 

ouders, maar ook wij zijn erg enthousiast." De actie duurde een uur. In die tijd deelden 

de kids 175 flyers uit met daarop tips om zakkenrollerij te voorkomen. De actie was 

opgezet door een  medewerker van de eenheid Roemond, de wijkagent binnenstad en 

aanspreekpunten voor Politiekids. De gemeente participeerde vanuit de samenwerking 

binnen het project Politiekids. 
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Zorg voor de Jeugd 

Bij gemeenten wordt vooral de overlast door de jeugd als probleem gezien. In de 

praktijk is dit veelal verbonden met de aanpak van overlast en criminaliteit rond 

uitgaansgebieden. Ook alcohol- en drugsproblematiek en bestrijding daarvan 

maken onderdeel uit van de aanpak. Afhankelijk van de lokale setting zal de 

aanpak op maat worden ingevuld. In voorkomende gevallen zal daarbij een link te 

maken zijn naar vormen van ondermijning (bijvoorbeeld bij handel in drugs). De 

diender op straat speelt daarop in op het moment dat het zich voordoet. 

De aanpak van probleemjongeren is een belangrijk aspect. De veiligheidshuizen, 

maar ook de politie in de buurt spelen een belangrijke rol in de adequate aanpak van 

de hieruit voortkomende problemen. 

 

Als het gaat om het terugdringen van overlast door jeugd en jeugdcriminaliteit 

ligt de regierol bij gemeenten. Alle gemeenten in Limburg hebben dit als 

prioriteit in het lokale veiligheidsbeleid benoemd. De politie is op lokaal niveau 

een belangrijke partner in de aanpak van deze problematiek. In alle huidige 

basisteams zijn politieagenten met het taakgebied jeugd werkzaam. Zij vormen 

voor de omgeving, gemeenten, veiligheidshuizen en jeugdzorg een vaste 

verbinding voor de taakuitvoering. Door de politie aan partners uitgebrachte 

zorgmeldingen bevatten serieuze signalen om een actieve zorgverlening te 

starten of te intensiveren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdgroepen: Bij de laatste meting in 2013 volgens de Beke-methodiek zijn 56 

hinderlijke, 18 overlastgevende en 2 criminele jeugdgroepen in beeld gebracht, 

die op het moment van meting als zodanig gekwalificeerd konden worden. De 

politie brengt de jeugdgroepen jaarlijks in beeld. Vervolgens bespreekt de chef 

van het basisteam de uitkomsten met een advies in de lokale driehoek om waar 

nodig tot een gezamenlijke aanpak te komen van geprioriteerde groepen. Het 

aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen daalt ten opzichte van 

voorgaande jaren. Criminele jeugdgroepen worden door de politie aangepakt in 

samenwerking met andere partners. Hierbij is steeds vaker sprake van een 

integrale aanpak, waarbij het Openbaar Ministerie de regie heeft over de 

opsporing en vervolging en de gemeente over de totaalaanpak. De nadruk ligt 

veelal op de persoonsgerichte aanpak van de individuele groepsleden en steeds 

vaker wordt ingezet op een combinatie van maatregelen op de diverse 

leefgebieden van de betrokkene. Ook bij de aanpak van de overige 

problematische jeugdgroepen levert de politie daar waar nodig een bijdrage 

vanuit haar kerntaken onder regie van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2013 zijn criminele jeugdgroepen aangepakt in de gemeenten Roermond en 

Peel Maas. Deze aanpak is afgestemd met het gezag, waarbij meerdere 

verdachten zijn aangehouden.  

 

Criminaliteit door jeugdigen: In meer dan een derde van alle gevallen is een 

verdachte een jeugdige in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Jeugdigen zijn 

vaker dader en slachtoffer van delicten dan volwassenen. Het aandeel 

minderjarige jeugdigen is daar een beperkt deel van. Het aantal jeugdige 

verdachten is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Het aantal HALT-

afdoeningen in verhouding tot het aantal jeugdige verdachten is in 2013 op 

eenzelfde niveau gebleven als in het jaar 2012. 

 

Overlast:. De geregistreerde jeugdoverlast is de afgelopen jaren gedaald. Deze 

daling heeft ook in 2013 doorgezet.  

Burgerparticipatie 

Vanuit de gemeenten wordt aangegeven dat men, samen met de politie en 

anderen, wil werken aan versterking van burgerparticipatie als het gaat om de 

veiligheidsaanpak. De afgelopen jaren zijn in beide politieregio’s verschillende 

Knuffels voor de politie in Hoensbroek 

 

De communicantjes van zeven basisscholen in Hoensbroek en Heerlen hebben, 

woensdag 19 juni, knuffels aan de politie in Hoensbroek aangeboden. De politie kan 

deze knuffels geven aan kinderen die ze treffen tijdens het werk, om te troosten. 

 

Het is traditie dat de communicantjes van de zeven basisscholen zakgeld sparen voor 

een goed doel. Dit jaar hebben ze zich bedacht om van het geld knuffels te kopen voor 

kinderen die ongewild en ongevraagd met de politie in aanraking komen. De politie kan 

deze knuffel als troost aan het kind geven. Voor ruim € 255 hebben de kinderen 

kindvriendelijke knuffels gekocht en deze overhandigd aan de CBE..   

'Kleur Gennep blauw'  

 

Op donderdag 20 juni hielden collega's in Gennep een actiedag die was gericht op 

aandachtspunten die burgers bij de wijkagenten aanleverden en speerpunten vanuit de 

basiseenheid zelf. Twee studenten organiseerden de controle, die de naam 'Kleur 

Gennep blauw' meekreeg.   
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initiatieven op het gebied van burgerparticipatie geweest. Het ligt in de rede om die 

lijn de komende tijd door te zetten. Daarbij voert de politie actief beleid om 

vrijwilligers en volontairs aan te trekken en te betrekken bij politiewerk. 

 

Het oordeel van de burger over veiligheid en politie (Veiligheidsmonitor Rijk): In 

Limburg is de door de burgers ervaren veiligheidsbeleving in 2013 op hoofdlijnen 

ongeveer gelijk aan die in 2012. Overigens is de ervaren onveiligheid in Limburg 

hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal mensen dat tevreden is over het 

functioneren van de politie in de buurt en in het algemeen blijft achter bij het 

landelijk gemiddelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van wijkagenten in basisteam: In alle teams zijn wijkagenten. Zij 

vormen de spil in de verbinding tussen de politie en het gebied en zijn cruciaal in 

de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. De politie in Limburg heeft een 

traject ingezet gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de 

functionaliteit wijkagent. Dit programma gaat uit van twee peilers te weten: a. 

de rolinvulling en inbedding van de wijkagent in de veranderende interne en 

externe context en b. professionalisering van het vak van wijkagent. Bij het 

laatste valt te denken aan deelname door alle wijkagenten aan de toegesneden 

opleiding om wijkagenten beter toe te rusten op hun taak. Inmiddels zijn 110 

wijkagenten in opleiding of hebben deze opleiding afgerond. 

 

Burgerparticipatie vanuit basisteams: In alle robuuste basisteams werd aandacht 

besteed aan samenwerking met burgers, gemeenten, woningverenigingen, 

welzijnwerk, jeugdzorg en andere veiligheidspartners. We noemen hieronder 

enkele voorbeelden. In Maastricht, Brunssum en Venray werd de ontwikkeling 

van veilige buurten teams voortgezet. In Venray is naast een uitbreiding van het 

aantal wijken, verbinding gelegd met maatschappelijke ondersteuning en is een 

wijkverpleegkundige aan het team toegevoegd. In enkele andere gemeenten, 

zoals Landgraaf en Heerlen is begonnen met de ontwikkeling van veilige 

buurtenteams. In Venlo werd een project opgezet waarbij wijkverpleegkundigen 

met behulp van burgernet 24 uur per dag als ogen en oren van de politie 

fungeren. In Roermond werd een project uitgevoerd waarbij een aantal 

wijkbewoners werd uitgenodigd om individueel met de wijkagent -al of niet 

geüniformeerd- op dienst te gaan. Wijkbewoners vertelden hierbij aan de 

wijkagent wat zij belangrijke aandachtspunten vinden voor de politie. In de 

gemeente Echt-Susteren werd een preventieproject uitgevoerd, waarbij in alle 

woonkernen de samenwerking met burgers werd gezocht om woninginbraken te 

voorkomen. In verschillende eenheden, waaronder Kerkrade, werden met 

behulp van een 'politiecaravan' in de wijken ontmoetingsavonden op straat 

georganiseerd om met buurtbewoners te spreken over de veiligheid en 

leefbaarheid van de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er een werkwijze ontwikkeld waarmee Burgernet de verbinding tussen 

wijkagent en burger kan ondersteunen, met als doel de burger meer bij 

veiligheid te betrekken. In 2014 kan Burgernet zodoende gebruikt worden als 

communicatiemiddel voor de wijkagent in zijn wijk. 

 

Burgernet: In 2013 zijn Burgernet Zuid Limburg en Noord- en Midden Limburg 

gefuseerd tot Burgernet Limburg. Alle 33 Limburgse gemeenten zijn momenteel 

aangesloten bij Burgernet. Op 31 december 2013 hadden zich in de provincie 

Limburg 105.523 (9.4 %) personen aangemeld bij Burgernet. Dit betekent dat 

het beoogde deelnamedoel van 7 % ruimschoots is bereikt. In 2013 werden in 

Limburg 436 burgernetacties uitgezet, waarvan 174 in Zuid Limburg en 262 in 

Noord- en Midden Limburg. Hiervan hebben 43 acties geleid tot een direct 

succes en 190 tot een maatschappelijk succes (= actie succesvol afgesloten maar 

zonder direct toedoen van een deelnemer Burgernet). Burgernet is het 

afgelopen jaar vooral ingezet voor ondersteuning bij vermissingen en naar 

aanleiding van heterdaadsituaties bij woninginbraken en overvallen.  

In 2013 is ook een pilot uitgevoerd om studenten en ondernemers te werven voor 

Burgernet. Studenten van het Arcus College uit Heerlen hebben onderzocht hoe 

studenten voor Burgernet kunnen worden geworven. Dit leidde tot aanmelding 

van 287 studenten. De ervaringen zijn positief en in 2014 worden deze 

activiteiten gecontinueerd.  

XTC-lab aangetroffen in woonwijk 

 

Woensdagmorgen werd melding gemaakt van het aanwezig zijn van een XTC-

laboratorium in de woonwijk Malberg te Maastricht. Naar aanleiding hiervan en gezien 

de gevaarzetting van een in werking zijnd lab in een woonwijk, is de recherche meteen 

in actie gekomen. 

Klapper voor DOEN-team in Heerlen 

 

Bij een controle van een woning vorige week in Hoensbroek, werd uiteindelijk een 

aanzienlijk geldbedrag ontdekt. In de woning bleek namelijk, naast enkele 

hoeveelheden soft en hard drugs, veel contant geld verstopt te zijn. Bij controle van 

een bankrekening bleek de verdachte daar nog eens € 450.000,00 op te hebben staan.  
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In 2013 werd tevens de Burgernet App geïntroduceerd. Hierdoor kunnen burgers 

in heel Nederland burgernetberichten ontvangen. In 2013 is Burgernet Limburg 

geïntroduceerd via Facebook. De facebookpagina 'Burgernet Limburg' wordt 

gemiddeld per week 37.554 maal bekeken. Op deze manier ontvangen burgers 

extra informatie, die niet via het reguliere Burgernetkanaal wordt verspreid. 

In 2013 werd gestart met een 'nieuwsbrief Burgernet'. In 2014 wordt deze 

verbeterd, om gemeenten en politie een (zelfstandig in te zetten) 

communicatiemiddel te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integriteit 

Een laatste belangrijke prioriteit is integriteit in de brede zin. Het gaat om de 

aanpak van zaken die ondermijnend zijn voor de (boven)lokale samenleving. 

Daarbij is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit een belangrijk 

hulpmiddel, maar ook strafrechtelijke onderzoek naar handel in verboden middelen, 

mensenhandel en witwaspraktijken verdienen aandacht. Ook de bestrijding van 

kinderporno, cybercrime en zware milieucriminaliteit vallen hieronder. 

 

Op veel terreinen worden inspanningen geleverd om ondermijning van 

maatschappelijke orde tegen te gaan en aan te pakken. De politie staat daarin 

niet alleen en werkt actief samen met (inter)nationale partners. De keuzes van 

onderwerpen en inzet komen in stuurgroepen met daarin een 

vertegenwoordiging van het gezag tot stand.  

Aanpak criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) 

Aanpak van Criminele organisaties: In 2013 zijn 21 Criminele 

Samenwerkingsverbanden onderzocht. Van een CSV is sprake wanneer het 

verband bestaat uit minimaal twee personen, waarbinnen sprake is van 

structurele samenwerking, en waarbij de verdachten delicten plegen die 

wettelijk met vier of meer jaren vrijheidsstraf worden bestraft en mede gericht 

zijn op financieel gewin (criminele winst, wederrechtelijk verkregen voordeel of 

vermogen). Alle aangepakte criminele samenwerkingsverbanden opereerden 

grensoverschrijdend en hebben activiteiten in meerdere landen. In de 

onderzoeken naar CSV's is succesvol samengewerkt met (inter)nationale 

partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële recherche (finec) en afpakken: Criminaliteit heeft vaak een financieel 

motief. De politie gaat in de komende jaren extra expertise en capaciteit 

organiseren en inzetten om financiële criminaliteit op te sporen en aan te 

pakken. Bij financieel rechercheren betreft het fraude, witwassen, bank- en 

verzekeringsfraudes of het blootleggen van door criminaliteit verkregen 

vermogens. Om afpakken en ontnemen van crimineel verkregen vermogen 

beter te kunnen uitvoeren verlenen financiële experts ondersteuning bij 

strafrechtelijke onderzoeken. Verder richt de politie haar informatieorganisatie 

in met deskundigheid op het gebied financiële analyse, zodat opsporen 

effectiever kan plaatsvinden. Een deel van bij de politie ter kennis gekomen 

gevallen van fraude wordt onderwerp van strafrechtelijk onderzoek door de 

politie. Een deel wordt voorgelegd aan bestuursorganen of andere instanties 

zoals de Belastingdienst, met het doel bestuurlijke boetes of andere 

maatregelen toe te passen. Soms gebeurt beide. Bij fraudes van sociale 

verzekeringswetgeving of subsidies worden andere instanties, via het RIEC, 

geïnformeerd. Specialisten van het bureau financiële recherche deden 

onderzoeken waarbij in 2013 voor een bedrag van € 3.567.000,- beslag kon 

worden gelegd. Daarnaast zijn er andere ontnemingsvoorstellen berekend, 

waardoor de totale waarde van het beslag voor het parket Limburg opliep tot € 

7.533.536. Dit leidde bij het OM tot een incassobedrag ontnomen vermogen en 

verbeurdverklaring van € 2.100.006,--. 

 

 

Welkom aan nieuwe volontairs in Heerlen 

 

Dinsdag werden vier nieuwe volontairs welkom geheten door de regionaal coördinator 

politievrijwilligers. Na de formele aanstelling die plaatsvond onder het genot van een 

kop koffie en vlaai was er ook een fotomoment. De nieuwe volontairs zullen als gastheer 

aan het DB te Heerlen te werk worden gesteld. 

Caravan met politiestriping levert gespreksstof op 

 

De wijkagent van het Rolduckerveld in Kerkrade wilde wel eens wat anders. Hij heeft 

veel contacten in de wijk en gebruikt daarbij ook Facebook en Twitter. Maar een goed 

gesprek in de wijk, vooral met die bewoners die je wat minder ziet en spreekt, zou echt 

mooi zijn. En dus verspreidde de wijkagent begin september 2013, samen met een 

collega , 1600 flyers in zijn wijk met de tekst dat hij op twee woensdagavonden in 

september vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur samen met een collega in de wijk zou staan op 

een tweetal bekende locaties. 
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Drugscriminaliteit en overlast: De drugsproblematiek in Limburg is structureel 

van aard en heeft een grote impact op de veiligheid en veiligheidsbeleving in ons 

gebied. De aanpak van deze problematiek vergt een grote inzet van politie, 

bestuur en OM. Alle soorten drugscriminaliteit en -overlast zijn in Limburg 

aanwezig. De teelt van hennep is in Limburg breed verspreid en is de laatste 

jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Teelt voor eigen gebruik wordt maar 

sporadisch aangetroffen. In 2013 registreerde de politie in Limburg 1.250 

meldingen die mogelijk betrekking hebben op hennepteelt. Vooral in de grotere 

Limburgse steden vindt illegale hennepteelt plaats. In 2013 is 599 keer tegen 

illegale hennepteelt opgetreden waarbij 464 personen als verdachte zijn 

aangehouden. In Limburg wordt meer overlast van drugs ervaren dan in de rest 

van het land. De meeste meldingen hebben betrekking op de ervaren overlast 

door drugshandel in de eigen buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moord, doodslag en andere levensbedreigende delicten: In 2013 zijn 23 

grootschalige onderzoeken in uitvoering geweest naar delicten waarbij 10 

personen door moord of doodslag om het leven zijn gekomen. In een casus is het 

onderzoek overgedragen aan de Duitse politie.  

 

Diefstal motorvoertuigen: Het aantal diefstallen van auto's in Limburg is in 

vergelijking met andere regio's hoog. De meeste diefstallen vinden plaats in de 

Zuid Limburgse steden Maastricht (343), Heerlen (248), Sittard-Geleen (182) en 

Kerkrade (119). In deze steden hebben in 2013 ruim 45% van alle diefstallen van 

motorvoertuigen plaats gevonden.  

Combinatie van woninginbraak met diefstal van motorvoertuig (als buit) komt 

met wisselende frequenties voor. Vooral duurdere type auto's van de merken 

BMW en Audi worden relatief veel gestolen. In 2012 en 2013 is onder meer 

ingezet op het bestrijden van criminele samenwerkingsverbanden die zich bezig 

hielden met diefstallen van (dure) auto's en ladingdiefstallen.  

In 2013 is het aantal diefstallen uit en vanaf auto's gedaald. Deze daling bedroeg 

over de laatste vijf jaar 35%. Er zijn in 2013 in totaal 120 verdachten afgehandeld 

tegenover 81 in 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak kinderporno 

Voor de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme gelden landelijke 

uitgangspunten. De problematiek vraagt een hoogwaardige deskundigheid en 

stelt hoge eisen aan afstemming in de behandeling en (landelijke) sturing op 

uitvoering. Politie en OM onderscheiden bij kinderporno het bezit of toegang 

tot, verspreiding, productie en misbruik (slachtoffers). Aanvankelijk is veel 

aandacht besteed aan downloaders wegens verboden bezit en toegang. In de 

loop van 2013 is de focus verlegd naar verspreiders, producenten en slachtoffers. 

Landelijk is ingezet op 150 fte specialisten kinderporno en kindersekstoerisme. 

De eenheid Limburg heeft de inspanningsverplichting om 8 fte beschikbaar te 

hebben. Deze verplichting is in 2013 grotendeels ingevuld (6.7 fte + 1 

operationeel specialistisch coördinator). Het Limburgse team stelde in 2013 in 

totaal 42 onderzoeksdossiers op tegen 43 verdachten. Deze verdachten zijn bij 

het OM aangeboden voor vervolging. 

Aanpak cybercrime 

Versterking integrale aanpak cybercrime: Steeds meer mensen worden 

slachtoffer van vormen van oplichting, pesten en bedreigingen via digitale 

media. De politie heeft in 2013 verdere stappen gezet om hierop te anticiperen. 

De afdeling Digitale recherche verricht forensisch digitaal onderzoek aan veilig 

gestelde gegevensdragers en netwerken. In 2013 zijn rechercheurs getraind in 

digitaal opsporen om de bewustwording over cybercrime te stimuleren. 

Versterking en verbreding van deskundigheid om cybercrime beter aan te 

pakken is bij de verdere inrichting van de eenheid Limburg een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

In gesprek met de burger in Pey-Echt 

 

Op zaterdag 19 oktober kwamen de wijkagenten in Echt-Oost nadrukkelijk in gesprek 

met burgers in hun wijk. Ook andere leden van het wijkteam, deden in de ochtend ook 

fanatiek mee, terwijl een medewerkster van meldkamerbeheer aanwezig was om 

burgernet te promoten. 

Roermondse vondeling heeft zusje in Duitsland.  

 

De baby die op 18 juni van dit jaar is gevonden in Maasniel even na 06.00 uur in de 

ochtend op een groenstrook bij de hoek van de Broekhin-Zuid en de Wilhelminalaan 

(gemeente Roermond) heeft een zusje. 
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Aanpak illegale vreemdelingen 

Illegaliteit en criminele vreemdelingen: Het vreemdelingentoezicht en 

handhaving richten zich op het minimaliseren van illegaal verblijf, waaronder het 

voorkomen en het tegengaan van onrechtmatig verkregen verblijf, bijvoorbeeld 

door fraude. De bestrijding van mensenhandel en illegale prostitutie vormen 

hierbinnen belangrijke thema's, wat vorm en inhoud krijgt door toezicht en 

opsporing (zie ook CSV's). Het aantal overdrachtdossiers in 2013 bedraagt 139. 

Het percentage identiteitsonderzoeken dat geregistreerd staat in het 

vreemdelingenregistratiesysteem (PSH-V) en voldoet aan de kwaliteitseisen is 

sterk toegenomen, namelijk van 64% in 2012 naar 93% in 2013. Hiermee zit de 

eenheid boven de landelijke norm van 87%. 

Het aandeel van het aan het OM aangeboden processen-verbaal waarbij een niet 

Nederlander voorzien was van een V-nummer was in 2013 65%, in 2012 63%. Dit 

V-nummer dient bij alle niet-Nederlanders in het proces-verbaal te zijn vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige onderwerpen  

Verkeersveiligheid en -overlast : In Limburg worden dagelijks verkeerscontroles 

uitgevoerd. Controles vinden zoveel mogelijk plaats op locaties waar het 

ongevalrisico groot is, burgers problemen ervaren of waar veel verkeersoverlast 

kan optreden. Verkeersveiligheid en beperking van gevolgen bij aanrijdingen 

staan voorop. Sommige controles vinden plaats in samenwerking met andere 

handhavende organisaties. Bestuurders, inzittenden en voertuigen worden aan 

controles onderworpen. Dit leidt tot bekeuringen, executie van geldboetes, 

onttrekkingen van voertuigen of goederen aan het verkeer of verhaal van 

openstaande belastingen.  

In Limburg hebben zich in 2013 30 dodelijke aanrijdingen voor gedaan waarbij 37 

slachtoffers zijn gevallen. In 2012 waren dit 44 aanrijdingen met 56 slachtoffers.  

 

Dierenpolitie: In de eenheid Limburg zijn 15 medewerkers opgeleid voor de 

politietaak dierenwelzijn. Nationaal is er een meldpunt dierenleed (tel. 144). Dit 

meldpunt is in 2013 759 maal gebruikt om contact te leggen met dierenpolitie in 

Limburg. In 686 van die gevallen maakte men melding van dierenleed of -

mishandeling. In veel situaties van dierenwelzijn is er een verband met sociaal 

maatschappelijke problematiek zoals armoede en geweld. De politie werkt actief 

samen met de landelijke inspectiedienst, de Nederlandse voedsel- en 

warenautoriteit, dierenartsen en dierenbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geweld tegen politie: Het geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is voor 

medewerkers van de politie een belangrijk onderwerp. Dit is een onderwerp 

waar veel aandacht aan wordt besteed. In 2013 waren er 277 incidenten. Dit 

aantal is lager dan in 2012 (326). De aanpak van geweld tegen politieambtenaren 

krijgt mede vorm in de inspanningen gericht op het versterken van de 

weerbaarheid van politieambtenaren. Binnen de politie loopt al enige tijd het 

programma professionele weerbaarheid, dat zich hierop richt. Een belangrijk 

element hierin was in 2013 de zogeheten mentale krachttraining, waarmee 

politiefunctionarissen in de frontlinie beter worden toegerust op hun taak.  

 

Agressie en geweld tegen werknemers met publieke taak: Veilige Publieke Taak: 

De omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak 

waarvan melding is gedaan bij de politie bedroeg in de jaren 2011 - 2013 

Integrale Transport Controle (ITC) in de Eenheid Limburg 

Het Team Verkeer heeft dinsdag 29 oktober de tweede Integrale Transport Controle die 

voor dit jaar gepland was, uitgevoerd.  

Voor 2014 is het de bedoeling om tien ITC-controles uit te voeren. De organisatie van de 

controles ligt bij het team Verkeer in samenspraak met diverse onderdelen van de 

Eenheid Limburg. Er werkten zes externe partners mee aan deze controle. 

Twee doden bij gijzeling in Reuver 

 

In  de Limburgse plaats  Reuver, tussen Venlo en Roermond aan de Duitse grens, zijn bij 

een gijzelingsdrama twee doden gevallen. Een man had zijn 3-jarige dochtertje in een 

huis gegijzeld. Toen de politie het huis binnen viel, vonden ze twee doden: de 

vermoedelijke dader en het dochtertje.  

 

Voor de gijzeling schoot de man zijn ex, een vrouw geboren in 1987, op straat in het 

been, waarna hij zich met hun dochtertje in een nabijgelegen huis verschanste. Na een 

dag onderhandelen is de politie rond 15 uur vanmiddag het huis binnen gevallen. 

Daarbij vonden ze twee doden: het dochtertje en de man zelf - beiden zijn vermoedelijk 

door kogels om het leven gekomen. 
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respectievelijk 91, 71 en 76. Om de rol op gebied van de Veilige Publieke Taak te 

vervullen,kent de politie een contactpersoon voor andere (publieke) 

organisaties, die ook met dit vraagstuk te maken kunnen hebben.  

 

Milieu: Milieu beslaat een breed scala aan soorten delicten. In 2013 zijn meerdere 

grotere onderzoeken en handhavingactiviteiten uitgevoerd. Hierbij betrof het de 

sanering en verwijdering van asbest, de illegale handel en het bezit van 

vuurwerk, het kappen van bomen, stropen van wild en verontreinigingen van 

water en bodem. In één onderzoek werd ongeveer 700 kg illegaal vuurwerk in 

een rijtjeswoning in een woonbuurt aangetroffen, waarbij bewerking van 

vuurwerk in de woonruimte plaats vond. In een ander onderzoek werd op één 

plaats 100 kg vuurwerk, 25 kg amfetamine en een groot geldbedrag 

aangetroffen en in beslag genomen. Er is opgetreden tegen bedrijven vanwege 

het niet naleven van omgevingsvergunningen en het verwerken van 

verontreinigd baggerslib in de Maas. In de periode voorafgaande aan en tijdens 

de jaarwisseling is het vuurwerkproject uitgevoerd om overlast en gevaarzetting 

door handel, bezit en gebruik van vuurwerk, vaak door jeugdigen gepleegd 

tegen te gaan. Daarbij is ongeveer 1.000 kg vuurwerk in beslag genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTIC: Met het Real Time Intelligence Centre (RTIC) is in 2012 een start gemaakt 

en afgelopen jaar is dit verder doorontwikkeld. Het RTIC levert de politiemensen 

op straat actief relevante (achtergrond) informatie bij incidenten. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Ook signaleert en informeert 

het RTIC bij actuele of bijzondere gebeurtenissen. De paraatheid en 

heterdaadkracht van de politie heeft hiermee een impuls gekregen.  

De functie van het RTIC is inmiddels landelijk in werking en heeft een directe 

communicatielijn met het landelijk informatie knooppunt. Politiële informatie is 

op deze wijze breed beschikbaar, zodat er op alle niveau's effectief kan worden 

opgetreden en daarin kan worden op- of afgeschaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermindering administratieve lasten: In 2013 is veel werk verzet door de taskforce 

administratieve lastenverlichting (ALV) om te komen tot vermindering van 

administratieve lasten. Er zijn zeker vorderingen gemaakt. Echter wordt tevens 

geconstateerd dat de verminderingen, zeker in de beleving van politiemensen, 

te niet worden gedaan door een opeenstapeling van nieuwe lasten. Een 

voorbeeld hiervan is de invoering van de Wet tolken en vertalen en de 

Aanwijzing ten aanzien van processtukken strafvervolging. De Wet tolken en 

vertalen zorgt, met name in Limburg, voor relatief meer administratieve last 

vanwege het grote aantal buitenlandse verdachten. 

 In de ontwikkeling van vereenvoudigde afhandelingsmodules van aangiften is 

het afgelopen jaar een stevige stap gezet. Met kleine stapjes worden ook 

informatiesystemen steeds meer toegankelijk via de digitale voorzieningen "op 

straat". Een sprekend voorbeeld is een bevragingsmodule (BVI).  

De administratieve lastenverlichting is meer dan het afschaffen van regels en 

procedures. Het gaat met name ook om gedrag en cultuurelementen tussen de 

ketenpartners en het vertrouwen in elkaar en in de samenwerking. Dit is 

overigens niet los te zien van het ontwikkelen en onderhouden van het 

vakmanschap van en het deugdelijk verwerken van gegevens door 

politiemensen. 

Veel wordt verwacht van het verder vereenvoudigen van processen en 

procedures, vooral wanneer dit gecombineerd wordt met het sneller 

ontwikkelen en in gebruik nemen van ondersteunende digitale hulpmiddelen. 

 

 

 

Politie pakt inbrekers op in Sittard 

 

Drie Roermeense mannen zijn vrijdagavond aangehouden in Sittard.  Ze worden 

verdacht van inbraak bij een bedrijf aan de Dr. Philipsstraat. Het gaat om drie 

Roemeense mannen van 26, 40 en 41 jaar oud. De mannen waren op het bedrijfsterrein 

terechtgekomen via een gat in de omheining. Ook hadden ze gereedschap bij zich om in 

te breken. De politie onderzoekt of ze de afgelopen tijd meerdere inbraken hebben 
gepleegd 

ME bij weghalen caravan op woonwagenkamp Venlo 

 

In Venlo is ME ingezet bij het weghalen van een caravan op een woonwagenkamp aan 

de Bisschop Hoensbroeckstraat. Naast de ME'ers zijn ook politieagenten bij de actie 

betrokken. In totaal gaat het om tientallen ME'ers en agenten. De politie heeft 

dinsdagavond nog twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de 

openlijke geweldpleging. In totaal zijn er nu zeven personen aangehouden nadat deze 

vanmiddag het gebouw van woningstichting Woonwenz in Venlo hadden bestormd, 

waarbij een drietal beveiligers en een politiemedewerker werden mishandeld 
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ZSM: ZSM is een veiligheidsprogramma, dat vanaf september 2012 is gestart. De 

meest gehanteerde vertaling van ZSM is 'Zo snel mogelijk'. Met ZSM proberen 

het Openbaar Ministerie, Politie, Slachtofferhulp Nederland en partijen in de 

strafrechtketen Zorgvuldig en Snel Maatwerk te verrichten in het kader van 

buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. Door de projectmatige opzet 

kwam ZSM in Limburg na de start snel in werking. Bijna 60% van de zaken zijn in 

2013 binnen één etmaal afgedaan. De afdoening is gericht op het tot stand 

brengen van een betekenisvolle interventie. Het geldbedrag aan 

schadevergoeding voor slachtoffers is in 2013 verdubbeld ten opzichte van 2012. 

Verbetering van het afdoeningsproces blijft ook het komend jaar aandacht 

krijgen. Tot nog toe zijn het vooral het OM, politie, Raad voor de 

kinderbescherming en Bureau Slachtofferzorg die de samenwerking in het 

programma ZSM dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaciteit: De totale bezetting van de eenheid Limburg eind 2013 bedroeg 3220 

fte, onderverdeeld in 2.848 fte operationele sterkte en 372 fte niet operationele 

sterkte. Het aandeel niet-operationele sterkte bedraagt 11,6 %. De nieuwe 

formatie de eenheid Limburg 2.916,3 fte totaal, waarvan 117 fte niet 

operationeel. 

Eind 2013 had Limburg 309 vrijwilligers en volontairs in dienst. Op het werven 

van meer vrijwilligers en volontairs wordt conform het landelijk beleid 

daaromtrent, ingezet. 

 

Ziekteverzuim: Het gemiddelde ziekteverzuim over 2013 bedroeg 5,4%. Dit is een 

beperkte stijging ten opzichte van 2012. Het verzuim ligt onder het landelijk 

gemiddelde van 5,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationele planning: In een 24-uurs organisatie als de politie met veel 

verschillende taken, deskundigheden en specialismen is de operationele 

planning geen sinecure. Noodzakelijke beschikbaarheid op de primaire 

processen zoals intake, noodhulp, handhaven en opsporen en in portefeuille 

genomen werk, moeten afgestemd worden op inzetbaar en gekwalificeerd 

personeel rekening houdend met de Arbeidstijden- en 

Arbeidsomstandighedenwet.  

Jongeren Blerick pleegden overvallen om erbij te horen 

 

De 35 jongeren die afgelopen winter 18 overvallen pleegden in Blerick deden dat om bij 

de groep te horen. Ze waren tussen 13 en 25 jaar oud. 

Dat bleek vandaag bij een bijeenkomst van gemeente de gemeente Venlo, Openbaar 

Ministerie en de politie. De Blerickse jongeren kenden elkaar van de straat en van 

school, en pleegden in verschillende samenstellingen de overvallen. Voor een aantal van 

hen was het plegen van een overval het eerste delict. Ze pleegden ondermeer overvallen 

op tankstations, woningen, supermarkten en cafetaria's. 

Tijdens huiszoekingen bij de jongeren zijn onder meer drie pistolen, een aantal 

nepvuurwapens, messen, boksbeugels en stroomstootwapens gevonden. 

Gemeente, justitie en politie willen meer greep krijgen op de jongeren via de ouders. Er 

zijn ouderbijeenkomsten waar de ouders met elkaar de problemen kunnen bespreken, en 

indien nodig hulp kunnen krijgen van bijvoorbeeld jeugdzorg. 

Zwaar vuurwerk aangetroffen in woning Limburg 

De politie heeft vannacht in een woning in Meijel (Limburg) na een anonieme tip zo'n 

250 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen. De 33-jarige bewoner is 

aangehouden en wordt vastgehouden, maakte de politie bekend. De 

explosievenopruimingsdienst heeft het vuurwerk uit het huis gehaald. Het grootste 

gedeelte bestond uit zwaar en deels illegaal vuurwerk. Drie naastgelegen woningen 

werden in verband met explosiegevaar ontruimd. De bewoners zijn bij familie 

ondergebracht. 
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Totale Criminaliteit 2011 2012 2013 Doel % Illegaliteit & Criminele vreemdelingen: 2011 2012 2013 Doel %

Totaal aantal misdrijven 83.671 79.794 75.088 ≤2012 94% Aantal overdrachtsdossiers (na extrapolatie) 122 139 187 172 109%

Totaal aantal afgehandelde verdachten 13.064 14.205 13.794 >2012 97% Aantal geregistreerde identiteitsonderzoeken 2.511 2.674 1.762 >2012 66%

Verdachtenratio Algemeen 16 18 18 >2012 103%  % dat voldoet aan kwaliteitseisen 61% 64% 93% 87% 107%

Aantal pv's niet-NL verdachten aan  OM 2.041 2.065 2.246 >2012 109%

High Impact Crime 2011 2012 2013 Doel %  % a dat is voorzien van V-nummer 54% 63% 65% 100% 65%

HIC: aantal misdrijven 14.274 13.938 13.218 ≤2012 95%

 Aantal geweldsmisdrijven 6.922 6.809 6.477 ≤2012 95% Dienstverlening 2011 2012 2013 Doel %

 Aantal woninginbraken 6.752 6.635 6.303 ≤2012 95% Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse 98% 96% 85% 80% 106%

 Aantal straatroven 399 305 320 304 105% Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse 76% 77% 77% 80% 96%

 Aantal overvallen 201 189 118 191 62% % LTP <20 sec 66% 82% 84% 80% 105%

 Aantal overvallen (LORS) 188 191 128 253 51%

 Afgeh. verdachten geweldsmisdrijven 3.892 3.881 3.739 >2012 96% 2011 2012 2013 Doel %

 Afgeh. verdachten woninginbraken 352 462 404 >2012 87% GTPA: aantal incidenten GTPA 234 326 277 ≤2012 85%

Afgeh. verdachten straatroven 79 91 109 >2012 120% VPT: aantal incidenten VPT 91 71 76 ≤2012 107%

Afgeh. verdachten overvallen 94 106 75 >2012 71%

HIC: verdachtenratio 31 33 33 36 91% Overlast 2011 2012 2013

 Verdachtenratio geweldsmisdrijven 56 57 58 58 100% Overlast door gestoord/oversp. Pers. 2.757 2.707 3.186

 Verdachtenratio woninginbraken 5 7 6 7 92% Melding gluurder 12 13 10

 Verdachtenratio straatroven 20 30 34 35 97% Melding overlast jeugd 5.360 4.772 3.803

 Verdachtenratio overvallen 47 56 64 44 144% Overlast vuurwerk (zonder gevolgen) 43 0 0

Ophelderingspercentage overvallen 45% 42% 69% 36% 193% Overlast illegale zender 1 2 1

Oplossingspercentage overvallen (LORS) 29% 29% 42% 36% 117% Overlast zwervers 1.094 716 731

Overlast vuurwerk 902 914 983

Overlast stank / rook / stof 306 327 353

Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's 2013

Bijlage 
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Geweldsmisdrijven 2011 2012 2013 Voertuig criminaliteit 2011 2012 2013

 - Openlijk geweld (persoon) 410 255 254 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 6.641 5.659 5.167

 - Bedreiging 2.734 2.851 2.676 Afgehandelde verdachten 74 81 120

 - Mishandeling 3.778 3.711 3.537 Diefstal van motorvoertuigen 2.379 2.149 1.988

Geweldsmisdrijven totaal 6.922 6.809 6.477 Afgehandelde verdachten 78 130 137

Afgehandelde verdachten 3.892 3.881 3.739

Harddrugs 2011 2012 2013

Huiselijk geweld 2011 2012 2013 Incidenten 652 744 621

Incidenten (alleen huiselijk geweld) 5.703 6.010 6.283 Misdrijven 552 624 517

 - Bedreiging (alleen huiselijk geweld) 1.117 1.062 1.079 Misdrijven opgehelderd 525 625 502

 - Mishandeling (alleen huiselijk geweld) 2.767 3.074 3.323 Verdachte afgehandeld 590 662 570

Aangifte opgenomen 1.797 1.861 1.779 Softdrugs 2011 2012 2013

Verdachte aangehouden 796 850 806 Incidenten 1.154 1.894 1.413

Risico Taxaties Huisverbod 297 341 350 Misdrijven 786 1.279 1.003

Huisverbod opgelegd (JA) 265 267 254 Misdrijven opgehelderd 780 1.176 961

Ingezonden PV/Dossier 849 860 927 Verdachte afgehandeld 714 1.266 981

Verdachte OM 784 766 847

Milieu 2011 2012 2013

Jeugd 2011 2012 2013 Incidenten 8.890 8.616 8.267

Verdachten - alle leeftijden 29.579 27.905 25.041 Ingezonden PV/Dossier 109 222 151

Verdachten  - 12 tm 24 jaar 11.428 10.684 9.095 Verdachte afgehandeld 163 310 278

Aangehouden verdachten -  alle leeftijden 11.481 11.417 10.008

Aangehouden verdachten - 12 tm 24 jaar 4.490 4.336 3.637 Aanrijding met dodelijk afloop 2011 2012 2013

Verdachte OM - alle leeftijden 11.385 10.762 11.687 Incidenten 49 44 30

Verdachte OM - 12 tm 24 jaar 4.246 3.974 3.904 Verkeersslachtoffer 68 56 37

HALT afdoening - Alle leeftijden 666 759 673

HALT afdoening - 12 tm 24 jaar 658 746 665

Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's 2013


