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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het actieplan 2013 en de reeds vastgestelde kadernota 2011-2014 van het integraal 

veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger. 

In dit actieplan staan alle uit  te voeren projecten en activiteiten opgenomen, die het komende 

jaar gaan bijdragen aan een veiliger Weert. 

 

Op veel terreinen is de afgelopen jaren samen met onze veiligheidspartners een degelijke aanpak 

neergezet. Want één ding is zeker: voor het verhogen van de veiligheid heb je elkaar hard nodig! 

Als iedereen op zijn eigen manier zorgt voor een veilige leefomgeving, dan wordt Weert nog 

aangenamer om in te wonen. 

 

Toen ik in oktober 2011 burgemeester van Weert werd, ben ik met vier doelstellingen van start 

gegaan: samenwerken, een veiliger Weert creëren, het ambt burgemeester dichter bij de burger 

brengen en de Weertenaar trots laten zijn op zijn stad. 

Ik wil onze burgers meer betrekken bij veiligheid. Dit kunnen we doen door ze kaders te bieden 

waarbinnen ze hun (vaak) terechte veiligheidswens in constructieve daden kunnen omzetten. 

Burgernet, de burgerrechercheurs, maar ook de leefbaarheidsagenda’s  zijn hier goede 

voorbeelden van. 

 

Nu is veiligheid  een veelomvattend beleidsveld. 

 Het gaat om het verminderen van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, 

coffeeshops, bestuurlijke aanpak van criminaliteit, polarisatie en radicalisering, huiselijk geweld, 

uitgaansbeleid, verbeteren veiligheidsgevoel en leefbaarheid, doelgroepenbeleid (jongeren, 

verslaafden, veelplegers) en het toezichts- en handhavingsbeleid. 

 Maar het gaat ook om de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, 

gezondheidszorg, wonen, wijken, werk en scholing.  

 

Om lokale veiligheid te bereiken is de inzet van een scala van partijen nodig. Die inzet moeten we 

op elkaar afstemmen. Regie voeren op die grote hoeveelheid thema’s en betrokken organisaties is 

dan ook nodig!  Daarnaast is voorkomen beter dan genezen en speelt preventie een grote rol. 

Preventie, regelgeving en handhaving kunnen elkaar versterken, als we op al die velden dezelfde 

boodschap uitdragen. 

 

Als gemeente moeten we het geheel besturen en ervoor zorgen dat maatschappelijke problemen 

daadwerkelijk worden aangepakt en opgelost. In gezamenlijkheid! 

Met ons. In Weert. 
 
 
Dhr.A.A.M.M. Heijmans, 
 
Burgemeester van Weert 
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SAMENVATTING 

 
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2013, Weer(t) veiliger bestaat uit twee delen: 

I. Kadernota 2011-2014 
De Kadernota 2011-2014 bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het 
gebied van integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de 
veiligheidsprojecten/-activiteiten. De vorige Kadernota 2008-2012 is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 januari 2008. Omdat de Politie Limburg-Noord is overgegaan op een 
nieuw registratiesysteem was het noodzakelijk nieuwe nulmetingen vast te stellen en 
daaraan gekoppeld nieuwe doelstellingen. Om die reden heeft er een actualisering van de 
kadernota plaatsgevonden. 

II. Actieplan 2013 
Het Actieplan 2013 bevat de projecten/activiteiten, die als doel hebben het verhogen van 
de sociale en fysieke veiligheid in Weert in het jaar 2013. 

 
Deel I: Kadernota 2011-2014 
De Kadernota 2011-2014 bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het gebied van 
integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de veiligheidsprojecten/-
activiteiten. De Kadernota heeft betrekking op de periode 2011-2014. 
 
Visie en uitgangspunten 
Weert wil een levendige, sociale, ondernemende en veilige gemeente zijn. Dit is de toekomstvisie 
van Weert. Het college van burgemeester en wethouders legt de speerpunten voor de komende 
jaren bij het tegengaan van kleine ergernissen en het intensiveren en verbeteren van toezicht en 
handhaving.  
 
Het programma ‘algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid’ uit de programmabegroting 
2013 bevat het thema integrale veiligheid. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale 
veiligheid. De burgemeester is bestuurlijk portefeuillehouder. In de programmabegroting 2013 zijn 
de doelstellingen geformuleerd die bijdragen aan een sociaal en fysiek veiliger Weert (zie schema 
1).  
Schema 1: Nulmeting en (nieuwe) doelstellingen periode 2010 t/m 2014 op het gebied van sociale en fysieke veiligheid in de 
gemeente Weert 

 Doelen 
Nul-

meting 

Resul-
taat 
2010 

Resul-
taat 
2011 

Doel 
2011 

Doel 
2012 

Doel 
2013 

Doel 
2014 

≤ 908 
(≥ -6%) 

≤ 889 
(≥ -8%) 

≤ 869 
(≥ -10%) 

Geweldsincidenten 
verminderen  
(aantal incidenten; 
nulmeting 2009)1 

966 905 
791 

(-18%) 
≤ 927 

(≥ -4%) ≤ 889 
(≥ -8%) 

≤ 869 
(≥ -10%) 

≤ 850 
(≥ -12%) 

Vermogensincidenten 
verminderen  
(aantal aangiften; nulmeting 
2009) 

2230 2375 
1927 

(-14%) 
≤ 2007 

(≥ -10%) 
≤ 1895 

(≥ -15%) 
≤ 1851 

(≥ -17%) 
≤ 1784 

(≥ -20%) 

% inwoners dat zich nooit of 
soms onveilig voelt 
(Burgerpeiling; nulmeting 
2009) 

92% Nvt nb  ≥ 94% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 

S
o

ci
a
le

 v
e
il

ig
h

e
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% inwoners dat nooit of 
soms overlast heeft van 
kleine ergernissen  
(Burgerpeiling; nulmeting 
2009)2 

77,5% nvt nb  ≥ 85% ≥ 90% ≥ 93% ≥ 95% 

Verkeersslachtoffers 
verminderen (nulmeting 
2000) 

160 23 
19 

(-88%) 
≤ 112 

(≥ -30%) 
104 

(≥ -35%) 
96 

(≥ -40%) 
88 

(≥ -45%) 

F
y
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e
k
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v
e
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h

e
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Minder uitrukken brandweer 
(nulmeting 2010) Nb 521 

501 
(-4%) 

479 
≥ -8% 

458 
≥ -12% 

438 
≥ -16% 

417 
≥ -20% 

* Er is geen het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld in 2011. Echter bij de begroting 2011 is de volgende 
doelstelling voor verkeersveiligheid geïntroduceerd: ‘geen dodelijke verkeersslachtoffers en een jaarlijkse daling verkeersslachtoffers met 5%’.  
 
Integrale veiligheid betekent sámen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met een 
samenhangend pakket van maatregelen. Bij veiligheid gaat het zowel om sociale veiligheid als om 
fysieke veiligheid. In schema 2 is het totale veiligheidsterrein weergegeven, bestaande uit vijf 
                                               
1 De groen gearceerde cellen zijn ambitieuzere doelen die naar aanleiding van de positieve resultaten bij geweldsdelicten in 
2010 zijn hergeformuleerd. De oorspronkelijke doelen staan nog weergegeven boven de groene cellen.  
2 Het streven van 2014 naar een percentage inwoners van 95% dat aangeeft ‘ zich nooit of soms onveilig te voelen’ lijkt niet 
reeël. Het percentage ligt namelijk al vanaf 2006 rond 77%,  
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veiligheidsvelden met ieder hun eigen veiligheidsthema’s. In de laatste kolom van schema 2 zijn 
de ambities per veiligheidsveld weergegeven. 
 
Schema 2: Veiligheidsvelden, veiligheidsthema’s en ambities van de gemeente Weert 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s Ambities 

 
Veilige woon- en 
leefomgeving 
 

• overlast 
• onveiligheidsgevoelens en ervaren 

overlast en criminaliteit 
• geweldsincidenten 
• vermogensincidenten 

• Verminderen van overlast, diefstallen 
(woninginbraken, voertuigcriminaliteit 
e.d.) en (huiselijk) geweld 
(mishandelingen, bedreigingen) in 
wijken en dorpen. 

• Verminderen van onveiligheids-
gevoelens en kleine ergernissen van 
inwoners. 

 
Bedrijvigheid en 
veiligheid 
 

• veilig ondernemen 
• veilig uitgaan 
• veilig recreëren 
• evenementen en veiligheid 

• Verminderen van diefstallen uit 
bedrijven en (horeca)overlast. 

• Verminderen van onveiligheids-
gevoelens van (horeca)ondernemers 
en uitgaanspubliek. 

 
 
Jeugd en veiligheid 
 
 

• jeugdige verdachten, veel- en 
meerplegers 

• jeugdgroepen 
• alcohol- en drugsgebruik 
• veilige school 
• 12-minners 

• Verminderen van overlast, diefstallen 
en geweld gepleegd door jongeren. 

• Verminderen alcohol- en drugsgebruik. 
• Verhogen van de schoolveiligheid. 

   
     
 
   Fysieke veiligheid 

• verkeersveiligheid 
• brandveiligheid  
• risico’s gevaarlijke stoffen 
• risico’s natuurrampen 
 

• Verminderen van verkeersoverlast en 
verkeersslachtoffers. 

• Verbeteren aanrijtijd van de 
brandweer. 

• Reduceren vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 

• Beperken kans op en gevolgen van 
een ramp (incl. branden). 

                 
                 Integriteit en            
                 veiligheid 

• polarisatie en radicalisering 
• terrorisme 
• organisatiecriminaliteit 
• georganiseerde criminaliteit 
• integriteit van het lokaal bestuur 

• Voorkomen en tegengaan van 
polarisatie en radicalisering 

• Voorkomen en tegengaan 
organisatiecriminaliteit en 
georganiseerde criminaliteit 

• Voorkomen en tegengaan non-integer 
bestuurlijk handelen. 

 
Voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 van de gemeente Weert zijn de volgende 
prioriteiten benoemd: 

• veilige woon- en leefomgeving (veilige wijken); 
• veilig uitgaan; 
• jeugd en veiligheid. 

Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende jaren. 
 
Organisatorische borging 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en 
draagt daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Tevens is de burgemeester van Weert 
bestuurlijk portefeuillehouder integrale veiligheid. Het integraal veiligheidsbeleid staat niet alleen. 
Het verhogen van de veiligheid hangt ook sterk samen met andere gemeentelijke beleidsvelden, 
zoals jeugdbeleid, horecabeleid, sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en 
dergelijke. Integrale veiligheid is dan ook een verantwoordelijkheid van het totale college van 
B&W. De gemeenteraad stelt de kaders vast en beoordeelt de resultaten en het rendement van de 
inzet van middelen voor het integraal veiligheidsbeleid én voor de beleidsvelden die daarmee een 
duidelijke relatie hebben. 
 
Gemeentelijke afdelingen en sectoren en externe partners voeren met name zelf 
projecten/activiteiten op het gebied van veiligheid uit. De coördinator integrale veiligheid houdt 
het overzicht, stuurt eventueel bij, bewaakt de resultaten en geeft feedback. Van een aantal 
projecten is de coördinator integrale veiligheid zelf de trekker. Er zijn diverse overlegvormen, 
waarin de burgemeester veiligheidsthema’s kan bespreken met politie, openbaar ministerie of 
andere veiligheidspartners. Daarnaast bestaan er diverse operationele en themagerichte 
werkgroepen, waaraan de coördinator integrale veiligheid deelneemt. 
Jaarlijks wordt het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do). Op 
basis van de jaarlijkse Veiligheidsanalyse en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid (check) 
wordt het actieplan bijgesteld (act). De raad kan op basis van de veiligheidsanalyse en de 
evaluatie jaarlijks nieuwe acties vaststellen. De raad kan hierdoor uitvoering geven aan de 
controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het vastgestelde beleid 
heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen. 
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Deel II: Actieplan 2013 
Het Actieplan 2013 bevat de projecten/activiteiten, die als doel hebben het verhogen van de 
sociale en fysieke veiligheid in Weert in het jaar 2013. Met behulp van de Veiligheidsanalyse & 
evaluatie 2011 is een totaalbeeld geschetst van de veiligheidssituatie in Weert en welke resultaten 
de verschillende projecten/activiteiten behalen. Aan de hand hiervan wordt duidelijk op welke 
veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s (extra) inzet nodig is. Het actieplan geeft per 
veiligheidsveld aan welke projecten/activiteiten er in 2013 in de gemeente Weert worden 
uitgevoerd. Deze veiligheidsanalyse werd andere jaren apart aan de raad aangeboden. Dit jaar is 
er voor gekozen om deze analyse direct te verwerken in het actieplan. 
 
Veilige woon- en leefomgeving 
Het veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ bestaat uit vier thema’s: 
overlastincidenten, onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit, 
geweldsincidenten en vermogensincidenten. Binnen het veiligheidsveld ‘veilige woon- 
en leefomgeving’ worden in 2013 de volgende projecten/activiteiten uitgevoerd/gestart. 

• Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast 
• Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak overlast en drugspanden/hennepteelt 
• Maatschappelijke Opvang Voorziening en gebruikersruimte 
• Vangnetoverleg 
• Persoons- en adresgerichte aanpak wijken  
• Buurtbemiddeling 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma  
• Melden van overlast en criminaliteit 
• Leefbaarheidagenda per wijk/dorp 
• Biketeam politie 
• Cursus politie voor burgers 
• Sociaal calamiteitenplan  
• Communicatie over veiligheid  
• Doorverwijzing naar Bureau Slachtofferhulp/herhaald slachtofferschap 
• Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-Limburg 
• Tijdelijk huisverbod daders huiselijk geweld 
• Opsporen verdachten en aanleveren aan openbaar ministerie 
• Veilige publieke taak: voorkomen van agressie en geweld tegen werknemers met een 

publieke taak  
• Persoonsgerichte aanpak veelplegers, overlastveroorzakers en ex-gedetineerden via 

Veiligheidshuis Midden-Limburg 
• Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen 
• Aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak 
• Aanpak woninginbraken via project ‘Waak voor inbraak’  

 
Bedrijvigheid en veiligheid 
Het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: veilig 
ondernemen, veilig uitgaan, veilig recreëren en evenementen en veiligheid. Binnen het 
veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ worden in 2013 de volgende 
projecten/activiteiten uitgevoerd/gestart. 

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnenstad Weert 
• Collectief winkelverbod veelplegers en SMS-alert 
• Toezicht in handhaving door (gemeentelijke) BOA’s in Winkelcentrum De Munt 
• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerreinen 
• Convenant Veilige Zorg 
• Horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’  
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert 
• Collectief horecaverbod overlastplegers  
• Gebiedsontzeggingen 
• Inzet politie en (gemeentelijke) BOA’s op uitgaansavonden 
• Integrale aanpak diefstallen Weerterbergen 
• Evenementenbeleid en handhaving evenementenvergunningen  
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Jeugd en veiligheid 
Het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ bestaat uit vijf thema’s: jeugdige verdachten, 
veel- en meerplegers, jeugdgroepen, alcohol- en drugsgebruik, veilige school en 12-
minners. Binnen het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ worden in 2013 de volgende 
projecten/activiteiten uitgevoerd/gestart. 

• Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd 
• Netwerk 12+ 
• Halt-afdoeningen 
• Adoptietrajecten jeugdige veel- en meerplegers 
• Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt overlast jeugd 
• Brieven aan ouders van hinderlijke/overlastgevende (minderjarige) jongeren 
• Politiejunioren 
• Districtelijke Jeugdteam 
• Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren 
• Outreachend preventiemedewerker  
• Brieven aan ouders/jongeren bij overmatig alcohol-/drugsgebruik jongere 
• Boete of kanskaart 
• Drugs Informatie- en Monitoringssysteem (DIMS) 
• Alcoholpoli 
• Partnership vroegsignalering problematisch alcohol-/drugsgebruik 
• Voorlichtingsprojecten bureau Halt op scholen voor voortgezet onderwijs 
• Convenant Veilige School Voortgezet Onderwijs 
• Schoolslag/gezonde school 
• Voorlichtingsprojecten bureau Halt op basisscholen 
• Weerbaarheidstraining ‘Rots en water’ 
• Convenant Veilige School basisonderwijs 
• Aanpak risico jeugdgroep 

 
Fysieke veiligheid 
Het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: verkeersveiligheid, 
brandveiligheid gebouwen, risico’s gevaarlijke stoffen en risico’s (natuur)rampen. Binnen 
het veiligheidsveld ‘ fysieke veiligheid’ worden in 2013 de volgende projecten/activiteiten 
uitgevoerd/gestart. 

• Fysieke verkeersmaatregelen 
• Educatie en voorlichting verkeer 
• Toezicht en handhaving parkeer- en verkeersoverlast door Stadstoezicht 
• Staandehoudingen in het verkeer 
• Pro-actie en preventie brandveiligheid 
• Aanrijtijden brandweer  
• Nieuwe brandweerkazerne  
• Gemeentelijk rampenplan 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf) 
• Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations 
• Commissie Heijmans: grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding en 

crisisbeheersing Nederland-België  
• Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 
• Risicokaart externe veiligheid 
• Route vervoer gevaarlijke stoffen 

 
Integriteit en veiligheid 
Het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ bestaat uit vijf thema’s: polarisatie en 
radicalisering, terrorisme, organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit en 
integriteit van het lokaal bestuur. Binnen het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ 
worden in 2013 de volgende projecten/activiteiten uitgevoerd/gestart. 

• Aanpak voorkomen polarisatie en radicalisering 
• Anti Discriminatie Voorziening Limburg 
• Wet Bibob 
• Convenant samenwerkende overheden (is overgegaan in Riec-convenant) 
• Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit via RIEC  
• Integriteitsbepalingen Gemeentewet 
• Integriteitsverklaringen 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
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DEEL I: KADERNOTA 2011 - 2014 

 

1. VISIE EN UITGANGSPUNTEN 

 
1.1 Visie en doelstellingen 
Weert wil een levendige, sociale, ondernemende en veilige gemeente zijn, zo staat omschreven in 
de toekomstvisie Weert, opmaat naar de toekomst, op maat in 2015. Weert is in 2015 een stad 
met een hoge sociale samenhang, kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de 
samenleving prettig leven is. Werken aan meer veiligheid past in deze toekomstvisie van Weert. 
 
Ook in het coalitieprogramma voor de raadsperiode 2010-2014, genaamd Met tegenwind, toch 
vooruit!, is integrale veiligheid een thema. Met name het tegengaan van kleine ergernissen en het 
intensiveren en verbeteren van toezicht en handhaving zijn speerpunten van het nieuwe college.  
 
Integrale veiligheid in Weert betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, 
onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. 
Een samenhangend pakket van activiteiten bestaat uit preventieve en repressieve activiteiten. 
Hierbij werken private partijen (inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties) en publieke 
partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan 
het verbeteren van de veiligheid. 
 
De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente 
signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken 
en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert. De 
gemeente Weert stelt elke vier jaar een kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een 
actieplan integraal veiligheidsbeleid (zie schema 3). 
 
Schema 3: Integraal veiligheidsbeleid binnen de gemeente Weert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij veiligheid gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale 
veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en veiligheidsgevoelens van mensen 
verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de brandveiligheid 
en verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van (natuur)rampen en de risico's van 
gevaarlijke stoffen. 
 

Kadernota Integraal 
Veiligheidsbeleid 2011-2014 

Weer(t) veiliger 

Actieplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2012  

Weer(t) veiliger 

Coalitieprogramma 2010-2014 
Met tegenwind, toch vooruit! 

Programmabegroting 
(jaarlijks) 

Visie 2015 
Weert opmaat naar de toekomst, 

op maat in 2015 

Actieplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2011  

Weer(t) veiliger 

Actieplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2014 

Weer(t) veiliger 

Actieplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2013  

Weer(t) veiliger 
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Elk jaar stelt het college van B&W de Veiligheidsanalyse & evaluatie vast. In deze jaarlijkse 
Veiligheidsanalyse & evaluatie wordt per veiligheidsveld en per veiligheidsthema een totaalbeeld 
geschetst van de veiligheidssituatie in Weert. Een dergelijke veiligheidsanalyse is nodig om te 
komen tot effectief integraal veiligheidsbeleid. Uit de veiligheidsanalyse wordt duidelijk op welke 
veiligheidsthema’s Weert zich positief ontwikkelt door de uitvoering van veiligheidsprojecten en op 
welke thema’s nog (extra) werk te verrichten is. Deze veiligheidsanalyse werd in het verleden 
apart aangeboden aan de raad. Dit jaar is er voor gekozen om deze analyse direct te verwerken in 
het actieplan. De analyse wordt wel ter inzage gelegd in de fractiekamer. 
Via het 6-wekelijkse veiligheidsoverzicht  wordt de commissie AZ geïnformeerd over actuele 
veiligheidszaken 
In schema 4 zijn de nieuwe doelstellingen weergegeven, inclusief de nulmeting (resultaat 2009) 
en het resultaat in 2010.  
 
Schema 4: Nulmeting en (nieuwe) doelstellingen periode 2010 t/m 2014 op het gebied van sociale en fysieke veiligheid in de 
gemeente Weert 

 Doelen 
Nul-

meting 

Resul-
taat 
2010 

Resul-
taat 
2011 

Doel 
2011 

Doel 
2012 

Doel 
2013 

Doel 
2014 

≤ 908 
(≥ -6%) 

≤ 889 
(≥ -8%) 

≤ 869 
(≥ -10%) 

Geweldsincidenten 
verminderen  
(aantal incidenten; 
nulmeting 2009)3 

966 905 
791 

(-18%) 
≤ 927 

(≥ -4%) ≤ 889 
(≥ -8%) 

≤ 869 
(≥ -10%) 

≤ 850 
(≥ -12%) 

Vermogensincidenten 
verminderen  
(aantal aangiften; nulmeting 
2009) 

2230 2375 
1927 

(-14%) 
≤ 2007 

(≥ -10%) 
≤ 1895 

(≥ -15%) 
≤ 1851 

(≥ -17%) 
≤ 1784 

(≥ -20%) 

% inwoners dat zich nooit of 
soms onveilig voelt 
(Burgerpeiling; nulmeting 
2009) 

92% Nvt nb  ≥ 94% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 
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% inwoners dat nooit of 
soms overlast heeft van 
kleine ergernissen  
(Burgerpeiling; nulmeting 
2009)4 

77,5% nvt nb  ≥ 85% ≥ 90% ≥ 93% ≥ 95% 

Verkeersslachtoffers 
verminderen (nulmeting 
2000) 

160 23 
19 

(-88%) 
≤ 112 

(≥ -30%) 
104 

(≥ -35%) 
96 

(≥ -40%) 
88 

(≥ -45%) 

F
y
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Minder uitrukken brandweer 
(nulmeting 2010) 

Nb 521 
501 

(-4%) 
479 
≥ -8% 

458 
≥ -12% 

438 
≥ -16% 

417 
≥ -20% 

* Er is geen het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld in 2011. Echter bij de begroting 2011 is de volgende 
doelstelling voor verkeersveiligheid geïntroduceerd: ‘geen dodelijke verkeersslachtoffers en een jaarlijkse daling verkeersslachtoffers met 5%’.  
 
1.2 Veiligheidsvelden en ambities 
De handreiking ‘Kernbeleid Veiligheid’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) helpt 
gemeenten bij het opstellen van lokaal integraal veiligheidsbeleid. In deze handreiking wordt 
gebruik gemaakt van een indeling in vijf veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s. In schema 5 
zijn de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s, zoals de gemeente Weert die gebruikt, 
weergegeven.  
 
Naast de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s bevat schema 5 ook de ambities per 
veiligheidsveld. Het werken aan de ambities op de betreffende veiligheidsvelden draagt bij aan de 
(SMART5) geformuleerde doelstellingen (zie vorige paragraaf), zoals die ook zijn vastgesteld in de 
programmabegroting 2013. 
 
Om de ambities en doelstellingen te kunnen monitoren, zijn gegevens van politie, brandweer, 
gemeentelijke afdelingen en bevolkingsonderzoeken nodig. De gegevens over overlastincidenten, 
vermogensincidenten en geweldsincidenten levert de politie iedere drie maanden aan. De 
criminaliteitsbeeldanalyses (CBA’s)6 biedt de politie jaarlijks aan de gemeenten aan. De overige 
gegevens worden ook jaarlijks gemonitord. 
 
 
Schema 5: Veiligheidsvelden, veiligheidsthema’s en ambities van de gemeente Weert 

                                               
3 De groen gearceerde cellen zijn ambitieuzere doelen die naar aanleiding van de positieve resultaten bij geweldsdelicten in 
2010 zijn hergeformuleerd. De oorspronkelijke doelen staan nog weergegeven boven de groene cellen.  
4 Het streven van 2014 naar een percentage inwoners van 95% dat aangeeft ‘ zich nooit of soms onveilig te voelen’ lijkt niet 
reeël. Het percentage ligt namelijk al vanaf 2006 rond 77%,  
5 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
6 Het gaat om de criminaliteitsbeeldanalyse algemeen, de criminaliteitsbeeldanalyse jeugd en de criminaliteitsbeeldanalyse 
zware criminaliteit. 
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Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s Ambities 

 
Veilige woon- en 
leefomgeving 
 

• overlast 
• onveiligheidsgevoelens en ervaren 

overlast en criminaliteit 
• geweldsincidenten 
• vermogensincidenten 

• Verminderen van overlast, diefstallen 
(woninginbraken, voertuigcriminaliteit 
e.d.) en (huiselijk) geweld 
(mishandelingen, bedreigingen) in 
wijken en dorpen. 

• Verminderen van onveiligheids-
gevoelens en kleine ergernissen van 
inwoners. 

 
Bedrijvigheid en 
veiligheid 
 

• veilig ondernemen 
• veilig uitgaan 
• veilig recreëren 
• evenementen en veiligheid 

• Verminderen van diefstallen uit 
bedrijven en (horeca)overlast. 

• Verminderen van onveiligheids-
gevoelens van (horeca)ondernemers 
en uitgaanspubliek. 

 
 
Jeugd en veiligheid 
 
 

• jeugdige verdachten, veel- en 
meerplegers 

• jeugdgroepen 
• alcohol- en drugsgebruik 
• veilige school 
• 12-minners 

• Verminderen van overlast, diefstallen 
en geweld gepleegd door jongeren. 

• Verminderen alcohol- en drugsgebruik. 
• Verhogen van de schoolveiligheid. 

   
     
 
   Fysieke veiligheid 

• verkeersveiligheid 
• brandveiligheid  
• risico’s gevaarlijke stoffen 
• risico’s natuurrampen 
 

• Verminderen van verkeersoverlast en 
verkeersslachtoffers. 

• Verbeteren aanrijtijd van de 
brandweer. 

• Reduceren vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 

• Beperken kans op en gevolgen van 
een ramp (incl. branden). 

                 
                 Integriteit en            
                 veiligheid 

• polarisatie en radicalisering 
• terrorisme 
• organisatiecriminaliteit 
• georganiseerde criminaliteit 
• integriteit van het lokaal bestuur 

• Voorkomen en tegengaan van 
polarisatie en radicalisering 

• Voorkomen en tegengaan 
organisatiecriminaliteit en 
georganiseerde criminaliteit 

• Voorkomen en tegengaan non-integer 
bestuurlijk handelen. 

 
1.3 Prioriteiten 
Voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014  van de gemeente Weert zijn de volgende 
prioriteiten benoemd: 

• veilige woon- en leefomgeving (veilige wijken); 
• veilig uitgaan; 
• jeugd en veiligheid. 

 
Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende jaren. Bij de prioriteit veilige wijken komt dit 
tot uiting in de aanpak van kleine ergernissen en overlast, de aanpak van woninginbraken 
(districtelijk project ‘Waak voor inbraak’), fietsdiefstal en auto-inbraak, de aanpak van huiselijk 
geweld, veelplegers en ex-gedetineerden via het Veiligheidshuis Midden-Limburg en het geven van 
een extra impuls aan toezicht en handhaving. Bij de prioriteit veilig uitgaan wordt het 
horecabeleidsplan uitgevoerd, gaan horecaondernemers aan de slag met het voorkomen van 
agressie in de horecazaak, wordt het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan voortvarend 
voortgezet en is er extra aandacht voor het alcohol- en drugsgebruik tijdens het uitgaan. Bij jeugd 
en veiligheid staat de verdere samenwerking tussen instellingen centraal, zowel op het 
preventieve als op het repressieve vlak. De genoemde prioriteiten sluiten (grotendeels) aan bij 
landelijk en regionaal gekozen prioriteiten. 
 
Analyse cijfers 2011  
 
• Veilige woon- en leefomgeving (veilige wijken) 
 
Totaal overlastincidenten: 1162  (14% daling t.o.v. 2010) 
Deze zijn onderverdeeld in de categorieën: drugs- en drank, vernieling c.q. zaakbeschadiging, 
jeugd, burengerucht, gestoord/overspannen persoon en zwervers.  
Ofschoon er in z’n totaliteit sprake is van een daling is er in de categorieën ‘drugs- en drank’ en 
‘gestoord/overspannen persoon’ sprake van een toename.    
  
Overlastincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 1432 1349 1162 
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Totaal geweldsincidenten: 791 (12% daling t.o.v. 2010) 
 
Deze zijn onderverdeeld in de categorieën: moord en doodslag, openlijk geweld, bedreiging, 
mishandeling, straatroof, overval en huiselijk geweld. 
De categorie straatroof laten een lichte stijging zien t.o.v. 2010. Echter t.o.v. 2009 zijn ze 
beduidend lager. 
 
Geweldsincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 966 903 791 

 
 
Totaal vermogensincidenten: 1927 (30% daling t.o.v. 2010)  
Deze zijn onderverdeeld in diefstal/inbraak woning, voertuigcriminaliteit (diefstaf van of uit 
motorvoertuigen, brom-, snor- fietsen) 
Hier valt met name de forse daling van diefstal van motorvoertuigen en van brom-, snor- en 
fietsen op. 
 
Vermogensincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 2230 2759 1927 

 
• Veilig uitgaan 
Totaal misdrijven met plaats delict horecabedrijf: 122 (5% daling t.o.v. 2010) 
Deze zijn onderverdeeld in onder andere diefstal brom-, snor- en fietsen, zakkenrollerij, openlijk 
geweld, bedreiging, mishandeling, overval, brand/ontploffing, drugs- en drankoverlast, vernieling 
c.q zaakbeschadiging, drugshandel, wapenhandel, diefstal/inbraak. 
Hier valt op de toename van zakkenrollerij en diefstal/inbraak. Een afname is te zien bij 
mishandeling en diefstal brom-, snor- en fietsen. 
 
Misdrijven horecabedrijf 2009 2010 2011 
Totaal 97 128 122 

 
 
• Jeugd en veiligheid 
Totaal misdrijven op scholen/opleidingsinstituten: 53 (28 % daling t.o.v. 2010) 
 
Deze zijn onderverdeel in onder andere brom-, snor- en fietsen, zakkenrollerij, openlijk geweld, 
bedreiging, mishandeling, brand/ontploffing, vernieling c.q zaakbeschadiging, drugshandel, 
wapenhandel, diefstal/inbraak. 
Hier is een flinke daling te zien bij bedreiging, mishandeling en diefstal/inbraak. 
 
Misdrijven 
school/opleidingsinstituut  

2009 2010 2011 

Totaal  67 74 53 
 
 
Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers : 
 
• In het jaar 2011 telde Weert 53 jeugdige verdachten. Ten opzichte van het jaar 2010 (121 

jeugdige verdachten) is sprake van een verdere afname.  
• In het jaar 2011 telde Weert 137 jongvolwassen (18 t/m 24 jaar) verdachten. Ten opzichte 

van het jaar 2010 (153 jongvolwassen) is sprake van een verdere afname.  
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Belangrijkste acties en prioriteiten veiligheidsbeleid 2013 
Onderstaand overzicht geeft de prioriteiten weer van 2013. 
Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor alle andere activiteiten die rondom integrale 
veiligheid zijn georganiseerd. Deze worden onverkort voortgezet. 
 
Overlastincidenten 

• Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan 
worden ingezet als er problemen zijn tussen personen uit een buurt. De bemiddeling houdt 
in dat er een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding (burgers zelf) voor de 
betreffende buren is. In Weert waren er in 2011 49 meldingen van buurtbemiddeling en 
werd 77% daarvan opgelost.  

• Vangnetoverleg. Het vangnetoverleg behandelt maandelijks zorgsignalen van inwoners 
van de gemeente Weert. Over de ingebrachte zorgsignalen (psychische problemen, 
huurachterstanden, vervuiling e.d.) vindt informatie-uitwisseling plaats. Partijen 
bespreken het te volgen (zorg)traject en monitoren dit. In 2011 zijn 107 casussen in het 
vangnetoverleg van de gemeente Weert besproken.  

 
Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit 

• Handhavingsuitvoeringsprogramma. Onveiligheidsgevoelens zijn vaak een uitvloeisel van 
ervaren overlast, criminaliteit en kleine ergernissen. Diverse disciplines binnen de 
gemeente (milieu, bouw- en woningtoezicht, leerplicht, APV, sociale zaken, horeca, 
prostitutie, coffeeshops e.d.) zijn bezig met toezicht en handhaving (bestuurs- privaat- en 
strafrechtelijk). Ook worden Flex-BOA’s ingezet om toezicht te houden op recente 
overlastplekken. Daarnaast verricht de politie hierin haar reguliere taak. 

   
Geweldsincidenten 

• Aanpak huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod daders  via Veiligheidshuis Midden-Limburg 
in samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk: Huiselijk geweld omvat een 
substantieel deel van het aantal geweldsincidenten in Weert. Daar komt bij dat een deel 
van huiselijk geweld onzichtbaar is omdat aangifte in de relationele sfeer moeilijk is. Voor 
18 zaken huiselijk geweld uit Weert is in het jaar 2011 een persoonsgericht (na)zorgplan 
ontwikkeld, vindt er per plan casemanagement plaats, voeren betrokken partners het 
(na)zorgplan uit en vindt er monitoring van de uitvoering van het plan plaats. Daarnaast is 
het aantal gevallen van huiselijk geweld in 2011 gedaald. Voortborduren op deze aanpak 
is een constructieve stap in de goede richting.  

 
Vermogensincidenten (prioriteit) 
Vanwege de stijging in vermogensdelicten is besloten hier lokaal prioriteit van te maken. Op 
nationaal en regionaal niveau heeft de vermogenscriminaliteit ook prioriteit. Politie en OM laten 
begin 2012 weten welke maatregelen zij nemen bovenop de bestaande maatregelen. 
• ‘Waak voor inbraak’: Dit project bestaat uit het uitvoeren van het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen (preventieadviezen aan burgers) en de persoonsgerichte aanpak van woninginbrekers 
via het Veiligheidshuis.  

• Persoonsgerichte aanpak veelplegers, overlastveroorzakers en ex-gedetineerden via 
Veiligheidshuis Midden-Limburg: Voor 11 volwassen veelplegers en 10 jeugdige veel- en 
meerplegers uit de gemeente Weert is in het jaar 2011 een persoonsgericht (na)zorgplan 
ontwikkeld, vindt er per plan casemanagement plaats, voeren betrokken partners het 
(na)zorgplan uit en vindt er monitoring van de uitvoering van het plan plaats. De aanpak van 
veelplegers nodig om een structurele daling van vermogensincidenten te realiseren. In de 
periode 2007-2009 is namelijk gebleken dat het delictgedrag bij veelplegers met 70% afnam.  

 
1.4 Partners in veiligheid 
Werken aan veiligheid doen we sámen. Vele partners zijn dagelijks direct of indirect bezig met het 
verhogen van de veiligheid in Weert (zie schema 6). Elke partner heeft zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Aan de hand van een metafoor, het 
voetbalmodel7, wordt duidelijk welke rol dat is. In de verdedigende linie bevinden zich organisaties 
die zich bezighouden met het verminderen van risico’s, zoals politie en justitiële partners. Het 
middenveld bestaat uit maatschappelijke instituties en organisaties, zoals scholen, welzijns- en 
zorginstellingen. Burgers, ondernemers en wijk- en dorpsraden staan in de voorhoede. Zij moeten 
zoveel mogelijk zélf problemen voorkomen. De rol van coach is op lokaal niveau weggelegd voor 
de gemeente. De gemeente zorgt dat de verschillende actoren of spelers op de juiste plek staan 
                                               
7 Dit voetbalmodel, genaamd ‘Van achteruit naar voren’ is afkomstig van Hans Boutellier, auteur van het boek 
De veiligheidsutopie, Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2002). 
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en hun rol zo goed mogelijk uitvoeren. Door goede coaching en regie zorgt de gemeente ervoor 
dat het (lokale) veiligheidsteam goed functioneert en zoveel mogelijk kan ‘scoren’. Tegen deze 
achtergrond moeten ook de doelstellingen worden gezien. Het zijn nooit doelstellingen die door de 
gemeente zelf direct te beïnvloeden zijn. Het gaat bij de gemeente om het waarmaken van de 
regiefunctie. 
 
 
Schema 6: Partners in veiligheid en hun rol en verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid 

 
Partners in veiligheid Verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid 

Gemeente 
Ontwikkelen van en regie voeren op integraal veiligheidsbeleid, ondersteunen en 
faciliteren van (sociale) veiligheidsprojecten, veilig ontwerpen, beheren en 
onderhouden van de openbare ruimte, gemeentelijk toezicht en handhaving. 
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Provincie 
Ondersteunen en faciliteren van (sociale) veiligheidsprojecten, toetsende rol bij 
rampenplannen. 

Inwoners, bezoekers en 
(horeca)ondernemers 

Zorg dragen voor beveiliging van eigendommen, melden van overlast en 
criminaliteit, meedenken in een goede aanpak van veiligheidsproblemen. 
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Wijk- en dorpsraden 
Verbeteren van de woon- en leefsituatie in wijk of dorp, betrekken inwoners daarbij, 
informeren en adviseren van de gemeente over leefbaarheid. 

Verenigingen (sport, cultuur) 
Gedrag van de leden positief beïnvloeden door normen en waarden te stellen en 
overtreding hiervan bespreekbaar te maken. 

Scholen 
Zorg dragen voor veiligheid en welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend 
personeel, leerlingen en bezoekers van de school. 

Woningbouwcorporaties Aanbieden van woningen, stimuleren leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 

PUNT Welzijn 
Organiseren van activiteiten voor verschillende bevolkingsgroepen en ondersteunen 
initiatieven van bewoners. 

Algemeen Maatschappelijk 
Werk 

Hulp bieden bij het oplossen van problemen van mensen, zoals problemen met 
familieleden, vrienden, buren, collega’s, huiselijk geweld, seksueel geweld, pesten, 
eenzaamheid, financiën e.d. 

Thuiszorg 
Hulp bieden aan mensen die niet zelfstandig voor hun huishouden of persoonlijke 
verzorging kunnen zorgen. 

Bureau Slachtofferhulp 
Bieden van hulp na een misdrijf of verkeerongeluk door middel van praktische en 
juridische adviezen en emotionele steun. 

Bemoeizorg Zorgen voor toegeleiding van zorgbehoevenden naar de juiste hulpverlening. 

Maatschappelijke Opvang 
Voorziening (MOVEOOEOO) 

Zorg dragen voor opvang, ondersteuning en begeleiding aan dak- en thuislozen en 
verslaafden. 

Geestelijke Gezondheidszorg  
Vincent van Gogh 

Hulp bieden bij verslavingsproblematiek, psychiatrische begeleiding en 
bemoeizorg. 
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Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) 

Jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, sociaal-medische advisering, 
technische hygiënezorg, medische opvang asielzoekers, bevolkingsonderzoeken, 
epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, 
infectieziektebestrijding, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 

Bureau Jeugdzorg (jeugd-
reclassering, -bescherming en  
–hulpverlening) 

Begeleiden kinderen bij opgroeien, begeleiden ouders bij opvoeden, doorverwijzen 
naar andere zorgverleners, beschermen (gezinsvoogdij) en toezicht houden. 

Raad voor de 
Kinderbescherming 

Verrichten van onderzoeken, uitbrengen van advies, bieden van (vroeg)hulp aan en 
volgen traject van jongeren die verdacht worden van het plegen van een misdrijf, 
coördineren uitvoering taakstraffen. 

Veiligheidshuis 
Coördineren van persoonsgerichte trajecten van veelplegers, ex-gedetineerden, 
jeugdige daders en daders en slachtoffers van huiselijk geweld. 

Bureau Halt 
Bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren 
tot 18 jaar. 

Politie 
Handhaven openbare orde, opsporen strafbare feiten, hulpverlening bij nood, 
signaleren en adviseren bij (on)veiligheidssituaties. 

Openbaar Ministerie 
Opsporen strafbare feiten, vervolgen van strafbare feiten, toezicht op de uitvoering 
van strafvonnissen. 

Reclassering Begeleiden van trajecten, toezichtstelling, gedragsinterventies en trainingen. 

Penitentiaire inrichting en 
Justitiële jeugdinrichting Aanbieden programma aan gedetineerden voor terug in de maatschappij. 

Brandweer 
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken en bestrijden van 
gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en 
bestrijden van rampen. 
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Regio Noord- en Midden-
Limburg 

Organiseren van de rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij een 
calamiteit en coördineren van de inzet van de diverse hulpverleningsorganisaties.   

 
Het Actieplan 2013 beschrijft de projecten en activiteiten, die een (extra) positieve bijdrage 
leveren aan het verhogen van de veiligheid binnen een bepaald veiligheidsthema in het jaar 2013. 
Deze projecten en activiteiten zijn aanvullend op de dagelijkse werkzaamheden van de 
verschillende veiligheidspartners. 
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2. ORGANISATORISCHE BORGING 

 
2.1 Politiek-bestuurlijke inbedding 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en 
draagt daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij heeft het bevel bij grootschalig optreden en 
draagt het gezag op het terrein van handhaving van de openbare orde en veiligheid en 
hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke taken heeft de burgemeester ook een belangrijke rol in 
de (bestuurlijke) coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid. 
 
Het integraal veiligheidsbeleid staat niet alleen. Het verhogen van veiligheid hangt ook sterk 
samen met andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, 
sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. De gemeentelijke 
beleidsvelden vormen als het ware een puzzel, waarbij elk puzzelstukje een beleidsveld bevat. 
Wanneer er stukjes van de puzzel ontbreken, komen er gaten in de 
puzzel. Het is van belang de (gemeentelijke) puzzel compleet te 
houden. Dit is een verantwoordelijkheid van het totale college van 
B&W. Ook voor het beleidsveld integrale veiligheid geldt, dat op de 
verschillende projecten/activiteiten of de burgemeester of de 
betreffende wethouder portefeuillehouder is.  
 
De gemeenteraad stelt de kaders vast en beoordeelt de resultaten en 
het rendement van de inzet van middelen voor het integraal veiligheidsbeleid én voor 
beleidsvelden die daarmee een duidelijke relatie hebben, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, 
sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. 
 
2.2 Ambtelijke organisatie 
Gemeentelijke afdelingen en sectoren en externe partners voeren met name zelf 
projecten/activiteiten op het gebied van veiligheid uit. Andere ambtenaren dan de coördinator 
integrale veiligheid houden zich bezig met bijvoorbeeld de uitvoering van de BIBOB-beleidslijn, 
een inventarisatie van overlastgevende jongeren, het ontwikkelen van veilige nieuwbouwwijken, 
de advisering en facilitering van cameratoezicht, het verlenen van vergunningen rond gevaarlijke 
stoffen, de uitvoering van verkeersmaatregelen en dergelijke.  
 
De coördinator integrale veiligheid valt onder de afdeling onderwijs, cultuur, sport en welzijn en 
vormt de spil in de regievoering van het veiligheidsbeleid. De coördinator houdt het overzicht, 
stuurt eventueel bij, bewaakt de resultaten en geeft feedback. Deze afstemming kan bilateraal, 
maar ook via werkgroepen plaatsvinden. Van een aantal projecten is de coördinator zelf de 
trekker. 
 
2.3 Strategisch, tactisch en operationeel overleg 
De reorganisatie binnen de politie is in 2013 afgerond. De Nationale Politie is dan een feit. 
De gemeente Weert maakt in 2013 deel uit van het robuuste basisteam Weert-Nederweert-Leudal. 
De burgemeester van Weert neemt deel aan de vergaderingen op eenheidsniveau en op regionaal 
niveau. Tevens is de burgemeester lid van het districtelijk driehoeksoverleg van het politiedistrict 
Midden-Limburg.  
 
Indien nodig, wordt de lokale driehoek bij elkaar geroepen, bestaande uit de burgemeester van 
Weert, de (gebieds)officier van justitie en de politiechef van het robuuste basisteam. 
 
Periodiek is er in Weert een Veiligheidsberaad, bestaande uit de burgemeester van Weert, de 
commandant brandweer district Weert, de chef van het robuuste basisteam, de kabinetschef en de 
coördinator integrale veiligheid.  
 
Naast deze overleggen op strategisch en tactisch niveau, bestaan er in Weert verschillende 
(operationeel en themagerichte) werkgroepen, zoals de werkgroepen Keurmerk Veilig 
Ondernemen binnenstad Weert, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, integrale aanpak drugs- en 
alcoholoverlast, integrale aanpak van jeugdoverlast en dergelijke. 
 
2.4 Plan-do-check-act-cyclus 
De gemeente Weert is in 2007 gestart met het leggen van de basis voor een effectief integraal 
veiligheidsbeleid. Hiervoor is de veiligheidssituatie van de gemeente Weert in kaart gebracht en 
vastgelegd in de Veiligheidsanalyse 2006. De veiligheidsanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd. In deze 
veiligheidsanalyse staan de aard, omvang, ontwikkeling en spreiding van overlastincidenten, 
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vermogensincidenten (diefstallen), geweldsincidenten en onveiligheidsgevoelens centraal (sociale 
veiligheid) en worden de verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico’s van gevaarlijke stoffen en 
(natuur)rampen in beeld gebracht (fysieke veiligheid).  
 
Jaarlijks wordt het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do). Op 
basis van de jaarlijkse veiligheidsanalyse en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid (check) 
wordt het actieplan bijgesteld (act). De raad kan op basis van de veiligheidsanalyse en de 
evaluatie jaarlijks nieuwe acties vaststellen. De raad kan hierdoor uitvoering geven aan de 
controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het vastgestelde beleid 
heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen. Zie voor de plan-do-check-act-cyclus 
schema 7. 
 
Schema 7: Plan-do-check-act-cyclus van het integraal veiligheidsbeleid 

 

 
 
2.5 Financiële consequenties 
In de Veiligheidsanalyse- en evaluatie wordt jaarljks per veiligheidsveld en per veiligheidsthema 
een totaalbeeld geschetst van de veiligheidssituatie in Weert. Een dergelijke veiligheidsanalyse is 
nodig om te komen tot effectief integraal veiligheidsbeleid. Uit de jaarlijkse veiligheidsanalyse 
blijkt of Weert zich op bepaalde veiligheidsthema’s positief ontwikkelt door de uitvoering van 
veiligheidsprojecten of dat op bepaalde thema’s nog (extra) werk is te verrichten.  
 
In de programmabegroting zijn de doelstellingen genoemd om de sociale en fysieke veiligheid in 
Weert te verhogen. 
 
Om met de uitvoering van de projecten/activiteiten de doelstellingen en ambities op het gebied 
van integrale veiligheid waar te maken (zie de paragrafen 1.1 en 1.2.), is budget nodig.  
In de raadsvergadering van 14 juni 2011 is de motie van de VVD met als onderwerp: “structurele 
aanpak van de sociale veiligheid in Weert”aangenomen. Gedurende 4 jaar (2011-2014) is hier een 
budget van 250.000 euro per jaar voor vrijgemaakt. Hiervoor is het nodig dat er een pakket van 
structurele maatregelen wordt uitgewerkt om de sociale veiligheid in de wijken en in het centrum 
adequaat aan te pakken en te verbeteren. Deze middelen worden (zijn) voor een deel ingezet bij 
het intensiveren van bestaande structuren en instrumenten, zoals: 

- buurtbemiddeling 
- toezicht en handhaving BOA’s Sinvest 
- Aanpak zwerfvuil 
- Persoons- en wijkgerichte aanpak in de wijk 
- Burgernet 
- Fietsendiefstalproblematiek 
- Polarisatie en radicalisering 
- Politiejunioren 
- RIEC 
- Procesmanager nazorg exgedetineerden in het Veiligheidshuis 
- Cameratoezicht 
- Uitbreiding formatie jongerenwerk 

 
 

Veiligheidsanalyse en evaluatie  
Integraal Veiligheidsbeleid 

Weer(t) veiliger! (check) 

Opstellen  
Integraal Veiligheidsbeleid 

Weer(t) veiliger! (plan) 

Uitvoeren  
Integraal Veiligheidsbeleid 

Weer(t) veiliger! (do) 

Bijstellen  
Integraal Veiligheidsbeleid 

Weer(t) veiliger! (act) 
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DEEL II: ACTIEPLAN 2013 

 
Dit Actieplan 2013 gaat in op de projecten/activiteiten binnen de vijf veiligheidsvelden en de daarbij 
behorende veiligheidsthema’s (hoofdstukken 3 t/m 7). Deze projecten/activiteiten hebben als doel 
bij te dragen aan de doelstellingen uit de kadernota (paragraaf 1.1.) en die een bijdrage leveren 
aan een sociaal en fysiek veiliger Weert (zie schema 8). 
 
Schema 8: Via de uitvoering van projecten/activiteiten werken aan de doelstellingen op het gebied van sociale en fysieke 
veiligheid en daarmee aan een veiliger Weert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk veiligheidsveld bestaat uit een aantal veiligheidsthema’s. In dit Actieplan 2013 komen per 
veiligheidsthema de volgende onderwerpen aan de orde: 

• belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2010; 
• doel uit de programmabegroting 2013; 
• doel voor het jaar 2014 (visie); 
• projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013. 

De projecten/activiteiten zijn steeds in een schema weergegeven, waarbij per project/activiteit de 
volgende informatie wordt verstrekt. 
 

Voorbeeld schema project/activiteit 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester of wethouder. 

Actiehouder: Ambtenaar of externe (veiligheids)partner. 

Toelichting: Korte uitleg over het project. 

Nota’s: Relevante nota’s over het project. 

Betrokken partijen: Externe veiligheidspartners. 

Outputindicatoren: De te leveren producten, diensten of activiteiten om de doelen te behalen. 

Bron 
outputindicatoren: 

De informatiebron van de outputindicatoren. 

Voortgangsbewaking: De ambtenaar of externe partner die de voortgang van het project bewaakt. 

Planning: De doorlooptijd van het project of de activiteit. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Relatie met andere veiligheidsthema’s. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Relatie met andere gemeentelijke veiligheidsprojecten. 

Evaluatie: Door wie er wordt geëvalueerd. 

Financiën gemeente: Gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk budget. 

 
De projecten/activiteiten worden bij dát veiligheidsthema benoemd, waar ze het meeste aan 
bijdragen. Bij het kopje ‘samenhang met andere thema’s’ wordt aangegeven aan welk 
veiligheidsthema het project verder nog een bijdrage levert. 
 
 

Projecten en activiteiten binnen de veiligheidsvelden 
veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid & veiligheid, jeugd & veiligheid, 

fysieke veiligheid en integriteit & veiligheid 

Een sociaal en fysiek  
veiliger Weert 

Doelstellingen uit de kadernota 2011-2014 van het integraal veiligheidsbeleid 
op het gebied van sociale en fysieke veiligheid 



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert  17 

3. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING: DE ACTIES! 

Het veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ bestaat uit vier thema’s:  
• overlastincidenten; 
• onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit; 
• geweldsincidenten; 
• vermogensincidenten.  

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de 
orde. 
 
3.1 Overlastincidenten 
 
Totaal overlastincidenten: 1162  (14% daling t.o.v. 2010) 
Deze zijn onderverdeeld in de categorieën: drugs- en drank, vernieling c.q. zaakbeschadiging, 
jeugd, burengerucht, gestoord/overspannen persoon en zwervers.  
Ofschoon er in z’n totaliteit sprake is van een daling is er in de categorieën ‘drugs- en drank’ en 
‘gestoord/overspannen persoon’ sprake van een toename.    
  
Overlastincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 1432 1349 1162 

 
Doel voor 2011 behaald? 
Het doel voor overlastincidenten wordt gemeten in het percentage inwoners dat nooit of soms 
overlast heeft van kleine ergernissen (2010: ≥ 80%). Vanwege bezuinigingen worden deze 
gegevens nog maar om de twee jaar gemeten. Vandaar dat er voor het jaar 2010 niet kan worden 
bepaald of het doel is behaald. In 2012 zijn wel weer metingen verricht. De uitkomsten hiervan zijn 
nog niet beschikbaar. Zij zullen via het 6-wekelijkse veiligheidsoverzicht  worden aangeboden. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen (bron: Burgerpeiling). 
 
Doel voor het jaar 2014 
≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen (bron: Burgerpeiling) 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast 
• Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak overlast en drugspanden/hennepteelt 
• Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) en gebruikersruimte 
• Vangnetoverleg 
• Persoons- en adresgerichte aanpak wijken Biest en Fatima  
• Buurtbemiddeling 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma  

 
Zie voor de projecten/activiteiten op het gebied van jeugdoverlast het veiligheidsveld ‘Jeugd en 
veiligheid’.
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Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Via een pakket van persoonsgebonden, groepsgebonden en locatiegebonden 
maatregelen wordt de drugs- en alcoholoverlast tegengegaan. De (groepen) 
overlastgevende verslaafden worden continu in beeld gebracht. De integrale 
werkgroep komt op afroep bijeen om de voortgang te bespreken en nieuwe 
maatregelen te bedenken en uit te voeren. De in 2009 extra aangestelde wijkagent 
voor de wijken Centrum, Fatima en Biest, richt zich met name op de aanpak van 
drugsoverlast in de breedste zin van het woord: drugshandel, verslaafdenoverlast en 
hennepteelt. Verder geldt vanaf 15 juli 2010 het blowverbod gemeentebreed. 

Nota’s: 
• Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast Gemeente Weert (april 2007). 
• (Half)jaarslijkse voortgangsrapportage integrale aanpak drugs- en 

alcoholoverlast Gemeente Weert (september 2007, maart 2008 en april 2009). 

Betrokken partijen: 

Gemeente Weert (regie), (spoorweg)politie, stadstoezicht, Sinvest Management 
Toezicht & Handhaving, Vnicent van Gogh, Maatschappelijke Opvang Voorziening 
(MOVEOO), taxibranche, wijkraden, inwoners en ondernemers van Weert, 
Veiligheidshuis Midden-Limburg, verslaafden. 

Outputindicatoren: 
 Uitgevoerde maatregelen gericht op de integrale aanpak van drugs- en 

alcoholverslaafden in de gemeente Weert’ in 2012. 
 Aantal uitgeschreven processen-verbaal ‘blowverbod’ in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OSCW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
• Geweldsincidenten. 
• Vermogensincidenten. 
• Veilig ondernemen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak overlast/drugspanden en 
hennepteelt. 

• Aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 
• Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) en gebruikersruimte. 

Evaluatie: Via jaarlijkse Veiligheidsanalyse & evaluatie. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak overlast en drugspanden/hennepteelt 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert i.s.m. 
juridisch medewerkers en handhavers van de afdeling Vergunning Toezicht en 
Handhaving van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Optreden tegen ernstige (drugs)overlast vanuit panden/woningen kan op basis van 
Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) en Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet). 
Bij drugsoverlast en hennepteelt kan de politie strafrechtelijk optreden; gemeenten 
kunnen bestuursdwang toepassen o.b.v. bestemmingsplan en in kader van 
brandgevaar o.b.v. Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening. Bij de aanpak van 
hennepteelt wordt integraal samengewerkt tussen o.a. gemeente, politie, OM, 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, woningcorporatie. Voor hennepteelt op het 
platteland worden hennepvluchten met helicopters ingezet (project het Groene 
Goud). Een folder over de aanpak van hennepteelt in Weert is beschikbaar. 

Nota’s: 
 Convenant samenwerkende overheden. 
 Handreiking ‘Aanpak woonoverlast en verloedering’, ministerie van VROM (mei 

2011). 

Betrokken partijen: 
Gemeente (regie bestuurlijke aanpak), politie en openbaar ministerie (regie 
strafrechtelijke aanpak), woningcorporatie, sociale dienst gemeente, netwerkbedrijf 
Eneco/Joulz, UWV, SVB, belastingdienst. 

Outputindicatoren: 

 Vastgesteld (regionaal) beleid voor de aanpak van (drugs)overlast in panden in 
Weert in 2012. 

 Een ondertekend hennepconvenant tussen o.a. gemeente, politie, openbaar 
ministerie, woningcorporaties, Eneco, UWV, SVB, belastingdienst in 2012. 

 Aantal panden in Weert waar overlast/hennepteelt/drugshandel 
(bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) is beëindigd in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie Limburg-Noord en registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
 Georganiseerde criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast. 
 Convenant samenwerkende overheden. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) en gebruikersruimte 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: 
Locatiemanager Weert van de Stichting Maatschappelijke Opvang Voorziening en 
leidinggevende Vincent van Gogh(gebruikersruimte). 

Toelichting: 

De Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) in Weert zorgt voor opvang, 
begeleiding en ondersteuning van dak- en thuislozen en verslaafden. In de 
gebruikersruimte binnen de MOVEOO kan onder professionele hulpverlening drugs 
worden gebruikt door de verslaafden. Vanaf juni 2008 kan in de gebruikersruimte ook 
alcohol worden genuttigd. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor een 
24-uursopvang en daaraan gekoppelde dagactiviteiten voor dak- en thuislozen. 

Nota’s: 
 Maatschappelijke opvang in Weert (raadsbehandeling 29 maart 2001) 
 Raadsvoorstel van 16 december 2004 over het realiseren van een centrum voor 

opvang en verslavingszorg. 

Betrokken partijen: 
Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO), Vincent van Gogh, gemeente 
Weert (lokale regie), gemeente Venlo (regionale regie), begeleidingscommissie 
MOVEOO. 

Outputindicatoren: Aantal cliënten dag- en nachtopvang MOVEOO en gebruikersruimte in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) en registratie Vincent 
van Gogh. 

Voortgangsbewaking: 
Senior beleidsadviseur van de afdeling OCSW (zorg) en Coördinator integrale 
veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert (overlast). 

Planning: Vanaf april 2005 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 
 Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast. 

Evaluatie: Jaarlijkse verantwoording van MOVEOO naar gemeente Venlo. 

Financiën gemeente: € 40.500 per jaar naar regio Noord- en Midden-Limburg (budget OCSW). 

 
 

Vangnetoverleg 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Teamleider sociale zaken van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Het vangnetoverleg behandelt maandelijks zorgsignalen van inwoners van de 
gemeente Weert. Het gaat gemiddeld om 10 nieuwe zorgsignalen per maand. Over 
de ingebrachte zorgsignalen (psychische problemen, huurachterstanden, vervuiling 
e.d.) vindt informatie-uitwisseling plaats. Partijen bespreken het te volgen 
(zorg)traject en monitoren dit.  

Nota’s: Weert op Koers, deelnota keten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), bemoeizorg, woningbouwcorporaties, algemeen 
maatschappelijk werk, gespecialiseerde thuiszorg, politie. 

Outputindicatoren: Het aantal besproken casussen in het vangnetoverleg in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie sociale zaken. 

Voortgangsbewaking: Teamleider sociale zaken van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Persoons- en adresgericht aanpak wijken Biest en Fatima                                                        NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Voor 2013 zijn twee wijken (Biest en Fatima) geselecteerd die in aanmerking komen 
voor de persoons- en adresgerichte aanpak (vergelijkbaar met aanpak in Keent in 
2008/2009). Deze aanpak bestaat enerzijds uit handhavingstrajecten, waarbij 
getracht wordt om uitkeringsfraude, fiscale fraude, illegale bewoning, illegaal bij- en 
aanbouwen, hennepteelt en daarmee samenhangende misstanden aan te pakken. 
Anderzijds wordt door middel van een integraal zorgtraject getracht om sociale 
omstandigheden te verbeteren en zodoende een bijdrage te leveren aan een beter 
toekomstperspectief van (kwetsbare) burgers. Er wordt samengewerkt met onder 
andere het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) Zuidoost Nederland.  

Nota’s: N.v.t.  

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), RCF, SIOD, belastingdienst, UWV, SVB, politie, 
arbeidsinspectie, brandweer, gemeentelijke afdelingen,woningbouwcorporaties, 
bemoeizorg, hulpverleningsinstanties. 

Outputindicatoren: Uitgevoerde persoons- en adresgerichte aanpak in de wijken Biest en Fatima in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: 2013 voorbereiding en uitvoering. Dit project is in 2011 en 2012  niet uitgevoerd 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie na afloop project. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Buurtbemiddeling                                                                                                                           

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator buurtbemiddeling. 

Toelichting: 

Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet als 
er problemen zijn tussen personen uit een buurt of wijk. De bemiddeling houdt in dat 
er een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betreffende buren is. 
Dit alles gebeurt onder leiding van twee bemiddelaars. Dat zijn vrijwilligers uit de 
gemeente die daarvoor een speciale training hebben gehad. Een belangrijk kenmerk 
van buurtbemiddeling is dat die altijd op vrijwillige basis plaatsvindt en gratis is.  

Nota’s: 
 Overeenkomst project buurtbemiddeling gemeenten Echt-Susteren, Leudal en 

Weert en Proteion Welzijn, periode 1-12-2008 t/m 31-12-2011, augustus 2009. 
 Jaarverslag buurtbemiddeling 2010 (zie www.buurtbemiddelingmiddenlimburg.nl)  

Betrokken partijen: 
Gemeente (regie), PUNT Welzijn, woningbouwcorporaties, politie, Algemeen 
Maatschappelijk werk, inwoners van Weert, wijk- en dorpsraden. 

Outputindicatoren: 
 Aantal meldingen buurtbemiddeling in Weert in 2013 en aantal en percentage 

succesvolle buurtbemiddelingen. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie door coördinator buurtbemiddeling van Proteion Welzijn. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf december 2008 (minimaal een driejarig project). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
 Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Vangnetoverleg. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: 
€ 40.000,- per jaar (budget integrale veiligheid. Zo’n € 5.000,- per jaar bijdrage van 
Wonen Weert (principe-akkoord). 
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Handhavingsuitvoeringsprogramma                                                                                            NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Beleidsadviseur en coördinator stadstoezicht van de afdeling Vergunning, Toezicht en 
Handhaving en de  Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de 
gemeente Weert. 

Toelichting: 

De gemeente Weert past diverse handhavingsinstrumenten toe: bestuursrechtelijke, 
privaatrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Diverse disciplines binnen de 
gemeente (milieu, bouw- en woningtoezicht, leerplicht, APV, sociale zaken, horeca, 
prostitutie, coffeeshops e.d.) zijn bezig met toezicht en handhaving. In 2010 heeft de 
gemeenteraad de handhavingsnota ‘Handhaven in Weert’ vastgesteld. Op basis 
hiervan maakt de gemeente jaarlijkse (eenduidige) handhavingsuitvoeringsplannen 
en rapporteert jaarlijks over de resultaten ervan in het jaarverslag handhaving. 
Verder wil de gemeente toe naar één centraal meldpunt/telefoonnummer, waar alle 
overlastsituaties die betrekking hebben op gemeentelijke wet- en regelgeving, 
kunnen worden gemeld.  

Nota’s: 
 Nota handhaven in Weert, Beleidsnota handhaving (14 juli 2010). 
 Jaarlijkse Handhavingsuitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), politie, brandweer, openbaar ministerie, VROM-Inspectie, 
Waterschap, AID, Provincie Limburg. 

Outputindicatoren: 

 Vastgesteld handhavingsuitvoeringsprogramma 2013). 
 Jaarverslag handhaving over het jaar 2013. 
 Één centraal gemeentelijk meldpunt/telefoonnummer voor overlastsituaties die 

betrekking hebben op gemeentelijke wet- en regelgeving (vanaf 1 januari 2012). 
Bron 
outputindicatoren: 

Handhavingprogramma’s sector inwoners en ruimte 

Voortgangsbewaking: 
De betreffende afdelingshoofden van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 
en van de afdeling OCSW 

Planning: doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit 

Samenhang met 
andere projecten: 

Melden van overlast en criminaliteit 

Evaluatie: Evaluatie via jaarverslag handhaving gemeente Weert. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert    23 

3.2 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit  
 
Belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2010 (Uit Burgerpeiling 2009)8 
• Uit de Burgerpeiling blijkt dat 92% van de inwoners van Weert zich in 2009 nooit (52%) of 

soms (40%) onveilig voelt. Zo’n 8% voelt zich regelmatig tot vaak onveilig. 
• Inwoners van de wijken Fatima (27%), Centrum (18%), Boshoven (17%) en Biest (13%) 

voelen zich het meest regelmatig tot vaak onveilig. Opvallend is dat de wijk Keent zich wat 
betreft het veiligheidsgevoel positief heeft ontwikkeld, terwijl de wijk Boshoven juist een 
negatieve trend laat zien. De positieve ontwikkeling in de wijk Keent zien we ook terug in de 
leefbaarheidsindex: die is gestegen van 0,683 in het jaar 2007 naar 0,749 in het jaar 2009 
(+7%). Gedaald met 5% zijn de wijken Fatima en Biest. Gemiddeld kent Weert een stijging van 
de leefbaarheidsindex van 2%. 

• De meeste overlast in Weert wordt ervaren van hondenpoep (48%), rommel op straat  (34%) 
en verkeersoverlast (26%). De ervaren overlast over de periode 2006-2009 is stabiel te 
noemen.  

• De meeste criminaliteit in Weert wordt ervaren van diefstal (11%) en drugsgebruik (11%). Ook 
dit beeld is de afgelopen jaren stabiel te noemen.  

• De Veiligheidsmonitor Lokaal berekent diverse schaalscores die met de leefomgeving te maken 
hebben (hoe hoger de schaalscore hoe ernstiger). Hieruit blijkt dat het gebied Centrum/Fatima 
bovengemiddeld (negatief) scoort. Positief scoren de zuidelijke dorpen en het gebied 
Boshoven/Laar/Hushoven/Molenakker/Kampershoek.  

• De rapportcijfers voor de woonomgeving (7,4), leefbaarheid (7,4) en veiligheid (6,7) zijn het 
gunstigst in de zuidelijke dorpen en in het gebied Boshoven/Laar/Hushoven/ 
Molenakker/Kampershoek. In de overige stadsdelen ligt het rapportcijfer iets lager.  

• De Veiligheidsmonitor geeft ook een beeld van welke buurtproblemen inwoners van Weert 
ervaren. Op nummer 1 staat te hard rijden (18%), gevolgd door hondenpoep (10%) en overlast 
door groepen jongeren (9%). 14% geeft aan geen enkel buurtprobleem te ervaren. 

 
Doel voor 2010 behaald? 
Het doel voor overlastincidenten wordt gemeten in het percentage inwoners dat zich nooit of soms 
onveilig voelt (2010: ≥ 94%). Vanwege bezuinigingen worden deze gegevens nog maar om de twee 
jaar gemeten. Vandaar dat er voor het jaar 2010 niet kan worden bepaald of het doel is behaald. In 
2012 zijn wel weer metingen verricht. Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar en zullen via het 
6 wekelijkse veiligheidsoverzicht worden aangeboden. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
• ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig (bron: Burgerpeiling) 
• ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen (bron: 

Burgerpeiling). 
 
Doel voor het jaar 2014 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig (bron: Burgerpeiling) 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen (bron: 

Burgerpeiling) 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Melden van overlast en criminaliteit 
• Leefbaarheidagenda per wijk/dorp  
• Biketeam politie  
• Cursus politie voor burgers 
• Sociaal calamiteitenplan  
• Communicatie over veiligheid  
• Doorverwijzing naar Bureau Slachtofferhulp/herhaald slachtofferschap 

 
 
 
 
 
 
 
                                               
8 Het veiligheidsgevoel in 2010 is, vanwege bezuinigingen, niet gemeten door De Burgerpeiling voor de 
gemeente Weert. Vandaar dat de cijfers die in deze veiligheidsanalyse-evaluatie staan nog het beeld van 2009 
weergeven. Over het jaar 2011 zullen wel weer metingen worden verricht. 
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Melden van overlast en criminaliteit 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Inwoners, ondernemers en bezoekers van Weert. 

Toelichting: 

Het is van belang dat overlastsituaties en criminele activiteiten worden gemeld. Dit 
kan op een aantal manieren: alarmnummer 112: spoedmeldingen, zoals bijvoorbeeld 
heterdaadsituaties en ernstige verkeersongelukken; Landelijk Telefoonnummer Politie 
0900-8844: geen spoed, wel politie; Meld Misdaad Anoniem 0800-7000: de meldlijn 
waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven. 
De Politie Limburg-Noord koppelt altijd aan de melder of aangever terug (telefonisch 
of schriftelijk), wat er met de melding of aangifte is gedaan. 
Ook bij de gemeente moet het mogelijk zijn om via een centraal telefoonnummer 
overlast die betrekking heeft op gemeentelijke wet- en regelgeving, te melden. 

Nota’s: 
 Beleidsplan 2013-2014 Politie Limburg-Noord. 
 Jaarplan 2013. 

Betrokken partijen: 
Inwoners, ondernemers, bezoekers en wijk- en dorpsraden van Weert, politie, Meld 
Misdaad Anoniem, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 

 Bereikbaarheid 112 (% < 20 seconden beantwoorden), bereikbaarheid 0900-
8844 (% < 10 seconden beantwoorden) en kwaliteit dienstverlening 0900-8844 
(score kwaliteitsmeting) van de Politie Limburg-Noord in 2013. 

 Één centraal gemeentelijk meldpunt/telefoonnummer voor overlastsituaties die 
betrekking hebben op gemeentelijke wet- en regelgeving (vanaf 1 januari 2012). 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Samenhang met diverse veiligheidsthema’s. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Samenhang met diverse veiligheidsprojecten. 

Evaluatie: N.v.t. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Leefbaarheidagenda per wijk/dorp                                                                                               

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Litjens. 

Actiehouder: Regisseur wijkgericht werken van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Iedere wijk en ieder dorp stelt een leefbaarheidagenda op. De leefbaarheidthema's 
die in deze agenda's centraal staan zijn: schoon, heel en veilig en 
ontmoeting/samenleving. In een leefbaarheidanalyse wordt belevings- en 
systeeminformatie over leefbaarheid samengebracht en besproken met de partners. 
Op basis van deze informatie worden de uit te voeren activiteiten benoemd voor in de 
leefbaarheidagenda, weggezet in tijd, geld en actieverantwoordelijke.  

Nota’s: Nota ‘Samen-werken aan Weert’, 23 september 2009. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), wijk- en dorspraden, politie, Wonen Weert, PUNT Welzijn. 

Outputindicatoren: Aantal leefbaarheidagenda’s in de gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Regisseur wijkgericht werken van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Verkeersveiligheid. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Jaarlijks door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: € 56.000,- per jaar (wijkenbudget). 
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Biketeam politie  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

In navolging van Venlo en Roermond heeft ook Weert sinds medio 2009 een 
politiebiketeam. De ‘bikers’ surveilleren in de gemeente Weert (en Nederweert) en zij 
doen hetzelfde werk als de politie in de auto. Ook zij houden de buurt in de gaten. 
Het biketeam bestaat uit zes opgeleide en getrainde agenten. Het voordeel is dat de 
bikers met hun fiets op veel plaatsen kunnen komen waar je met een politieauto niet 
kunt komen. Daardoor zijn ze dus sneller. Ander voordeel van het biketeam is dat ze 
zichtbaarder zijn en beter aanspreekbaar. 

Nota’s: Geen.  

Betrokken partijen: Politie (regie), gemeente Weert, Sinvest Management Toezicht en Handhaving. 

Outputindicatoren: Aantal uren dat de bikers aanwezig zijn in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Politie basiseenheid Weert-Nederweert. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Vanaf 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Vermogensincidenten. 
 Geweldsincidenten 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door politie. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Cursus Politie voor burgers 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

De cursus ‘Politie voor burgers’ wordt gegeven aan burgers, ondernemers en 
netwerkpartners die meer inzicht willen krijgen in het werk van de politie. De 
cursisten krijgen tijdens acht lesavonden tekst en uitleg over de politieorganisatie en 
de politietaken. Bovendien krijgen ze te zien hoe onder andere de noodhulp, de 
meldkamer en de technische recherche werkt. Het bovenliggende doel is om de 
cursisten te leren om zelf iets te doen aan veiligheid en leefbaarheid in hun eigen 
straat of wijk. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: 
politie (regie), bewoners, ondernemers, wijk- en dorpsraden, gemeenten Weert en 
Nederweert, openbaar ministerie, PUNT Welzijn, bureau Halt. 

Outputindicatoren: 
Eén cursus van acht cursusavonden voor 15 deelnemers uit de gemeenten Weert en 
Nederweert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: 2012 (jaarlijks vanaf 2008) 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Sociaal calamiteitenplan 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Gemeenten zijn verplicht een rampenplan te hebben. Deze rampenplannen zijn 
gericht op grote branden, ontploffingen, natuurrampen e.d. Voor calamiteiten op het 
sociaal-maatschappelijke vlak bestaan geen plannen in Weert. De aanpak, zorg en 
nazorg van de gevolgen van rellen, vechtpartijen, familiedrama’s e.d. nopen tot 
afstemming, samenwerking en regie. De gemeente Weert heeft in samenwerking met 
FORUM (kennisinstituut voor multiculturele ontwikkeling) een sociaal calamiteitenplan 
ontwikkeld. In het kader van dit sociale calamiteitenplan wordt jaarlijks een 
bijeenkomst en/of een oefening georganiseerd. Het sociaal calamiteiten (SOCA)team 
bestaat uit: burgemeester, politiechef, directeur PUNT Welzijn, leidinggevende AMW. 

Nota’s: 

 B&W-advies van 24 april 2007 n.a.v. het onderzoeksrapport ‘Extreem? Moeilijk! 
Extreem en radicaal gedrag van jongerengroepen in Limburg’. 

 Sociaal Calamiteitenplan gemeente Weert. 
 Landelijk handboek van FORUM over het sociaal calamiteitenplan. 

Betrokken partijen: 
Gemeente (regie), FORUM, PUNT Welzijn, wijk- en dorpsraden, politie, scholen, 
Vincent van Gogh, GGD, openbaar ministerie, KMS, Veiligheidshuis, Wonen Limburg, 
algemeen maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, bureau slachtofferhulp, e.d. 

Outputindicatoren: Een georganiseerde bijeenkomst en/of oefening SCP in 2013 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf september 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Geweldsincidenten. 
 Polarisatie en radicalisering. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering. 

Evaluatie: Evaluatie van oefeningen en nadat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan. 

Financiën gemeente: € 3.000,- per jaar (budget integrale veiligheid). 

 

Communicatie over veiligheid 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Berichtgeving in de media kan van invloed zijn het onveiligheidsgevoel. De 
communicatie van de gemeente Weert is gericht op het voorkomen van 
onveiligheidsgevoelens. Door het nieuws in een bepaalde context te plaatsen, trends 
te vermelden en preventieadviezen te geven, kan een positief beeld worden 
opgeroepen. Ook kunnen mogelijkheden worden genoemd om concreet iets aan de 
eigen veiligheid te doen. Met andere woorden: open en eerlijk de feiten rondom 
veiligheid naar buiten brengen. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), politie, openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: 
 Het aantal in 2013 uitgebrachte persberichten over veiligheid in Weert. 
 Een actuele en uitgebreide website over veiligheid (www.weert.nl > wonen & 

leven > veiligheid) in 2013. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf voorjaar 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Alle veiligheidsthema’s. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Alle projecten/activiteiten. 

Evaluatie: N.v.t. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Doorverwijzing naar Bureau Slachtofferhulp/herhaald slachtofferschap 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

De politie verwijst slachtoffers zoveel mogelijk door naar Bureau Slachtofferhulp, die 
hulp en begeleiding bieden na een misdrijf of verkeersongeval.  
In de zomer van 2007 is het pilotproject herhaald slachtofferschap afgesloten in 
Limburg-Noord. Alle basiseenheden in Limburg-Noord hebben een training gehad in 
de bejegening van burgers die binnen één jaar meerdere malen slachtoffer zijn 
geworden van een soortgelijk delict. Doorverwijzingen vinden plaats richting bureau 
slachtofferhulp.  

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: Politie (regie), bureau slachtofferhulp, openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: 
Percentage van de slachtoffers dat is doorverwezen naar bureau slachtofferhulp door 
de politie Weert-Nederweert in 2013 (doel: 70%). 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Vanf 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten 
• Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Melden van overlast en criminaliteit. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert    28 

3.3 Geweldsincidenten 
 
Totaal geweldsincidenten: 791 (12% daling t.o.v. 2010) 
 
Deze zijn onderverdeeld in de categorieën: moord en doodslag, openlijk geweld, bedreiging, 
mishandeling, straatroof, overval en huiselijk geweld. 
De categorie straatroof laten een lichte stijging zien t.o.v. 2010. Echter t.o.v. 2009 zijn ze 
beduidend lager. 
 
Geweldsincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 966 903 791 

 
Doel voor 2011 behaald? 
De doelstelling is voor 2011 gehaald: 791 geweldsincidenten betekent een afname van 12%. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 6% verminderen in 2012 ten opzichte van 
2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 2012). 
 
Doel voor het jaar 2014 
Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2014 ten opzichte van 
2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten in 2014). 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-Limburg  
• Tijdelijk huisverbod daders huiselijk geweld 
• Opsporen verdachten en aanleveren aan Openbaar Ministerie 
• Veilige publieke taak: voorkomen van agressie en geweld tegen werknemers met een 

publieke taak  
 
Zie voor andere projecten/activiteiten op het gebied van geweldsincidenten het veiligheidsthema 
‘veilig uitgaan’. 



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert    29 

 

Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-Limburg                                                    

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen / burgemeester Heijmans 

Actiehouder: Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Toelichting: 

Vanaf 2008 wordt er in het Veiligheidshuis Midden-Limburg districtelijk gewerkt aan 
een integrale aanpak van huiselijk geweld zaken. Binnen het Veiligheidshuis Midden-
Limburg worden de huiselijk geweld zaken gemeld, geregistreerd, gecoördineerd en 
gevolgd. Er is een casusoverleg huiselijk geweld. De gemeenten voeren de regie. 

Nota’s: 
 Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg, 4 juni 2010. 
 Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg, d.d. 4 maart 2010. 

Betrokken partijen: 

Gemeente Weert (regie veiligheids- en (na)zorgketen), openbaar ministerie (regie 
justitieketen), Algemeen Maatschappelijk Werk, politie, FPP De Horst, Justitiële 
Verslavingszorg, Steunpunt huiselijk geweld, Vincent van Gogh, Bemoeizorg, Raad 
voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang 
Voorziening(MOVEOO), woningbouwcorporaties, Bureau Slachtofferhulp, Rubicon. 

Outputindicatoren: 

Aantal zaken huiselijk geweld waarvoor in het jaar 2013 in de gemeente Weert een 
persoonsgericht (na)zorgplan is ontwikkeld, er per plan casemanagement heeft 
plaatsgevonden, de betrokken partners het (na)zorgplan hebben uitgevoerd en 
monitoring van de uitvoering van het plan heeft plaatsgevonden.  

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Voortgangsbewaking: Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Planning: Vanaf februari 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Aanpak veelplegers en ex-gedetineerden binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Jaarlijkse voortgangsrapportage naar Commissie Algemene Zaken (door actiehouder) 

Financiën gemeente: 
€ 81.000,- in 2013 (incl. aanpak veelplegers en ex-gedetineerden; budget integrale 
veiligheid). 

 
 

Tijdelijk huisverbod daders huiselijk geweld                                                                               

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Toelichting: 

Met de invoering van de wet tijdelijk huisverbod per 1 januari 2009 hebben 
burgemeesters de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen bij dreigend huiselijk 
geweld of (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Het verbod houdt in dat 
plegers van huiselijk geweld tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen 
zij in die periode geen contact opnemen met hun partner of kinderen. De 
hulpverlening kan in deze ‘afkoelingsperiode’ op gang komen. 

Nota’s: Wetsvoorstel Tijdelijk Huisverbod. 

Betrokken partijen: 
Gemeente/Veiligheidshuis (regie), politie, openbaar ministerie, bureau jeugdzorg, 
algemeen maatschappelijk werk, FPP De Horst, Vincent van Gogh, etc. 

Outputindicatoren: Aantal door de burgemeester opgelegde huisverboden in de gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 1 januari 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Opsporen verdachten en aanleveren aan Openbaar Ministerie 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

‘Boeven vangen’ is één van de belangrijkste kerntaken van de politie. De politie heeft 
met het ministerie van BZK afspraken gemaakt over het aantal aan het Openbaar 
Ministerie aan te leveren verdachten. De politie geeft een hoge prioriteit aan de 
opsporing van verdachten van geweldsdelicten. Ook de aanpak van huiselijk geweld 
heeft prioriteit binnen de politie. 

Nota’s: 
 Beleidsplan 2013-2014, Politie Limburg-Noord. 
 Jaarplan 2013, Politiedistrict Midden-Limburg. 

Betrokken partijen: Politie (regie), openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: 

 Aantal verdachten uit de gemeente Weert die de politie in 2013 aanlevert aan het 
openbaar ministerie, uitgesplitst naar aantal verdachten van geweldzaken, 
huiselijk geweldzaken, veel- of meerpleger en minderjarigen. 

 Voor de minderjarige verdachten geldt de Kalsbeeknorm: 80% van de jeugdige 
verdachten is binnen 30 dagen na het eerste verhoor bij het OM aangeleverd. 

Bron 
outputindicatoren: 

Politie Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Vermogensincidenten. 
 Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen en Jeugd. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
Veilige publieke taak: voorkomen van agressie en geweld                                                        NIEUW 
tegen werknemers in een publieke taak 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Litjens. 

Actiehouder: Arbocoördinator afdeling Personeel, Informatie en Facilitair van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Het programma Veilige Publieke Taak heeft als doel te komen tot een situatie waarin 
werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol moeten kunnen 
uitoefenen. De gemeente Weert richt zich daarbij o.a. op fysieke aanpassingen in het 
(nieuwe) stadhuis, scholing van (frontoffice) personeel, toepassen agressieprotocol, 
registreren van (veiligheids-, agressie- en gewelds)incidenten, regelmatig testen van 
alarmknoppen en het calamiteitennummer. 

Nota’s: 

 Risico-Inventarisatie en –Evaluatie 2007/2008 met plan van aanpak. 
 Arbocatalogus Agressie en Geweld, Sector Gemeenten, april 2008. 
 Rapport belevingsonderzoek veiligheid, agressie en geweld, januari 2009. 
 CAO-gemeenten. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), politie. 

Outputindicatoren: 

 Aantal geregistreerde (gewelds)incidenten tegen ambtenaren en bestuurders van 
de gemeente Weert in 2013. 

 Een agressieprotocol dat aansluit op de situatie van de gemeente Weert in 2013. 
 Een in 2013 vastgesteld plan van aanpak ‘Veilige publieke taak gemeente Weert’. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
 Arbocoördinator en Hoofd afdeling Personeel, Informatie en Facilitair van de 

gemeente Weert. 
 Ondernemingsraad van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf december 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Jaarlijks door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Via arbo-budget (voor posters en folders). 
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3.4 Vermogensincidenten 
 
Totaal vermogensincidenten: 1927 (30% daling t.o.v. 2010)  
Deze zijn onderverdeeld in diefstal/inbraak woning, voertuigcriminaliteit (diefstal van of uit 
motorvoertuigen, brom-, snor- fietsen) 
Hier valt met name de forse daling van diefstal van motorvoertuigen en van brom-, snor- en fietsen 
op. 
 
Vermogensincidenten 2009 2010 2011 
Totaal 2230 2759 1927 

 
Doel voor 2011 behaald? 
Totaal vermogensincidenten: 1927 (30% daling t.o.v. 2010) Het doel is behaald. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2013 ten opzichte 
van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 vermogensincidenten in 
2012). 
 
Doel voor het jaar 2014 
Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten opzichte 
van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 vermogensincidenten in 
2014). 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Persoonsgerichte aanpak veelplegers, overlastveroorzakers en ex-gedetineerden via 
Veiligheidshuis Midden-Limburg 

• Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen  
• Aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak 
• Aanpak woninginbraken via project ‘Waak voor inbraak’  
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Persoonsgerichte aanpak veelplegers, overlastveroorzakers en ex-gedetineerden via 
Veiligheidshuis Midden-Limburg 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Toelichting: 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg richt zich vanaf 2007 op de persoonsgerichte 
aanpak van veelplegers, overlastveroorzakers en ex-gedetineerden (zowel 
volwassenen als jeugdigen). De aanpak boekt zichtbare positieve resultaten, in die 
zin dat de recidive afneemt (bij volwassenen zelfs met 70%). Elke euro die in de 
persoonsgerichte aanpak wordt geïnvesteerd, levert een maatschappelijke besparing 
op van tussen de €1,38 en €2,20. In het kader van het districtelijke project ‘Waak 
voor inbraak’, krijgen ook woninginbrekers vanaf najaar 2010 een persoonsgerichte 
aanpak via het Veiligheidshuis. 

Nota’s: 
 Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg, 4 juni 2010. 
 Jaarrapportage 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg,  

Betrokken partijen: 

Gemeente Weert (regie veiligheids- en (na)zorgketen), openbaar ministerie (regie 
justitieketen), politie, penitentiaire inrichtingen, reclassering, Justitiële 
Verslavingszorg, Vincent van Gogh, Bemoeizorg, Raad voor de Kinderbescherming, 
Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO), 
woningbouwcorporaties, Bureau Slachtofferhulp, Algemeen Maatschappelijk Werk. 

Outputindicatoren: 

 Voor minimaal 30 veelplegers en overlastveroorzakers wordt in het jaar 2013 in 
de gemeente Weert een persoonsgericht (na)zorgplan ontwikkeld, vindt er per 
plan casemanagement plaats, voeren de betrokken partners het (na)zorgplan uit 
en vindt monitoring van de uitvoering van het plan plaats. 

 Het veiligheidshuis coördineert in 2013 de nazorg van alle gedetineerden die 
terugkeren in de gemeenten van Midden-Limburg. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Voortgangsbewaking: Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Planning: Vanaf februari 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit.  
 Geweldsincidenten. 
 Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-Limburg. 
 Aanpak woninginbraken via project’ Waak voor inbraak’. 

Evaluatie: Jaarrapportage Veiligheidshuis. 

Financiën gemeente: 
€ 81.000,- in 2013 (totale bijdrage aan Veiligheidshuis, dus inclusief aanpak huiselijk 
geweld). 
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Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Openbaar Ministerie. 

Toelichting: 
In het Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen bespreken de deelnemers de door 
hen ingebrachte casussen en de door het OM geprioriteerde volwassen veelplegers. 
Met betrekking tot de veelplegers wordt per persoon een aanpak afgestemd. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: 
Openbaar Ministerie (regie), Veiligheidshuis Midden-Limburg, politie, Justitiële 
verslavingszorg, Penitentiaire inrichting, reclassering, bureau slachtofferhulp. 

Outputindicatoren: 
Aantal behandelde casussen in het Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen in de 
gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Openbaar Ministerie. 

Voortgangsbewaking: Openbaar Ministerie. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
• Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Aanpak veelplegers en ex-gedetineerden binnen het Veiligheidshuis Midden-
Limburg. 

• Aanpak huiselijk geweld binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg 
• Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Om de voertuigcriminaliteit (met name diefstal uit en van auto’s en fietsendiefstal) te 
verminderen, is een integrale aanpak nodig, met zowel preventieve als repressieve 
maatregelen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie. De politie zet 
lokfietsen en lokauto’s in om verdachten op heterdaad te kunnen aanhouden.  

Nota’s: Actieplan aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak, september 2008. 

Betrokken partijen: Gemeente (regie), politie, openbaar ministerie, wijk- en dorpsraden, ondernemers. 

Outputindicatoren: Een uitgevoerd plan van aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Via budget integraal veiligheidsbeleid. 
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Aanpak woninginbraken via project ‘Waak voor inbraak’                                                           NIEUW  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. Voor 
nieuwbouw PKVW: beleidsadviseur afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. 

Toelichting: 

In 2008 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de aard, omvang, spreiding en 
ontwikkeling van woninginbraken in Midden-Limburg. Op basis van dit onderzoek is 
een districtelijk plan van aanpak opgesteld (uitvoering vanaf 1 januari 2010). Het 
uitvoeren van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en de persoonsgerichte aanpak van 
woninginbrekers via het Veiligheidshuis zijn onderdelen van dit districtelijke project. 
Het districtelijke project wordt getrokken door de gemeente Maasgouw. 

Nota’s: 

 Nota Waak voor inbraak, Programma tegen woninginbraak Midden-Limburg 
2010-2012, 23 september 2009  

 B&W-advies gemeente Weert bij het plan van aanpak ‘Waak voor inbraak’, d.d. 
29 september 2009. 

 Zie ook: www.waakvoorinbraak.nl. 

Betrokken partijen: 
Gemeenten (regie), inwoners, preventieteam Limburg-Zuid, politie, openbaar 
ministerie, veiligheidshuis, verzekeraars, projectontwikkelaars, corporaties, 
particuliere woningbouwers en woningbeheerders, beveiligingsexperts. 

Outputindicatoren: 

 Uitgevoerd districtelijk plan van aanpak woninginbraken ‘Waak voor inbraak’ in 
Weert in 2013. 

 Aantal woningen in Weert dat een (gratis) preventieadvies aangeboden heeft 
gekregen, aantal inwoners dat hiervan gebruik heeft gemaakt en aantal PKVW-
certificaten. 

 Aantal woninginbrekers dat een pesoonsgericht traject heeft gekregen via het 
Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2010 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: €28.030 per jaar voor de jaren 2011 en 2012 (budget integrale veiligheid). 

 

Autobranden 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester  Heijmans 

Actiehouder: Coordinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Toelichting: 
Het autobrandenteam komt maandelijks bij elkaar acties uit te voeren die leiden tot 
aanhouding van de mogelijke dader(s) van de autobranden 

Nota’s: nvt 

Betrokken partijen: Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Defensie. 

Voortgangsbewaking: Coordinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Planning: Vanaf 2012 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Evaluatie: Maandelijks 

Financiën gemeente: Budget sociale veiligheid 
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4. BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID: DE ACTIES! 

Het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s:  
• veilig ondernemen; 
• veilig uitgaan; 
• veilig recreëren; 
• evenementen en veiligheid. 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de 
orde. 
 
4.1 Veilig ondernemen 
 
• Veilig uitgaan 
Totaal misdrijven met plaats delict horecabedrijf: 122 (5% daling t.o.v. 2010) 
Deze zijn onderverdeeld in onder andere diefstal brom-, snor- en fietsen, zakkenrollerij, openlijk 
geweld, bedreiging, mishandeling, overval, brand/ontploffing, drugs- en drankoverlast, vernieling 
c.q zaakbeschadiging, drugshandel, wapenhandel, diefstal/inbraak. 
Hier valt op de toename van zakkenrollerij en diefstal/inbraak. Een afname is te zien bij 
mishandeling en diefstal brom-, snor- en fietsen. 
 
Misdrijven horecabedrijf 2009 2010 2011 
Totaal 97 128 122 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van veilig ondernemen draagt bij aan de volgende doelstellingen: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 2007 
vermogensincidenten in 2012). 

 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van veilig ondernemen draagt bij aan de volgende doelstellingen: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnenstad Weert 
• Collectief winkelverbod veelplegers 
• Toezicht en handhaving door (gemeentelijke) BOA’s in Winkelcentrum De Munt 
• Publiek-privaat cameratoezicht in winkelcentrum De Munt 
• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerreinen 
• Convenant Veilige Zorg 
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Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnenstad Weert 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Cardinaal / Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert en 
Centrummanagement Weert. 

Toelichting: 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een werkwijze, waarbij private en publieke  
partijen samenwerken aan het verbeteren van de veiligheid. Sinds juni 2005 heeft de 
binnenstad van Weert het Keurmerk Veilig Ondernemen. In juni 2007 en juli 2009 
heeft hercertificering plaatsgevonden. Het KVO-certificaat is geldig tot februari 2013. 
De inzet van een nepdief (twee keer per jaar) is onderdeel van de aanpak. 

Nota’s: Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert 2011-2013. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), Centrummanagement Weert, Centrum Weert Promotion, 
ondernemers, inwoners, bewonersorganisatie, brandweer, stadstoezicht, politie. 

Outputindicatoren: 

 Uitgevoerd plan van aanpak KVO-binnenstad Weert in 2013. 
 Hercertificering van het KVO-binnenstad Weert  
 Opgesteld nieuw plan van aanpak KVO-binnenstad voor de periode 2011-2013. 
 Aantal uitgevoerde acties nepdief in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie KVO-werkgroep. 

Voortgangsbewaking: 
Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert en 
Centrummanagement Weert. 

Planning: Vanaf juni 2005 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Vermogensincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
 Jeugdgroepen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast. 
 Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd. 
 Aanpak binnen Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: € 2.000,- per jaar (budget integrale veiligheid) 

 

Collectief winkelverbod veelplegers 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Centrummanagement Weert en Centrum Weert Promotion. 

Toelichting: 

Binnen het project collectief winkelverbod veelplegers kan een winkeldief, die voor de 
tweede keer in een aan het project deelnemende winkel een diefstal pleegt, voor 12 
maanden worden geweerd uit álle aan het project deelnemende winkels. De 
persoonsgegevens van deze winkeldief worden bekend gemaakt aan de deelnemers. 
Wanneer de veelpleger een deelnemende winkel binnenloopt, overtreedt hij/zij de 
huisregels en kan hij/zij hiervoor worden aangehouden door de politie. 

Nota’s: Plan van aanpak KVO binnenstad Weert 2011-2013. 

Betrokken partijen: 
Centrummanagement Weert (regie), Centrum Weert Promotion, Gemeente Weert, 
ondernemers, stadstoezicht, politie. 

Outputindicatoren: 

 Aantal bedrijven/winkels in Weert, dat in 2013 meedoet met het project collectief 
winkelverbod veelplegers. 

 Aantal winkeldieven dat een waarschuwing en/of collectief winkelverbod heeft 
gekregen in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Centrummanagement Weert (CMW). 

Voortgangsbewaking: Centrummanagement Weert. 

Planning: Vanaf mei 2006 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Toezicht en handhaving door (gemeentelijke) BOA’s in Winkelcentrum De Munt 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beheerder Winkelcentrum De Munt. 

Toelichting: 

Via een publiek-private samenwerking (PPS) huurt de beheerder van Winkelcentrum 
De Munt vanaf 1 januari 2008 (gemeentelijke) buitengewone opsporinsambtenaren 
(BOA’s) in van Sinvest Management Toezicht en Handhaving voor het houden van 
toezicht in Winkelcentrum De Munt. Deze BOA’s kunnen handhavend optreden tegen 
APV-overtredingen. Het gaat om minimaal 23,5 uur toezicht per week. 

Nota’s: 
 Overeenkomst gemeente Weert en BPF bouwinvest b.v. te Maastricht inzake 

toezicht en handhaving in winkelcentrum De Munt. 
 Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert. Vervolgnotitie oktober 2007. 

Betrokken partijen: 
Beheerder De Munt, gemeente Weert (regie), Sinvest Management Toezicht en 
Handhaving. 

Outputindicatoren: 
Aantal tijdens deze diensten (uren) uitgeschreven processen-verbaal (PV’s) en aantal 
gegeven waarschuwingen door de BOA’s in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Wekelijkse rapportage van Sinvest Management Toezicht en Handhaving. 

Voortgangsbewaking: 
Beheerder Winkelcentrum De Munt en Coördinator integrale veiligheid van de afdeling 
OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 1 januari 2008 (doorlopend; jaarlijkse verlenging overeenkomst). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Vermogensincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Flexibele inzet BOA’s. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. (financiering door beheerder De Munt) 

 

Publiek-privaat cameratoezicht in winkelcentrum De Munt 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Winkeliersvereniging en beheerder De Munt. 

Toelichting: 

In februari 2009 is bij de gemeente Weert het verzoek binnen gekomen om samen 
met de winkeliersvereniging en de beheerder van De Munt na te gaan of 
cameratoezicht een zinvolle bijdrage levert aan de veiligheid in de Munt. Het doel van 
dit cameratoezicht is het beveiligen van eigendommen, personeel en bezoekers. De 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing. Omdat openbare 
ruimte in beeld wordt gebracht, is sprake van publiek-privaat cameratoezicht. Het 
college van B&W heeft in september 2009 ingestemd met deze vorm van 
cameratoezicht in winkelcentrum De Munt. Het is nu aan de winkeliers om al dan niet 
over te gaan op het cameratoezicht. 

Nota’s: 
 Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert. Vervolgnotitie oktober 2007. 
 B&W-advies cameratoezicht winkelcentrum De Munt d.d. 8 september 2009. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert , beheerder De Munt, winkeliersvereniging De Munt, politie. 

Outputindicatoren: N.v.t. 

Bron 
outputindicatoren: 

Beheerder van De Munt zal berichten aan de gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Onbekend (afhankelijk van besluit winkeliersvereniging en beheerder De Munt). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Vermogensincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. (financiering door beheerder De Munt) 
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Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerreinen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Kirkels. 

Actiehouder: 
Parkmanager bedrijventerreinen Land van Weert & Cranendonck en procesbegeleider 
MKB Limburg. 

Toelichting: 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een werkwijze, waarbij private en publieke 
partijen samenwerken aan het verbeteren van de veiligheid. Bedrijvenpark 
Kampershoek heeft sinds 2004 al het Keurmerk Veilig Ondernemen. De 
bedrijventerreinen Centrum-Noord, De Kempen, Kanaalzone I en Leuken-Noord zijn 
bedrijventerreinen die ook aan de slag willen met het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het doel om uiteindelijk te komen tot KVO-certificering voor de Weerter 
bedrijventerreinen, past in de ambities van de Hoge Dunk (samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck). 

Nota’s: Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert. Vervolgnotitie oktober 2007. 

Betrokken partijen: 
Stichting Parkmanagement en MKB (regie), bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, 
brandweer, particuliere beveiliging. 

Outputindicatoren: 

 Plan van aanpak Parkmanagement en MKB in 2011 om te komen tot een KVO-
certificering voor alle bedrijventerreinen in Weert. 

 Aantal bedrijventerreinen dat het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft in Weert in 
2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Stichting Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck en MKB Limburg. 

Voortgangsbewaking: Bedrijvencontactfunctionarissen gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Vermogensincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

KVO Binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Convenant Veilige Zorg 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Hoofd beveiliging van het St. Jans Gasthuis Weert. 

Toelichting: 

Met het project Veilige Zorg besteedt het ziekenhuis aandacht aan het onderwerp 
veiligheid. De projectaanpak resulteert in concrete maatregelen op het gebied van 
een betere voorlichting en procedures, aangevuld met fysieke en technische 
beveiligingsmiddelen. Op 29 november 2007 is het Convenant Veilige Zorg in het St. 
Jans Gasthuis ondertekend. 

Nota’s: Convenant Veilige Zorg St. Jans Gasthuis Weert. 

Betrokken partijen: St. Jans Gasthuis (regie), politie, openbaar ministerie, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: Uitvoeren van het convenant Veilige Zorg in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie St. Jans Gasthuis. 

Voortgangsbewaking: Hoofd beveiliging van het St. Jans Gasthuis Weert. 

Planning: Vanaf november 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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4.2 Veilig uitgaan 
 
 
• Veilig uitgaan 
Totaal misdrijven met plaats delict horecabedrijf: 122 (5% daling t.o.v. 2010) 
Deze zijn onderverdeeld in onder andere diefstal brom-, snor- en fietsen, zakkenrollerij, openlijk 
geweld, bedreiging, mishandeling, overval, brand/ontploffing, drugs- en drankoverlast, vernieling 
c.q zaakbeschadiging, drugshandel, wapenhandel, diefstal/inbraak. 
Hier valt op de toename van zakkenrollerij en diefstal/inbraak. Een afname is te zien bij 
mishandeling en diefstal brom-, snor- en fietsen. 
 
Misdrijven horecabedrijf 2009 2010 2011 
Totaal 97 128 122 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van veilig uitgaan draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 6% verminderen in 2011 ten opzichte van 2009 

(van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 2012). 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van veilig uitgaan draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2011 ten opzichte 

van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten in 2014). 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen 2013 

• Horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’  
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert 
• Bar Veilig Weert: voorkomen van agressie in de horeca  
• Collectief horecaverbod veelplegers  
• Gebiedsontzeggingen 
• Inzet politie en (gemeentelijke) BOA’s op uitgaansavonden 
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Horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’                                                                                             NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Cardinaal. 

Actiehouder: Beleidsmedewerker horeca van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. 

Toelichting: 

De gemeente Weert is een gastvrije, levendige en aantrekkelijke stad, zowel voor de 
eigen inwoners als voor bezoekers uit de regio (centrumfunctie). Die gastvrijheid 
komt tot uitdrukking in de slogan ‘warm welkom in Weert’. Het nieuwe horecabeleid 
richt zich op een goede kwaliteit van het uitgaansleven en op het tegengaan van 
negatieve effecten. Het plan bevat (hernieuwde) afspraken over sluitingstijden, 
paracommerciele vergunninghouders, terrassen en het tegengaan van overlast, zoals 
geluid, afval, verkeer. Ook zijn er afspraken over toezicht en handhaving. 

Nota’s: Gastvrij Weert!, Horecabeleidsplan gemeente Weert 2011-2014. 

Betrokken partijen: 

Gemeente Weert (regie), horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, 
Centrummanagement Weert, Stichting Oelemarkt Promotion, enkele omwonenden 
Oelemarkt, wijkraden Biest en Fatima, bewonersorganisatie binnenstad en dorpsraad 
Stramproy, Sinvest, GGZ, politie. 

Outputindicatoren: Een uitgevoerd horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’ in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsmedewerker horeca van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 

Planning: Vanaf 2006 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Geweldsincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Kwaliteitsmeter veilig uitgaan (KVU) binnenstad Weert 
 Alcohol- en drugspreventie jeugd  
 Wet Bibob 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsmedewerker horeca van de afdeling Vergunning , Toezicht en Handhaving. 

Toelichting: 

Binnen het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) werken private en publieke 
partners samen aan een veiliger uitgaansgebied. De volgende speerpunten zijn 
benoemd: overlast van (allochtone) hangjongeren, drugsgebruik en overmatig 
alcoholgebruik, het vertrek van uitgaanspubliek, overlast van verontreiniging van de 
openbare ruimte en effectieve handhaving. 

Nota’s: 
 Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (september 2006). 
 Analyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 2005 en 2007. 
 Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert. Vervolgnotitie oktober 2007. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, 
Stichting Oelemarkt Promotion, taxibedrijven, bewoners, bewonersorganisatie, 
Sinvest Management Toezicht en Handhaving, politie, openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: Uitvoeren plan van aanpak KVU binnenstad Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
Beleidsmedewerker horeca van de afdeling Burger- en Bestuurszaken van de 
gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2006 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Geweldsincidenten. 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Alcohol- en drugspreventie jeugd Weert en Nederweert. 
 Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: € 1.000,- per jaar (budget integrale veiligheid). 
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Collectief horecaverbod overlastplegers                                                                                      NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Koninklijke Horeca Nederland en Centrummanagement Weert. 

Toelichting: 

Binnen het project collectief horecaverbod veelplegers kan een overlastveroorzaker, 
die voor de tweede keer in een aan het project deelnemende horecazaak overlast 
veroorzaakt, voor 12 maanden worden geweerd uit álle aan het project deelnemende 
horecazaken. De persoonsgegevens van deze overlastplegers worden bekend 
gemaakt aan de aangesloten horecaondernemers. Wanneer de overlastpleger een 
aan het project deelnemende horecazaak binnenloopt, overtreedt hij/zij de huisregels 
en kan hij/zij hiervoor worden aangehouden door de politie. 

Nota’s: Plan van aanpak KVU binnenstad Weert. 

Betrokken partijen: 
Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Weert (regie), Centrummanagement Weert, 
horecaondernemers, portiers, gemeente Weert, politie. 

Outputindicatoren: 

 Aantal horecabedrijven in Weert, dat in 2013 meedoet met het project collectief 
horecaverbod overlastplegers. 

 Aantal overlastplegers, dat een waarschuwing en/of collectief horecaverbod heeft 
gekregen in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Centrummanagement Weert (CMW) / Koninklijke Horeca Nederland 
Afdeling Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Nog niet gestart 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Keurmerk Veilig Uitgaan (KVO) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Gebiedsontzeggingen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

De burgemeester is bevoegd personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of 3 
APV-overtredingen op hun naam hebben staan, een gebiedsontzegging op te leggen 
voor een week. Indien de betreffende persoon toch in het gebied komt, is deze 
persoon strafbaar en kan hij/zij worden aangehouden. De gebieden waar 
gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd, maar waar ook het alcohol- en 
blowverbod geldt zijn: Centrum (incl. stationsgebied), een deel van de wijk Keent, de 
wijk Fatima, een deel van Stramproy (rondom de JOP) en de wijk Molenakker. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Gemeente (regie), politie (operationele regie), openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: 
Aantal uitgereikte gebiedsontzeggingen in de gemeente Weert in 2013 (uitgesplitst 
naar uitgaansgebied en overigen). 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie politie Weert-Nederweert 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Vermogensincidenten 
• Geweldsincidenten 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Inzet politie en (gemeentelijke) BOA’s op uitgaansavonden 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert en beleidsmedewerker bijzondere wetten  
van de gemeente Weert. 

Toelichting: 
Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht en treden 
handhavend op bij overlast- en geweldssituaties in het uitgaansgebied op 
vrijdagavond en -nacht en op zaterdagavond en –nacht. 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert, politie (operationele regie), Sinvest Management Toezicht en 
Handhaving. 

Outputindicatoren: 

• In 2013 zijn op vrijdagavond en –nacht twee (gemeentelijke) BOA’s en op 
zaterdagavond en –nacht vier politieagenten en twee (gemeentelijke) BOA’s in 
het uitgaansgebied in Weert aanwezig voor toezicht en handhaving. 

• Aantal tijdens deze diensten (uren) uitgeschreven processen-verbaal (PV’s) door 
de politie en de BOA’s in de openbare ruimte in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsmedewerker horeca van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 

Planning: Vanaf 2006 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Geweldsincidenten.  
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: € 110.000,- (budget horeca). 

 

Cameratoezicht 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans 

Actiehouder: Coordinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Toelichting: 
Mogelijk dat in 2013 mobiel cameratoezicht wordt ingezet bij de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid bij grote evenementen en/of bij hoogrisico evenementen 
of bij te verwachten calamiteiten. 

Nota’s: 
Notitie “haalbaarheid cameratoezicht in de gemeente Weert, versie 24 mei 2011” 
Evaluatie pilot cameratoezicht Oelemarkt tijdens Weert kermis 2012 

Betrokken partijen: omwonenden, politie, gemeente, organisatoren van evenementen 

Outputindicatoren: Kwalitatief bruikbare beelden 

Voortgangsbewaking: Coordinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Planning: Vanaf 2013 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Geweldsincidenten.  
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Evaluatie: 2014 

Financiën gemeente: Budget sociale veiligheid 
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4.3 Veilig recreëren 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van veilig recreëren draagt met name bij aan de volgende doelstelling: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15 verminderen in 2012 ten opzichte 

van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 vermogensincidenten in 
2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van veilig recreëren draagt met name bij aan de volgende doelstelling: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Integrale aanpak diefstallen Weerterbergen 
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Integrale aanpak diefstallen Weerterbergen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Directie van Vakantiepark Weerterbergen. 

Toelichting: 

Vakantiepark Weerterbergen, politie en gemeente hebben samen geïnventariseerd 
welke maatregelen nodig zijn om de diefstallen op het vakantiepark te verminderen. 
De maatregelen bestaan uit een aantal fysieke maatregelen door het vakantiepark 
(camera’s, verlichting, beveiliging huizen e.d.), extra inzet van de politie om de 
pakkans van de daders te verhogen en communicatie richting de bezoekers van het 
park. Ook het door de directie van het vakantiepark opleggen van een ‘parkverbod’ 
aan personen die overlast en/of criminaliteit veroorzaken op het park, behoort tot het 
pakket van maatregelen. 

Nota’s: Plan van aanpak Weerterbergen van de politie Weert. 

Betrokken partijen: Vakantiepark Weerterbergen (regie), politie, gemeente, openbaar ministerie 

Outputindicatoren: Uitvoeren plan van aanpak Weerterbergen in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Directie vakantiepark Weerterbergen. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Vermogensincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Scoren met sporen. 
• Opsporen verdachten en aanleveren aan openbaar ministerie. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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4.4 Evenementen en veiligheid 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van evenementen en veiligheid draagt met name bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van evenementen en veiligheid draagt met name bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Evenementenbeleid en handhaving evenementenvergunningen  
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Evenementenbeleid en handhaving evenementenvergunningen                                               NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Cardinaal / Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Centrummanagement Weert en gemeente Weert. 

Toelichting: 

Evenementen zijn een belangrijke trekker van extra publiek naar Weert. De 
evenementen dragen bij aan een gezellige sfeer in de binnenstad. Het evenement 
moet wel voldoen aan de gestelde voorschriften die bijdragen aan de veiligheid en 
leefbaarheid. Politie, brandweer, GHOR, GGD en gemeentelijke afdelingen adviseren 
de organisaties bij de voorbereiding van (grootschalige) evenementen. Weert voert in 
2013 een actueel evenementenbeleid uit. 
Stadstoezicht controleert bij evenementen op de vergunningen. Bij overtreding van 
de vergunningsvoorwaarden, wordt er handhavend opgetreden. Ook de politie, de 
brandweer en de afdeling milieu treden, indien nodig, handhavend op bij 
evenementen. 

Nota’s: 
 Multidisciplinair evenementenbeleid. 
 Nota Handhaven in Weert (2010). 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert, Centrummanagement, organisatoren evenementen, brandweer, 
politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. 

Outputindicatoren: 

 Een uitgevoerd evenementenbeleid voor Weert in 2013. 
• Aantal afgegeven evenementenvergunningen in Weert in 2013. 
• Aantal uren toezicht door Stadstoezicht tijdens evenementen in Weert in 2013. 
• Aantal uitgevoerde (bestuurlijke) handhavingsactie in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
Centrummanagement en hoofden afdelingen Vergunning, Toezicht en Handhaving en 
Openbaar Gebied van de gemeente  Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Veilig uitgaan. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’ 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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5. JEUGD EN VEILIGHEID: DE ACTIES! 

Het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ bestaat uit vijf thema’s:  
• jeugdige verdachten, veel- en meerplegers; 
• jeugdgroepen; 
• alcohol- en drugsgebruik; 
• veilige school; 
• 12-minners. 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de 
orde. 
 
5.1 Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers 
 
• Jeugd en veiligheid 
Totaal misdrijven op scholen/opleidingsinstituten: 53 (28 % daling t.o.v. 2010) 
 
Deze zijn onderverdeel in onder andere brom-, snor- en fietsen, zakkenrollerij, openlijk geweld, 
bedreiging, mishandeling, brand/ontploffing, vernieling c.q zaakbeschadiging, drugshandel, 
wapenhandel, diefstal/inbraak. 
Hier is een flinke daling te zien bij bedreiging, mishandeling en diefstal/inbraak. 
 
Misdrijven 
school/opleidingsinstituut  

2009 2010 2011 

Totaal  67 74 53 
 
Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers : 
 
• In het jaar 2011 telde Weert 53 jeugdige verdachten. Ten opzichte van het jaar 2010 (121 

jeugdige verdachten) is sprake van een verdere afname.  
• In het jaar 2011 telde Weert 137 jongvolwassen (18 t/m 24 jaar) verdachten. Ten opzichte van 

het jaar 2010 (153 jongvolwassen) is sprake van een verdere afname.  
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van jeugdige verdachten, veel- en meerplegers draagt met name bij aan 
de volgende doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 6% verminderen in 2012 ten opzichte 
van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van jeugdige verdachten, veel- en meerplegers draagt met name bij aan 
de volgende doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2011 ten opzichte 
van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd 
• Netwerk 12+ 
• Halt-afdoeningen 
• Adoptietrajecten jeugdige veel- en meerplegers 
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Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Openbaar Ministerie Roermond. 

Toelichting: 

In het Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd bespreken de deelnemers de door hen 
ingebrachte casussen en de door het OM geprioriteerde jeugdige veel- en 
meerplegers. Met betrekking tot de veel- en meerplegers wordt per persoon een 
aanpak afgestemd.  

Betrokken partijen: 
Openbaar Ministerie (regie), Veiligheidshuis Midden-Limburg, politie, Raad voor de 
Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, gemeente 
Weert (leerplicht). 

Outputindicatoren: 
Aantal behandelde casussen in het Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd in de 
gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Openbaar Ministerie Roermond. 

Voortgangsbewaking: Openbaar Ministerie Roermond. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast. 
• Netwerk 12+. 
• Persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Netwerk 12+ 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Jeugdregisseur van de afdeling OCSW gemeente Weert. 

Toelichting: 
In het netwerk 12+ bespreken de deelnemers risicojongeren en jongeren waarover 
zorgen bestaan. Per jongere wordt een aanpak afgestemd. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), Leerplicht, Bureau Jeugdzorg, politie, Raad voor de 
Kinderbescherming, Bureau Halt, Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD, Vincent van 
Gogh, PUNT Welzijn. 

Outputindicatoren: Aantal behandelde casussen in het netwerk 12+ van Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Jeugdregisseur van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Overlastincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast. 
• Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd. 
• Persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

HALT-afdoeningen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Bureau Halt Limburg-Noord. 

Toelichting: 
Jeugdige beginners (veelal plegers van lichtere strafbare feiten en overtredingen, 
zoals schoolverzuim, vernieling en winkeldiefstal) komen bij bureau Halt terecht. Via 
een Halt-procedure kunnen deze jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, 
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zonder dat zij in aanraking komen met Justitie. 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: 
Bureau Halt (regie), gemeente Weert, politie, PUNT Welzijn, Vincent van Gogh, 
scholen. 

Outputindicatoren: 
• Aantal Halt-afdoeningen in Weert in 2013. 
• Minimaal 80% van de Halt-doorverwijzingen door de politie is in 2013 binnen 7 

dagen aangeleverd bij Bureau Halt. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Bureau Halt Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Bureau Halt Limburg-Noord en Politie Limburg-Noord. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Adoptietrajecten jeugdige veel- en meerplegers 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

Agenten adopteren een jeugdige veel- of meerpleger. De adoptieagent verzamelt alle 
relevante gegevens van de jongere. De jongere krijgt bij het eerste huisbezoek van 
de adoptieagent een brief uitgereikt, waaruit blijkt dat hij veel- of meerpleger is en 
bij elke misstap onmiddellijk actie volgt door de politie. De adoptieagent is het 
aanspreekpunt voor de jongere en heeft regelmatig contact met de jongere en de 
betreffende organisaties of personen rondom de jongere. 

Nota’s: Aanpak jeugdige veel- en meerplegers, Politie Limburg-Noord (april 2007). 

Betrokken partijen: 
Politie (regie), gemeente Weert (leerplicht, jeugdregisseur), PUNT Welzijn, Vincent 
van Gogh, scholen, bureau jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming. 

Outputindicatoren: 
Aantal veel- of meerplegers in Weert, dat een adoptieagent heeft toegewezen 
gekregen in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie Weert-Nederweert. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Vanaf 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd. 
• Netwerk 12+. 
• Persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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5.2 Jeugdgroepen 
 
Belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2011 
• De gemeente Weert telde in het voorjaar van 2011 twee aanvaardbare jeugdgroepen, één 

overlastgevende jeugdgroep en één criminele jeugdgroep. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van jeugdgroepen draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van jeugdgroepen draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd 
• Brieven aan ouders van hinderlijke/overlastgevende (minderjarige) jongeren 
• Politiejunioren 
• Districtelijke jeugdteam 
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Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen / burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Beleidsadviseur jeugd  en de coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW 
van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

De gemeente analyseert de incidenten jeugdoverlast die binnenkomen via het 
Meldpunt Overlast Jeugd (ingericht bij de politie en bereikbaar via 0900-8844). Ook 
brengt de gemeente de jeugdgroepen in kaart. De relevante gegevens over de 
jeugdoverlast worden uitgewisseld tussen gemeente, politie, PUNT Welzijn en GGZ. 
Politieagenten, jongerenwerkers en de Vincent van Gogh-preventiemedewerker 
benaderen de jongeren en/of de melders/omwonenden/ouders vanuit hun eigen rol 
en verantwoordelijkheid.  

Nota’s: 
• Notitie Leefbaarheid en overlast (2005) en convenant Leefbaarheid en overlast 

(2006). 
• Jeugdgroepen in beeld (jaarlijks; regionale notitie van de Politie Limburg-Noord). 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), politie, PUNT Welzijn, Vincent van Gogh. 

Outputindicatoren: 

• Het aantal meldingen, dat bij het Meldpunt Overlast Jeugd zijn geregistreerd in 
Weert in 2013. 

• Uitgevoerde integrale aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele 
jeugdgroepen. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
Beleidsadviseur jeugd (jeugdoverlast) en coördinator integrale veiligheid 
(jeugdcriminaliteit) van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf april 2006 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
• Jeugdige verdachten, veel- en meerplegers. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Brieven aan ouders van hinderlijke/overlastgevende (minderjarige) jongeren. 
• Districtelijk jeugdteam. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Brieven aan ouders van hinderlijke/overlastgevende (minderjarige) jongeren 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Ervaringen met het door de burgemeester aanschrijven van ouders van 
overlastgevende (minderjarige) jongeren in het uitgaansgebied, leveren positieve 
reacties van ouders op. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de politie 
besloten om vanaf 1 januari 2008 alle ouders van jongeren die in de openbare ruimte 
hinderlijk of overlastgevend gedrag vertonen, een brief te sturen. In de brief staat 
aangegeven, dat de ouders voor aanvullende informatie of vragen, contact kunnen 
opnemen met de jeugdagent. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), politie, Sinvest, PUNT Welzijn, Vincent van Gogh. 

Outputindicatoren: 
Aantal door de burgemeester verstuurde brieven aan ouders van hinderlijke en 
overlastgevende (minderjarige) jongeren in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2007, in 2008 uitgebreid (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd. 
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Politiejunioren                                                                                                                                

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

De jeugd als partner in veiligheid, oftewel politiejunioren, zijn jongeren die een 
bijbaantje bij de politie hebben. Zij leggen, in hun eigen (jeugd)taal, contact met 
jongeren (tijdens koopavonden, bij jongerenontmoetingsplekken e.d.) en fungeren 
als brugfunctie tussen jeugd en politie. Doel is de dialoog met alle jeugd te stimuleren 
en hinderlijk en overlastgevend gedrag tegen te gaan. 

Nota’s: Project politiejunioren in het district Midden-Limburg (september 2007). 

Betrokken partijen: Gemeente Weert, politie (regie), PUNT Welzijn, Vincent van Gogh, scholen. 

Outputindicatoren: Aantal uren inzet politiejunioren in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Politie basiseenheid Weert-Nederweert. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Vanaf begin 2009 (doorlopend) 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via het Meldpunt Overlast Jeugd. 
• Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: 10.000 euro p/j: budget integrale veiligheid 

 
 

Districtelijk jeugdteam 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

Het districtelijk jeugdteam is georganiseerd op de schaal van Midden-Limburg en 
wordt lokaal ingezet voor taken op het gebied van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. 
Leden van het team leggen contact met de jeugd en treden indien nodig handhavend 
op. Ook houdt het team zich bezig met opsporingsonderzoeken waarbij jeugdigen zijn 
betrokken. 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: 
Politie (regie), gemeente Weert, PUNT Welzijn, Vincent van Gogh, openbaar 
ministerie, bureau Halt. 

Outputindicatoren: N.v.t. 

Bron 
outputindicatoren: 

N.v.t. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Planning: Doorlopend (vanaf 1998; eerst Mobiel Jeugdteam). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via het Meldpunt Overlast Jeugd. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Aanpak risicojeugdgroep 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator integrale veiligheid 

Toelichting: 
Het kernteam ‘aanpak risicojeugdgroep’gaat aan de slag met leden van de criminele 
jeugdbende oktober 2010. 

Nota’s: Plan van aanpak risicojeugdgroep  

Betrokken partijen: 
Politie, gemeente Weert (regie), PUNT Welzijn, openbaar ministerie, Veiligheidshuis, 
vertegenwoordigers Marokkaanse gemeenschap, reclassering Nederland 

Outputindicatoren: Daling deelnemers criminele jeugdbende 

Bron 
outputindicatoren: 

Evaluatieverslag Kernteam 

Voortgangsbewaking: Coordinator integrale veiligheid 

Planning: 2013 en 2014  

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via het Meldpunt Overlast Jeugd. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Budget sociale veiligheid 
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5.3 Alcohol- en drugsgebruik 
 
Resultaten GGD onderzoek uit 20099 
• Het alcohol- en drugsgebruik binnen de gemeente Weert/Nederweert is over het algemeen 

positiever (minder) dan gemiddeld in de regio Noord- en Midden-Limburg en de Provincie 
Limburg. Uitzondering hierop is het gebruik van harddrugs onder jongeren in klas 2 van de 
middelbare school (1,2%).  

• Ten opzichte van 2005 is er in 2009 een dalende trend als het gaat om het alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren in klas 2 en klas 4 van de middelbare school. Uitzondering hierop 
is het alcoholgebruik onder jongeren in klas 2 (van 0% in 2005 naar 0,7% in 2009). 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren draagt bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 6% verminderen in 2012 ten opzichte 

van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 2012). 
 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren draagt bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2011 ten opzichte 

van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten in 2014). 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren 
• Outreachend preventiemedewerker 
• Brieven aan ouders/jongeren bij overmatig alcohol-/drugsgebruik jongere 
• Boete of kanskaart 
• Drugs Informatie- en Monitoringssysteem (DIMS) 
• Alcoholpoli 
• Partnership vroegsignalering problematisch alcohol-/drugsgebruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
9 GGD onderzoek wordt om de twee jaar gehouden. Vandaar dat de resultaten uit de veiligheidsanalyse- en 
evaluatie nog betrekking hebben op het jaar 2009. Over het jaar 2011 zullen weer metingen worden verricht. 
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Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren                                                                                        NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Toelichting: 

Op het gebied van alcohol- en drugspreventie onder jongeren gaat het om activiteiten 
die voorkomen dat jongeren (te veel) drugs- en alcohol gaan gebruiken. In het 
nieuwe beleidsplan 2011-2015 wordt actief verbinding gelegd tussen preventieve 
maatregelen, regelgeving en handhaving, publiek draagvlak en vroegsignalering. Het 
probleem wordt zowel vanuit gezondheid als veiligheid benaderd. Op de langere 
termijn wordt samenwerking met alle gemeenten in Limburg-Noord gerealiseerd. 

Nota’s: 
Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Weert, Nederweert 
en Leudal, 2011-2015. 

Betrokken partijen: 
Gemeente, Weert, Leudal en Nederweert (regie), ouders, jongeren, Vincent van 
Gogh, GGD, scholen, PUNT Welzijn, politie, horecaondernemers, verenigingen, 
gemeenten Venlo, Roermond en Horst aan de Maas (regionale samenwerking). 

Outputindicatoren: 
 Een nieuwe beleidsnotitie alcohol- en drugspreventie jeugd voor de gemeenten 

Weert, Nederweert en Leudal voor de periode 2011-2015, met uitvoeringsplan. 
 Uitgevoerde activiteiten uit het alcohol- en drugsbeleid in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert en GGD Jeugdmonitor. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2007 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Veilig uitgaan. 
• Veilige school. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 
• Convenant Veilige School. 

Evaluatie: 
Jaarlijkse procesevaluatie door betrokken partijen. Effectevaluatie op basis van cijfers 
GGD Jeugdmonitor. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Outreachend preventiemedewerker 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Outreachende preventiemedewerker Vincent van Gogh. 

Toelichting: 

De outreachend preventiemedewerker benadert jongeren (op straat, op school en bij 
jongerenontmoetingsplekken). De preventiemedewerker monitort de aard, omvang 
en trends in het alcohol- en drugsgebruik, doet kortdurende interventies (zoals 
sociale vaardigheidstraining, preventie op maat) en verwijst door, indien nodig. 

Nota’s: 
Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Weert, Nederweert 
en Leudal, 2011-2015 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), Vincent van Gogh, PUNT Welzijn. 

Outputindicatoren: 

• Minimaal 20 jongeren in Weert hebben één of meer preventie op maat 
gesprekken gehad in 2013. 

• Minimaal 7 jongeren in Weert worden doorverwezen naar een 
(verslavings)zorginstantie in 2013. 

• Minimaal 2 voorlichtingsbijeenkomsten in Weert in 2013. 
• Minimaal 500 contacten met jongeren op straat in Weert/Nederweert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Vincent van Gogh 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Jeugdgroepen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. 
• Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Brieven aan ouders/jongeren bij overmatig alcohol-/drugsgebruik jongere 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Ervaringen met het door de burgemeester aanschrijven van ouders van 
overlastgevende (minderjarige) jongeren, leveren positieve reacties van ouders op. 
Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met Vincent van Gogh en de politie 
besloten om ook brieven aan ouders/jongeren te sturen in geval van overmatig 
alcohol- en/of drugsgebruik door de jongere (niet meer op de eigen benen kunnen 
staan, ziek/misselijk zijn, bewusteloosheid e.d.). Nadat de brief is verstuurd legt de 
preventiemedewerker contact met de ouders en de jongere voor voorlichting en/of 
een training.  

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), Vindent van Gogh, PUNT Welzijn, Sinvest, politie. 

Outputindicatoren: 
Aantal door de wethouder verstuurde brieven aan ouders/jongeren bij overmatig 
alcohol- en drugsgebruik door de jongere in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Veilig uitgaan. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt Overlast Jeugd. 
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Boete of kanskaart                                                                                                                         

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Vincent van Gogh 

Toelichting: 

Wanneer een jongere een proces-verbaal krijgt opgelegd voor ‘openbare 
dronkenschap’ of voor een andere overtreding in relatie tot alcoholgebruik, kan de 
jongere kiezen voor een ‘boete’ of een ‘kans’. In plaats van een geldboete, krijgt de 
jongere bij de Vincent van Gogh-preventie de kans om een training te volgen (de 
ouders wordt een ouderavond aangeboden). Wanneer de jongere de training niet 
goed doorloopt, wordt de boete alsnog opgelegd. 

Nota’s: Alcohol- en drugspreventie jeugd 2011-2015. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert, Vincent van Gogh (regie), bureau Halt, politie (doorverwijzing), 
openbaar ministerie. 

Outputindicatoren: 

 Aantal jongeren dat in 2013 kiest voor een training van Vincent van Gogh in 
plaats van een boete en aantal jongeren dat het leertraject succesvol afmaakt. 

 Aantal ouderavonden en aantal ouders dat op de ouderavond komt in 2013. 
 Percentage respondenten dat na een gevolgde training in 2013 aangeeft dat de 

kennis rondom alcohol- en drugsgebruik en het omgaan met groepsdruk is 
verbeterd. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie bureau Halt Limburg-Noord en Vincent van Gogh. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. 
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie binnen beleid alcohol- en drugspreventie. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Drugs Informatie- en Monitoringssysteem (DIMS) 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Vincent van Gogh. 

Toelichting: 

Het Drugs Informatie- en Monitoringssysteem (DIMS) is een systeem dat drugs kan 
testen op kwaliteit. Jongeren kunnen hierdoor hun eigen drugs bij Vincent van Gogh 
laten testen. Ze weten dan welke kwaliteit de drugs heeft (veiliger gebruik) en 
Vincent van Gogh krijgt (een globaal) zicht op de kwaliteit van de in omloop zijnde 
drugs. In navolging van de gemeenten Venlo, Roermond en Venray, heeft ook de 
gemeente Weert sinds januari 2010 een DIMS.  

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Vincent van Gogh (regie), gemeente Weert.  

Outputindicatoren: Aantal jongeren dat gebruik heeft gemaakt van het DIMS in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Vincent van Gogh 

Voortgangsbewaking: Vincent van Gogh 

Planning: Vanaf 2010 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Veilig uitgaan. 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. 
 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door Vincent van Gogh. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 

Alcoholpoli 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: St. Jans Gasthuis 

Toelichting: 

Doelstelling van de ‘alcoholpoli’ is vroegsignalering, voorlichting en eventueel 
ingrijpen bij riskant alcoholgebruik door jongeren. Hierbij worden ook de ouders van 
minderjarige jongeren betrokken. Ook krijgt men door dit protocol een beter 
kwantitatief en kwalitatief beeld van alcoholgerelateerde contacten in het St. Jans 
Gasthuis.  

Nota’s: Ondertekende samenwerkingsverklaring, d.d. 23 oktober 2009. 

Betrokken partijen: St. Jans Gasthuis, Vincent van Gogh, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 
 Aantal jongeren opgenomen in de alcoholpoli in Weert in 2013. 
 Aantal gesprekken vanuit de poli met verslavingspreventie in Weert in 2013. 
 Aantal verwijzingen vanuit verslavingspreventie naar de zorg in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

St. Jans Gasthuis. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Veilig Uitgaan 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. 
 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) binnenstad Weert. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Partnership vroegsignalering alcohol- en drugsgebruik 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Vincent van Gogh. 

Toelichting: 

Intermediairen gezondheidscentra worden getraind en ondersteund in het toepassen 
van screeningsmethoden en (gespreks)technieken om problematisch gebruik te 
signaleren, bespreekbaar te maken, te motiveren tot gedragsverandering en zonodig 
door te verwijzen naar de reguliere verslavingszorg. 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert, Vincent van Gogh (regie), huisartsen, gezondheidscentra.  

Outputindicatoren: 

 Minimaal twee huisartsenpraktijk danwel gezondheidscentrum is in 2013 
verbonden aan het partnership vroegsignalisering alcohol- en drugsgebruik. 

 In 2013 heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden aan de 1e lijn 
medewerkers. 

 In 2013 zijn minimaal 20 consultatievragen 1e lijn bij PVA binnengekomen 
 Er vinden in 2013 minimaal tien aanmeldingen plaats voor korte trajecten bij de 

Vincent van Gogh Verslavingszorg.   
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Vincent van Gogh. 

Voortgangsbewaking: Vincent van Gogh 

Planning: Vanaf 2010 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Overlastincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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5.4 Veilige school 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van veilige school draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2011 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 6% verminderen in 2012 ten opzichte 
van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 2011). 

 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van veilige school draagt met name bij aan de volgende doelstellingen: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2011 ten opzichte 
van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten in 2014). 

 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Voorlichtingsprojecten bureau Halt op scholen voor voortgezet onderwijs 
• Convenant Veilige School voortgezet onderwijs 
• Schoolslag/gezonde school 

 
Voor andere projecten/activiteiten op het gebied van ‘veilige school’ wordt verwezen naar de 
kadernota en uitwerkingsnota Geen kind tussen wal en schip en de nota Geen jongere tussen wal en 
schip; Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. 
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Voorlichtingsprojecten bureau Halt op scholen voor voortgezet onderwijs 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Bureau Halt Limburg-Noord. 

Toelichting: 

Bureau Halt geeft voorlichting op diverse terreinen. Dit doet Halt ook op scholen voor 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. In samenwerking met Delinkwentie & 
Samenleving is een voorlichtingsproject opgezet. Mede aan de hand van lesbrieven 
worden verschillende thema’s rondom jeugdcriminaliteit behandeld. Afhankelijk van 
wat er op een school of in een klas speelt, worden de thema’s gekozen. Voor het 
speciaal onderwijs kunnen extra voorlichtingen worden gegeven, waaronder 
vuurwerkvoorlichting. 

Nota’s: Pakket Preventie ‘Niveau Veilig, Halt Limburg-Noord, 2010-2013. 

Betrokken partijen: Bureau Halt, gemeente (regie), scholen voor voortgezet onderwijs. 

Outputindicatoren: 
Elke school voor voortgezet onderwijs in Weert heeft in 2013 minimaal één 
voorlichtingsproject van bureau Halt afgenomen. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Bureau Halt Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Bureau Halt Limburg-Noord. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

12-minners. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Voorlichtingsprojecten bureau Halt op basisscholen. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Onderdeel van jaarlijkse financiering aan Bureau Halt (€ 34.680,-). 

 
 

Convenant Veilige School voortgezet onderwijs 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Op 7 november 2007 is een nieuw (geactualiseerd) convenant veilige school 
ondertekend door de betrokken partijen. De betrokken partijen hebben hierin 
afspraken vastgelegd op het gebied van een goede samenwerking en het 
verminderen van overlast en criminaliteit op scholen voor voortgezet onderwijs. 

Nota’s: Convenant veilige school en Handelingsprotocol voor grensoverschrijdend gedrag. 

Betrokken partijen: 
Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck (regie), scholen voor voortgezet 
onderwijs, Gilde Opleidingen, politie, bureau Halt, Vincent van Gogh, GGD, openbaar 
ministerie. 

Outputindicatoren: 
• Uitgevoerde afspraken uit het convenant veilige school in Weert in 2013. 
• Uitgevoerde incidentenregistratie op de scholen voor voortgezet onderwijs in 

Weert in 2013. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert en scholen voor voortgezet onderwijs. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur jeugd van de afdeling O van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf november 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

 Overlastincidenten. 
 Vermogensincidenten. 
 Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Convenant Veilige School basisonderwijs. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Schoolslag/gezonde school 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

wethouder Coolen. 

Actiehouder: GGD Noord- en Midden-Limburg. 

Toelichting: 

Schoolslag/gezonde school is een gezamenlijk project, waarbij een ‘schoolmakelaar’ 
bij de school (basisonderwijs en voorgezet onderwijs) zelf nagaat aan welke 
voorlichtingsprojecten behoefte is. De voorlichtingsprojecten worden hierop 
aangepast en op de school uitgevoerd.  Te denken valt aan voorlichting op het gebied 
van alcohol- en drugsgebruik, eetgedrag etc. De GGD heeft hierin een signalerende 
functie. Coördinatie van GGD-overstijgende voorlichting loopt via de gemeente. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: 
GGD (trekker gezonde school), scholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs, 
Vincent van Gogh, bureau Halt, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: Alle scholen in Weert nemen in 2013 deel aan het project schoolslag/gezonde school. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie GGD Noord- en Midden-Limburg. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseurs jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Alcohol- en drugsgebruik (en hiermee samenhangende vermogens- of 
geweldincidenten). 

Samenhang met 
andere projecten: 

 Convenant Veilige School voortgezet onderwijs. 
 Convenant Veilige School basisonderwijs. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Valt onder budget Jeugdgezondheidszorg. 
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5.5 12-minners 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van 12-minners draagt bij aan de volgende doelstellingen: 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van 12-minners draagt bij aan de volgende doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen 2013 

• Voorlichtingsprojecten bureau Halt op basisscholen 
• Weerbaarheidstraining ‘Rots en water’ 
• Convenant Veilige School basisonderwijs 

 
Voor andere projecten/activiteiten op het gebied van ‘12-minners’ wordt verwezen naar de 
kadernota en uitwerkingsnota Geen kind tussen wal en schip en de nota Geen jongere tussen wal en 
schip; Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. 
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Voorlichtingsprojecten bureau Halt op basisscholen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Bureau Halt Limburg-Noord. 

Toelichting: 

Bureau Halt geeft voorlichting op diverse terreinen. Dit doet Halt ook op scholen voor 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. De lesmethodiek bestaat uit zes lesmodules 
(jeugdcriminaliteit, normen en waarden, groepsdruk, gevolgen van gedrag, pesten 
via internet/telefoon, respect voor elkaar). Afhankelijk van wat er op een school of in 
een klas speelt, worden de thema’s gekozen. Voor het speciaal onderwijs kunnen 
extra voorlichtingen worden gegeven, waaronder vuurwerkvoorlichting.  

Nota’s: Pakket Preventie ‘Niveau Veilig, Halt Limburg-Noord, 2010-2013. 

Betrokken partijen: Bureau Halt, gemeente (regie), basisscholen, politie. 

Outputindicatoren: 
Elke basisschool in Weert heeft in 2013 minimaal één voorlichtingsproject van bureau 
Halt afgenomen. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Bureau Halt Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Bureau Halt Limburg-Noord. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Veilige school. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Convenant veilige school voortgezet onderwijs. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Onderdeel van jaarlijkse financiering aan Bureau Halt (€ 34.680,-). 

 
 

Weerbaarheidstraining ‘Rots en water’ 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Beleidsadviseur 0-12 jarigen van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Jaarlijks wordt aan alle basisscholen voor groep 6/7 de weerbaarheidstraining ‘rots en 
water’ aangeboden. Deze richt zich op het verbeteren van onderlinge verhoudingen, 
eigen verantwoordelijkheid en het voorkomen van pest- en meeloopgedrag. Tevens 
bevordert de training een veilig schoolklimaat. 

Nota’s: Geen kind tussen wal en schip. 

Betrokken partijen: PUNT Welzijn, alle basisscholen in Weert, gemeente Weert (regie). 

Outputindicatoren: 
Aantal basisscholen en het aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Weert, dat in 
2013 heeft deelgenomen aan de weerbaarheidstraining ‘rots en water’. 

Bron 
outputindicatoren: 

Punt Welzijn. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur 0-12 jarigen van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Veilige school 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatierapportage van Punt Welzijn. 

Financiën gemeente: € 40.000 (structureel budget weerbaarheid). 
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Convenant Veilige School basisonderwijs  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans / wethouder Coolen. 

Actiehouder: Beleidsadviseur 0-12 jarigen van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Het doel is om, net als binnen het voortgezet onderwijs, ook binnen het 
basisonderwijs een convenant veilige school te hebben. De betrokken partijen maken 
hierdoor heldere afspraken met elkaar op het gebied van een goede samenwerking 
en het verminderen van overlast en criminaliteit op scholen. 

Nota’s: Convenant veilige basisschool. 

Betrokken partijen: 
Gemeenten Weert (regie), scholen voor basisonderwijs, politie, bureau Halt, openbaar 
ministerie. 

Outputindicatoren: 
Uitgevoerde afspraken uit het convenant veilige school basisonderwijs in Weert in 
2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur 0-12 jarigen van de afdeling Welzijn van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Convenant Veilige School Voortgezet Onderwijs 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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6. FYSIEKE VEILIGHEID: DE ACTIES! 

Het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’ bestaat uit vier thema’s:  
• verkeersveiligheid: met aandacht voor verkeersoverlast, 

verkeersongevallen, alcohol in het verkeer en verkeersslachtoffers; 
• brandveiligheid gebouwen: met aandacht voor de uitrukken van de 

brandweer en de brandveiligheid van gebouwen; 
• risico’s gevaarlijke stoffen; 
• risico’s (natuur)rampen. 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan 
de orde. 
 
6.1 Verkeersveiligheid 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
* Er is geen het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld in 2011. Echter bij de 
begroting 2011 is de volgende doelstelling voor verkeersveiligheid geïntroduceerd: ‘geen dodelijke 
verkeersslachtoffers en een jaarlijkse daling verkeersslachtoffers met 5%’.  
 
Doel voor het jaar 2014 
* Er is geen het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld in 2011. Echter bij de 
begroting 2011 is de volgende doelstelling voor verkeersveiligheid geïntroduceerd: ‘geen dodelijke 
verkeersslachtoffers en een jaarlijkse daling verkeersslachtoffers met 5%’.  
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Fysieke verkeersmaatregelen 
• Educatie en voorlichting verkeer 
• Toezicht en handhaving parkeer- en verkeersoverlast door Stadstoezicht. 
• Staandehoudingen in het verkeer 
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Fysieke verkeersmaatregelen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Kirkels. 

Actiehouder: Beleidsadviseurs verkeer van de afdeling Openbaar Gebied 

Toelichting: 
De verkeersmaatregelen dragen bij aan een veiliger verkeer (minder aanrijdingen). 
Te denken valt aan rotondes, fietspaden/stroken, verkeerslichten en dergelijke. 

Nota’s: 

• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), gemeente Weert, mei 2006. 
• Parkeerbeleidsnota 2006 Weert, gemeente Weert, juni 2006. 
• Systeemstudie Ringbanen, Inventarisatie en Analyse, Gemeente Weert, 

september 2007. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), provincie, politie, scholen, inwoners, wijk- en dorpsraden, 
Veolia. 

Outputindicatoren: 
• Een actueel Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan in 2013. 
• Aantal en type getroffen verkeersmaatregelen in de gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
Beleidsadviseurs verkeer van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de 
Gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit (ervaren 
verkeersoverlast). 

• Risico’s gevaarlijke stoffen (vervoer). 
• Evenementen en veiligheid (omleidingen verkeer). 
• Veilige school (school-thuisroutes). 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Via budget verkeer en vervoer. 

 
 

Educatie en voorlichting verkeer 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Kirkels. 

Actiehouder: Beleidsadviseurs verkeer van de afdeling Openbaar Gebied van de Gemeente Weert. 

Toelichting: 

Met diverse basisscholen en enkele scholen voor voortgezet onderwijs zijn 
verkeersveiligheidsconvenanten afgesloten. Door middel van educatie en voorlichting 
op het gebied van verkeer, worden één of meerdere (verkeers)onderwerpen 
behandeld. Doel is om het bewustzijn en het gedrag in het verkeer te 
vergroten/veranderen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid. 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), RMO, ROVL, provincie, politie, scholen, inwoners, wijk- en 
dorpsraden, Veolia. 

Outputindicatoren: 
Aantal convenanten basisonderwijs (VEBO) en voortgezet onderwijs (VEVO) en aantal 
uitgevoerde voorlichtingsacties (zoals uitdelen van fietslampjes) in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseurs verkeer van de afdeling Openbaar Gebied van de Gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
• Veilige school. 
• Fysieke verkeersmaatregelen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Staandehoudingen in het verkeer. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Via budget verkeer en vervoer. 
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Toezicht en handhaving parkeer- en verkeersoverlast door Stadstoezicht 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coördinator stadstoezicht van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 

Toelichting: 
Toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van stadstoezicht 
treden handhavend op bij verkeersoverlast (parkeeroverlast en overlast van/door 
voertuigen). 

Nota’s: N.v.t. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), politie. 

Outputindicatoren: 
Aantal door stadstoezicht uitgeschreven bekeuringen voor verkeersovertredingen in 
Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Afdeling Financiën & Belastingen van de gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator stadstoezicht van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Verkeershandhavingsteam (VHT) Politie 
• Fysieke verkeersmaatregelen. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Staandehoudingen in het verkeer 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert. 

Toelichting: 

Aantal staandehoudingen door de politie op het gebied van helm, gordel, rood licht, 
alcohol en snelheid (zogenaamde helmgras-feiten). Ook het 
verkeershandhavingsteam en het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid dragen bij 
aan de verkeersveiligheid, door snelheidsmetingen en verkeersgedragobservaties en 
door advies te geven aan wegbeheerders. 

Nota’s: 
• Beleidsplan 2012-2014 Politie Limburg-Noord. 
• Jaarplan 2013, Politiedistrict Midden-Limburg. 

Betrokken partijen: Politie (regie), openbaar ministerie, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 
Aantal staandehoudingen in de gemeente Weert in 2013 op het gebied van helm, 
gordel, rood licht, alcohol en snelheid (zogenaamde helmgras-feiten). 

Bron 
outputindicatoren: 

Politie Limburg-Noord. 

Voortgangsbewaking: Chef basiseenheid Weert-Nederweert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Verkeershandhavingsteam (VHT) Politie. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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6.2 Brandveiligheid 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
Het aantal uitrukken van de brandweer (disctrict Weert) met minimaal 12% verminderen in 2012 
ten opzichte van 2010 (van 521 uitrukken in 2010 naar maximaal 458 uitrukken in 2012). 
 
Doel voor het jaar 2014 
Het aantal uitrukken van de brandweer is in 2014 met minimaal 20% gedaald ten opzicht van 2010 
(van 521 uitrukken in 2010 naar maximaal 417 uitrukken in 2014). 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Pro-actie en preventie brandveiligheid 
• Aanrijtijden brandweer 
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Pro-actie en preventie brandveiligheid  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Commandant brandweer district Weert. 

Toelichting: 

Het ministerie van BZK heeft een handreiking uitgebracht waarin de kwaliteitsniveaus 
voor proactie en preventie staan omschreven. De Raad van de gemeente Weert heeft 
bij de besluitvorming van het brandweerdistrict Weert extra middelen beschikbaar 
gesteld om het noodzakelijk minimale kwaliteitsniveau te realiseren. 

Nota’s: 
• NVBR: visie op risicobeheersing. 
• Rapport Haskoning. 
• BZK, handreiking kwaliteit proactie en preventie. 

Betrokken partijen: Brandweer district Weert, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 
De gemeente Weert voldoet in 2013 aan het minimale kwaliteitsniveau voor proactie 
en preventie. 

Bron 
outputindicatoren: 

N.v.t. 

Voortgangsbewaking: Commandant brandweer district Weert. 

Planning: Vanaf 1 januari 2011. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Risico’s gevaarlijke stoffen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Regionalisering beheer brandweer en vorming districtsbrandweer. 
• Invoering besluit kwaliteit brandweerpersoneel. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Aanrijtijden brandweer  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Commandant brandweer district Weert. 

Toelichting: 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 18 november 2011 het 
besluit genomen om een opkomsttijd vast te stellen van 15 minuten. Deze norm past 
bij het risicobeeldd van onze regio en is een voortzetting van de huidige praktijk.  
De praktijk wijst namelijk uit dat de 8 minuten-norm in onze regio slechts in 30% van 
de objecten kan worden gerealiseerd. Overigens is dit een beeld dat voor heel 
Nederland geldt. 
De 15 minuten norm is binnen Weert vrijwel volledig te realiseren. Daar waar deze 
norm niet wordt gehaald zal flankerend beleid worden gevoerd op preventief vlak. 
Hierbij valt te denken aan het verstrekken van rookmelders en het geven van 
voorlichting. 

Nota’s: Zorgnormonderzoek door SAVE. 

Betrokken partijen: Brandweer distict Weert, gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 
De gerealiseerde opkomsttijden van de brandweer district Weert in 2013 (doel: 
minimaal -8% t.o.v. nulmeting). 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Brandweer district Weert. 

Voortgangsbewaking: Commandant brandweer district Weert. 

Planning: 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Regionalisering beheer brandweer en vorming districtsbrandweer. 
• Invoering besluit kwaliteit brandweerpersoneel. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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6.3 Risico’s (vervoer) gevaarlijke stoffen 
 
• De bedrijven met een gevaarsaspect (in 2010) krijgen prioriteit bij de handhaving van de 

milieuregelgeving. Minimaal één keer per jaar vindt er een controle plaats bij deze bedrijven. 
 
Doel uit programmabegroting 2013 
Geen SMART-doelstelling geformuleerd. Doel is de risico’s van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te 
beperken en bij een eventuele ramp goed voorbereid te zijn. 
 
Doel voor het jaar 2014 
Geen SMART-doelstelling geformuleerd. Doel is de risico’s van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te 
beperken en bij een eventuele ramp goed voorbereid te zijn. 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Gemeentelijk rampenplan 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf) 
• Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations 
• Commissie Heijmans: grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding en 

crisisbeheersing Nederland-België 
• Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 
• Risicokaart externe veiligheid 
• Route vervoer gevaarlijke stoffen 
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Gemeentelijke rampenplan  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Een goede voorbereiding op een ramp of een zwaar ongeval is belangrijk om: 
• de gevolgen doelmatig en planmatig te bestrijden; 
• de oorzaak van de ramp zo snel mogelijk weg te nemen; 
• snel en effectief hulp aan slachtoffers te bieden. 

Nota’s: Huidige gemeentelijk rampenplan Weert. 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), politie, Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en 
rampen (GHOR), brandweer. 

Outputindicatoren: Een actueel rampenplan voor de gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Risico’s natuurrampen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Rampenbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf). 

Evaluatie en 
bijstelling: 

Evaluatie door betrokken partijen indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf)  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de door de burgemeester vastgestelde wijze 
waarop de verschillende bij de bestrijding betrokken diensten worden ingezet bij en 
zijn geprepareerd op een ramp of zwaar ongeval bij Trespa International BV. Het 
rampbestrijdingsplan beschrijft alleen die zaken die aanvullend zijn op bestaande 
afspraken, werkwijzen en procedures zoals die zijn opgenomen in bijvoorbeeld het 
gemeentelijk rampenplan. 

Nota’s: 
• Besluit risico’s zware ongevallen 1999. 
• Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (formele vaststelling eind 2009). 

Betrokken partijen: Trespa international b.v., gemeentelijke sectoren, politie, GHOR en brandweer  

Outputindicatoren: Een beoefend en formeel vastgesteld rampenbestrijdingsplan Trespa in 2012. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Gemeentelijk rampenplan. 

Evaluatie en 
bijstelling: 

Evaluatie door betrokken partijen indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Deze rampbestrijdingsplannen beschrijven de door de burgemeester vastgestelde 
wijze waarop de verschillende bij de bestrijding betrokken diensten worden ingezet 
bij en zijn geprepareerd op een ramp of zwaar ongeval bij LPG-tankstations in de 
gemeente Weert. Zo’n rampbestrijdingsplan beschrijft alleen die zaken die aanvullend 
zijn op bestaande afspraken, werkwijzen en procedures zoals die zijn opgenomen in 
bijvoorbeeld het gemeentelijk rampenplan. 

Nota’s: Huidige rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations. 

Betrokken partijen: Betreffende tankstations,  gemeentelijke sectoren, politie, GHOR en brandweer 

Outputindicatoren: 
Een beoefend en formeel vastgesteld rampbestrijdingsplan voor alle 10 LPG-
tankstations in de gemeente Weert in 2012. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). 

Samenhang met 
andere projecten: 

Gemeentelijk rampenplan Weert. 

Evaluatie en 
bijstelling: 

Evaluatie door betrokken partijen indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 
Commissie Niederer: grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Nederland-België 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Toelichting: 
Komen tot concrete samenwerkingsafspraken op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en crisissen tussen België en 
Nederland en daaruit voortvloeiende uitvoeringsproducten. 

Nota’s: Protocolovereenkomst 21 februari 2008.  

Betrokken partijen: 

De Nederlandse gemeenten Cranendonck Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert en Weert. De Belgische gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, 
Lommel, Maaseik, Neerpelt en Overpelt. 
De provincies Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Noord-Brabant. 
De politiekorpsen van Limburg-Noord (NL) en Noord-Limburg (B). De 
brandweerregio’s Noord- en Midden-Limburg (NL) en Noord-Limburg (B). 
De regionale geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen: GHOR (NL)  
en gezondheidsinspectie Limburg (B).  

Outputindicatoren: 
Uitgevoerde samenwerkingsafspraken en uitvoeringsproducten Nederland-België in 
2012. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert / Provincie Limburg. 

Voortgangsbewaking: Kabinetschef van de burgemeester van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Risico’s natuurrampen. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Gemeentelijk rampenplan. 

Evaluatie en 
bijstelling: 

Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Via Interreg IVa subsidie. 
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Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: 
Hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving  en  hoofd afdeling van ruimtelijk 
beleid van de gemeente Weert 

Toelichting: 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan 
overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen 
buiten het bedrijfsterrein en ruimtelijke plannen nabij risicovormende bedrijven. Het 
besluit wil die risico's beperken. Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het 
verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met 
externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent dat kwetsbare  bestemmingen 
zoals woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een risicovormend bedrijf. 
Daarnaast dient er een verantwoording te worden afgelegd van besluiten (milieu 
en/of ruimtelijke ordening) indien kwetsbare objecten aanwezig zijn binnen een 
afgebakend invloedsgebied (de 1% letaliteitsgrens) van rampen die kunnen optreden 
met gevaarlijke stoffen (groepsverantwoordingsplicht). 

Nota’s: 
• Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (inwerkingtreding sinds 27 oktober 2004). 
• Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 
• (Ontwerp)besluit buisleidingen (augustus 2009) 

Betrokken partijen: 
Gemeente Weert (regie), Regio Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, 
Regionale Samenwerking (gemeente Venlo). 

Outputindicatoren: 
Bij opgestelde gemeentelijke bestemmingsplannen is rekening gehouden met externe 
veiligheid. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de  gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Directeur sector Ruimte van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations. 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf). 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen, indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Risicokaart externe veiligheid 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: Hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

De provinciale risicokaart is een communicatie-instrument. Onder andere de 
gemeente Weert maakt gebruik van deze kaart om haar inwoners te informeren over 
de risico’s in de gemeente. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, waaronder 
gevaarlijke stoffen en mogelijke natuurrampen. In totaal worden op de risicokaart 
twaalf soorten ramptypen weergegeven. De risicokaart vormt een belangrijk 
instrument voor het maken van beleid en voor de planontwikkeling (bijv. bij nieuwe 
woonwijken c.q. bedrijfsterreinen). 

Nota’s: 
• Art. 6.a. Wet rampen en zware ongevallen (WRZO), 30 maart 2007.  
• Art. 12.12 Wet milieubeheer. 
• Registratiebesluit, 30 maart 2007. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (gemeentelijke regie), Provincie (provinciale regie). 

Outputindicatoren: 
Een actuele risicokaart Limburg op www.limburg.nl/risicokaart, met actuele gegevens 
van de gemeente Weert (de provincie Limburg is beheerder van de risicokaart). 

Bron 
outputindicatoren: 

• Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) input afdeling Milieu- en 
Bouwzaken gemeente Weert. Beheerder register is het RIVM.  

• Invoer systeem overige Ramptypen (ISOR). 

Voortgangsbewaking: Directeur sector Ruimte van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf december 2007 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations. 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf). 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t.  

 

Route vervoer gevaarlijke stoffen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Coolen. 

Actiehouder: 
Hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving en hoofd afdeling Ruimtelijk 
beleid van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Weert zijn voor het 
vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen, de volgende wegen aangewezen: A2 
en Provinciale weg N564 (via Ringbaan-Noord (vanaf afslag Nederweert) tot aan de 
rotonde Suffolkweg; Suffolkweg richting België en Kempenweg tot aan de grens met 
België). De route is zo afgestemd, dat de kortste en minst kwetsbare route wordt 
gekozen. Bedrijven kunnen ontheffing vragen voor een aangepaste route. Het gaat 
jaarlijks om ongeveer 200 ontheffingen. 

Nota’s: 
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Weert. 
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie), Provincie. 

Outputindicatoren: 
 Het vervoer van gevaarlijke stoffen verloopt in Weert in 2013 via een vooraf 

vastgestelde route.  
 Het aantal geaccordeerde ontheffingen in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie afdeling Vergunning, Handhaving en Toezicht van de Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Directeur sector Ruimte van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations. 
• Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf). 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t.  



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert 75 

6.4 Risico’s (natuur)rampen 
 
• Eventuele natuurrampen die in Weert kunnen optreden, zijn beperkt. Weert zou getroffen 

kunnen worden door een natuurbrand in de omliggende bossen en heide maar ook door 
extreme weersomstandigheden. Overstromingen als gevolg van zeer hevige regenval zijn in 
Weert onwaarschijnlijk. De overheid geeft sinds enkele jaren een weeralarm af zodat burgers 
en de hulpverleners zich op de ongewone weersituatie kunnen voorbereiden. 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
Geen SMART-doelstelling geformuleerd. Doel is de risico’s van (natuur)rampen zoveel mogelijk te 
beperken en bij een eventuele ramp goed voorbereid te zijn. 
 
Doel voor het jaar 2014 
Geen SMART-doelstelling geformuleerd. Doel is de risico’s van (natuur)rampen zoveel mogelijk te 
beperken en bij een eventuele ramp goed voorbereid te zijn. 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 
Zie de projecten/activiteiten genoemd onder het veiligheidsthema risico’s gevaarlijke stoffen: 

• Gemeentelijk rampenplan 
• Commissie Heijmans: grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding en 

crisisbeheersing Nederland-België 
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7. INTEGRITEIT EN VEILIGHEID: DE ACTIES! 

Het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ bestaat uit vijf thema’s:  
• polarisatie en radicalisering; 
• terrorisme; 
• organisatiecriminaliteit; 
• georganiseerde criminaliteit; 
• integriteit van het lokaal bestuur. 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan 
de orde. 
 
7.1 Polarisatie en radicalisering 
 
• Signalen van provocerend en overlastgevend gedrag van jongeren komen ook in Weert voor. 

Deze zijn ook in 2010 besproken met met netwerkpartners en effectieve maatregelen zijn 
getroffen. Signalen van radicalisering zijn niet in beeld gekomen. 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van polarisatie en radicalisering draagt met name bij aan de volgende 
doelstelling: 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 6% verminderen in 2012 ten opzichte 

van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 908 geweldsincidenten in 
2012). 

 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van polarisatie en radicalisering draagt met name bij aan de volgende 
doelstelling: 
 Geweldsincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 966 geweldsincidenten in 2009 naar maximaal 869 geweldsincidenten 
in 2014). 

 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Aanpak voorkomen polarisatie en radicalisering 
• Anti Discriminatie Voorziening Limburg 
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Aanpak voorkomen polarisatie en radicalisering  

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans 

Actiehouder: 
Coördinator integrale veiligheid en de  beleidsadviseur integratie en beleidsadviseur 
jeugd van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

De gemeente Weert richt zich in het Actieplan Weert weert polarisatie en 
radicalisering vooral op de volgende doelstellingen: 
• het versterken van de weerbaarheid en binding van personen/groepen aan de 

samenleving; 
• het vergroten van competenties; 
• het vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering.  
De gemeentelijke projecten/activiteiten in het actieplan zijn o.a. het coachingsproject 
2gether, trainingen en ondersteuning voor jongeren/ouders/inwoners, 
theatervoorstelling, stimuleren creatief talent in de wijken, politiejunioren, trainingen 
voor professionals, melden en registreren van signalen, aanpak radicaliserende 
personen, sociaal calamiteitenplan. Voor de uitvoering van het plan ontvangt de 
gemeente Weert een decentralisatie-uitkering van het ministerie van BZK. 

Nota’s: 
 Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering 2008-2011, juli 2008. 
 Evaluatie Actieplan juli 2008 – juni 2009 en juni 2009 - juni 2010 

Betrokken partijen: 

Gemeente Weert (regie), PUNT Welzijn, wijk- en dorpsraden, moskeeën en imams, 
CWI, politie, scholen, VvG, GGD, openbaar ministerie, KMS, Veiligheidshuis, Wonen 
Weert, algemeen maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, bureau slachtofferhulp, 
Stichting Oelemarkt Promotion. 

Outputindicatoren: 
 Een uitgevoerd Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering in Weert in 

2011. 
 Een opgestelde evaluatie van de periode juni 2010 - december 2012. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert 

Planning: Vanaf 2008 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 
• Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Sociaal calamiteitenplan. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Budget integrale veiligheid 
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Anti Discriminatie Voorziening Limburg                                                                                       

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseur integratie van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

Per 1 januari 2009 is wettelijk vastgelegd, dat gemeenten toegang moeten 
verschaffen tot een Anti Discriminatie Voorziening (ADV). Deze ADV’s hebben drie 
hoofdfuncties: 1) klachtmelding en klachtbehandeling, 2) registratie en monitoring en 
3) voorlichting en (beleids)advies. Er zijn twee Regionale Steunpunten (één in Zuid-
Limburg en één in Noord- en Midden-Limburg) en enkele Lokale Meldpunten (in 
Weert ondergebracht bij PUNT Welzijn). Het Centraal Bureau is ondergebracht in één 
van de Regionale Steunpunten.  

Nota’s: 

• Startnotitie Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Provincie Limburg (sept. 
2007). 

• Aanwijzing Discriminatie van het College van Procureurs-Generaal (dec. 2007). 
• Beleidsvoorstel Anti Discriminatie Voorziening Limburg  (Projectgroep maart 

2008). 

Betrokken partijen: 
Gemeenten Weert, Roermond, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Venlo,  
politie, openbaar ministerie, provincie (regionale regie), PUNT Welzijn, scholen. 

Outputindicatoren: 
• Aantal klachtmeldingen over discriminatie/racisme in Weert in 2013. 
• Aantal afgehandelde klachten over discriminatie/racisme in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Anti Discrimatie Voorziening Limburg. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur integratie van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Vanaf december 2009 (doorlopend). 

Samenhang met 
andere thema’s: 

Overlastincidenten. 
Geweldsincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Jaarlijkse evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: € 18.000,- (algemene uitkering van het Rijk) 

 
 
 
7.2 Terrorisme 
 

• Er is geen reële terroristische dreiging voor de gemeente Weert. 
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7.3 Organisatiecriminaliteit 
 
 Bij organisatiecriminaliteit gaat het om informatie over ondernemers die over de schreef gaan of 

over lokale branches waarin organisatiecriminaliteit vaak voorkomt. Bijvoorbeeld bedrijven die 
met illegale vreemdelingen werken, het witwassen van zwart geld of andere vormen van 
belastingontduiking en fraude door ondernemers. Er is bij de politie geen (gevalideerde) 
informatie bekend over het aantal en de typen organisatiecriminaliteit in Weert. 

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van organisatiecriminaliteit draagt met name bij aan de volgende 
doelstelling: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van organisatiecriminaliteit draagt met name bij aan de volgende 
doelstelling: 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Wet Bibob 
• Convenant samenwerkende overheden 

 
Zie voor de uitwerking van deze projecten/activiteiten het veiligheidsthema ‘georganiseerde 
criminaliteit’. 
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7.4 Georganiseerde criminaliteit 
 
Voorbeelden van georganiseerde criminaliteit zijn drugshandel, mensensmokkel en wapenhandel. 
Van welke typen georganiseerde criminaliteit in Weert sprake is, is geen openbare informatie 
bekend.  
 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit draagt met name bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 90% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 10% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit draagt met name bij aan de volgende 
doelstellingen: 
 ≥ 95% van de inwoners ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen. 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Wet Bibob 
• Convenant samenwerkende overheden 
• Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit via RIEC 
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Wet Bibob 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseurs juridische zaken van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 
De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te 
beschermen tegen het risico dat ze – via afgifte van vergunningen, verlenen van 
subsidies, het gunnen van een overheidsopdracht - criminele activiteiten faciliteren. 

Nota’s: Plan van aanpak implementatie wet Bibob. 

Betrokken partijen: Gemeente (regie), politie, openbaar ministerie, Bureau Bibob.  

Outputindicatoren: 

 Aantal door de gemeente Weert aangevraagde adviezen aan Bureau Bibob in 
2013. 

 Aantal (vanwege het Bibob-advies) afgewezen of ingetrokken vergunningen in 
Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseurs juridische zaken van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Convenant samenwerkende overheden. 
• Bestuurlijke  aanpak georganiseerde criminaliteit. 

Evaluatie: Evaluatie indien nodig. 

Financiën gemeente: 
Budget rechts- en deskundige advisering horeca met waar mogelijk, doorberekening 
kosten advies Bureau Bibob aan aanvrager (via leges). 

 
 

Convenant samenwerkende overheden (is overgenomen door het Riec) 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseurs van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Toelichting: 
Het convenant samenwerkende overheden richt zich op een integrale aanpak van 
hennepteelt. illegale prostitutie/mensenhandel en de patseraanpak. 

Nota’s: 
 Convenant betreffende de samenwerkende overheden. 
 Evaluatie convenant samenwerkende overheden (eind 2009) 

Betrokken partijen: Belastingdienst, gemeenten, provincie, openbaar ministerie, politie. 

Outputindicatoren: 
Aantal en resultaten van uitgevoerde acties onder de noemer van het convenant 
samenwerkende overheden in Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking:  Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: doorlopend 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Wet Bibob. 
• Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. 
• Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak overlast en drugspanden/hennepteelt. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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 Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit via RIEC                                                       NIEUW 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Coordinator integrale veiligheid van de Gemeente Weert 

Toelichting: 

In september 2007 is het (eerste) regionale informatie- en expertisecentrum (RIEC) 
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit geopend in Limburg-Zuid. Het 
doel van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is drieledig: 

• voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;  
• voorkomen dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat;  
• de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal 

dat met criminele activiteiten is verdiend.  
De bestuurlijke aanpak die in Limburg-Zuid is ontwikkeld, wordt uitgerold over de 
rest van de provincie Limburg. De ministers van BZK en Justitie willen komen tot een 
landelijk dekkend netwerk van RIEC’s. Op basis van een plan van aanpak besluit het 
Regionaal College over de wijze van uitrol van het RIEC over Limburg-Noord. 

Nota’s: Plan van aanpak in ontwikkeling (zie voor informatie www.bestuurlijkeaanpak.nl). 

Betrokken partijen: 
Gemeente, politie, openbaar ministerie, belastingdienst, SIOD, FIOD/ECD, regionaal 
informatie- en expertisecentrum. 

Outputindicatoren: 
Een regionaal besluit en een plan van aanpak om te komen tot een RIEC Limburg in 
2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Coördinator integrale veiligheid van de afdeling OCSW van de gemeente Weert. 

Planning: doorlopend 

Samenhang met 
andere thema’s: 

• Overlastincidenten. 
• Vermogensincidenten. 

Samenhang met 
andere projecten: 

• Wet Bibob. 
• Convenant samenwerkende overheden. 

Evaluatie: Evaluatie door betrokken partijen. 

Financiën gemeente: Budget integrale veiligheid 
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7.5 Integriteit van het lokaal bestuur 
 
• Bij bestuurlijke integriteit gaat het om informatie over banden tussen lokaal bestuur en 

ondernemers. Er is een openbare lijst van nevenfuncties van burgemeester en wethouders en 
raadsleden. Bestuur en ambtenaren hebben een integriteitverklaring ondertekend.  

• Afspraken over integer handelen staan opgenomen in de Gemeentewet en in de Gedragscodes 
voor burgemeester, wethouders en raadsleden. De gemeente heeft een integriteitsbeleid dat 
voldoet aan de landelijk gestelde normen.  

 
Doel uit programmabegroting 2013 
De aanpak op het gebied van de bestuurlijke integriteit draagt bij aan de volgende doelstelling: 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 15% verminderen in 2012 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1895 
vermogensincidenten in 2012). 

 
Doel voor het jaar 2014 
De aanpak op het gebied van de bestuurlijke integriteit draagt bij aan de volgende doelstelling: 
 ≥ 95% van de inwoners voelt zich nooit of soms onveilig. 
 Vermogensincidenten in de gemeente Weert met minimaal 20% verminderen in 2014 ten 

opzichte van 2009 (van 2230 vermogensincidenten in 2009 naar maximaal 1784 
vermogensincidenten in 2014). 

 
Projecten/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel 2013 

• Integriteitsbepalingen Gemeentewet 
• Integriteitsverklaringen 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
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Integriteitsbepalingen Gemeentewet 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: 
Beleidsadviseur juridische zaken van de afdeling OCSW en raadsgriffier van de 
gemeente Weert. 

Toelichting: 

De gemeenteraad van Weert heeft in 2003 gedragscodes bestuurlijke integriteit 
vastgesteld voor de burgemeester, wethouders en raadsleden. Deze gedragscodes 
vormen onderdeel van het integriteitsbeleid van de gemeente. De codes bevatten 
openbare (gedrags)regels voor bestuurlijk handelen. Hierdoor wordt dit handelen 
ingekaderd en controleerbaar. Gedragscodes zijn voor de gemeente verplicht op basis 
van de Gemeentewet. 
De leden van het college van B&W en leden van de gemeenteraad dienen 
openbaarheid te geven over hun nevenfuncties, zowel bezoldigd als onbezoldigd 
(artikel 12 Gemeentewet). Artikel 15 Gemeentewet gaat in op verboden handelingen 
en artikel 28 betreft het niet deelnemen aan stemmingen, indien het een onderwerp 
betreft waarbij hij/zij persoonlijk is betrokken. 

Nota’s: Integriteitsbeleid gemeente Weert. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie). 

Outputindicatoren: 

• Een openbare lijst met nevenfuncties van de leden van het college van B&W en 
van raadsleden in Weert in 2013. 

• Nieuwe raadsleden in Weert krijgen voorlichting over de integriteitsbepalingen 
van de Gemeentewet. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: 
Beleidsadviseur juridische zaken van de afdeling Burger- en Bestuurszaken en 
raadsgriffier van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Integriteitsverklaringen. 

Evaluatie: Evaluatie indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 

 
 

Integriteitsverklaringen 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Burgemeester Heijmans. 

Actiehouder: Beleidsadviseur juridische zaken van de afdeling OCSW. 

Toelichting: 
Bestuurders en ambtenaren hebben een integriteitsverklaring ondertekend, waarin zij 
verklaren integer te zullen handelen. 

Nota’s: Geen. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert (regie). 

Outputindicatoren: Aantal uitgevoerde integriteitsonderzoeken in 2013 in Weert. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Beleidsadviseur juridische zaken van de afdeling OCSW van de Gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

Integriteitsbepalingen gemeentewet. 

Evaluatie: Evaluatie indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder: 

Wethouder Cardinaal. 

Actiehouder: Directeur sector bedrijfsvoering van de gemeente Weert. 

Toelichting: 

De gemeente Weert sluit voor de realisatie van projecten en 
voor de aanschaf van producten jaarlijks vele contracten af met veel verschillende 
leveranciers. Hierdoor ontstaat behoefte aan inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Enerzijds om tot uniformering en professionalisering te komen, anderzijds omdat een 
goed inkoop- en aanbestedingsbeleid bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering. Er 
geldt bovendien dat een inzichtelijk en transparant beleid aansluit op termen als 
controleerbaar, doelmatig, integer en sociaal maatschappelijk verantwoordelijk. 
Aanbesteden krijgt via adequaat beleid een koppeling met een doelmatige en 
zorgvuldige wijze van het doen van overheidsbestedingen. 

Nota’s: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Weert, maart 2006. 

Betrokken partijen: Gemeente Weert. 

Outputindicatoren: 
De beleidsregels in het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden 
uitgevoerd binnen de gemeente Weert in 2013. 

Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente Weert. 

Voortgangsbewaking: Directeur Middelen van de gemeente Weert. 

Planning: Doorlopend. 

Samenhang met 
andere thema’s: 

N.v.t. 

Samenhang met 
andere projecten: 

N.v.t. 

Evaluatie: Evaluatie indien nodig. 

Financiën gemeente: N.v.t. 
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BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE PROJECTEN/ACTIVITEITEN 2013 

Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving 
 

Naam project/activiteit 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Actiehouder Budgetnaam 
Financiën 
gemeente 

Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert - - 
Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak overlast en 
drugspanden/hennepteelt 

Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseur juridische zaken gemeente 
Weert 

- - 

Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOVEOO) en 
gebruikersruimte 

Wethouder Coolen 
Locatiemanager MOVEOO Weert en 
leidinggevende GGZ 

Welzijn € 40.500,- 

Vangnetoverleg Wethouder Coolen Teamleider sociale zaken gemeente Weert - - 
Persoons- en adresgerichte aanpak wijken Biest en 
Fatima  

Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert - - 

Buurtbemiddeling Burgemeester Heijmans Coördinator buurtbemiddeling Midden-Limburg Veiligheid € 40.000,- 

Handhavingsuitvoeringsprogramma  Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseur  en teamleider VTH en 
coördinator integrale veiligheid 

- - 

Melden van overlast en criminaliteit Burgemeester Heijmans Inwoners, ondernemers en bezoekers van Weert - - 
Leefbaarheidsagenda per wijk/dorp Wethouder Litjens Regisseur wijkgericht werken gemeente Weert Wijkenbudget € 56.000,- 
Biketeam politie Burgemeester Heijmans Teamleider VTH gemeente Weert - - 
Cursus politie voor burgers Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 
Sociaal calamiteitenplan Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert Veiligheid € 1.500,- 
Communicatie over veiligheid Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert - - 
Doorverwijzing naar Bureau Slachtofferhulp/herhaald 
slachtofferschap 

Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 

Aanpak huiselijk geweld via Veiligheidshuis Midden-
Limburg 

Wethouder Coolen / 
Burgemeester Heijmans 

Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheid  
€ 81.000,- 
(totaal) 

Tijdelijk huisverbod daders huiselijk geweld Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert Welzijn 
€ 2.000,- 
per casus 

Opsporen verdachten en aanleveren aan openbaar 
ministerie 

Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 

Veilig publieke taak: voorkomen van agressie en 
geweld tegen werknemers met een publieke taak 

Wethouder Litjens Arbocoördinator gemeente Weert Arbo 
PM (klein 
bedrag) 

Persoonsgerichte aanpak veelplegers, 
overlastveroorzakers en ex-gedetineerden via 
Veiligheidshuis Midden-Limburg 

Burgemeester Heijmans Coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheid 
Zie bedrag 
bij huiselijk 
geweld 

Justitieel Casus Overleg (JCO) Volwassenen Burgemeester Heijmans Openbaar Ministerie - - 

Aanpak fietsdiefstal en auto-inbraak Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert Veiligheid 
PM (klein 
bedrag) 

 

 
 
 
 

Aanpak woninginbraken via project ‘Waak voor 
inbraak’  

Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert Veiligheid € 28.000,- 
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Veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid 
 

Naam project/activiteit 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Actiehouder Budgetnaam 
Financiën 
gemeente 

Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert 
Wethouder Cardinaal / 
burgemeester Heijmans 

Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert Veiligheid € 2.000,- 

Collectief winkelverbod veelplegers Burgemeester Heijmans 
Centrummanagement Weert en Centrum Weert 
Promotion 

- - 

Toezicht in handhaving door (gemeentelijke) BOA´s in 
Winkelcentrum De Munt 

Burgemeester Heijmans Beheerder Winkelcentrum De Munt - - 

Publiek-privaat cameratoezicht in winkelcentrum De 
Munt 

Burgemeester Heijmans Winkeliersvereniging en beheerder De Munt - - 

Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen Wethouder Kirkels Parkmanager en procesbegeleider MKB - - 
Convenant Veilige Zorg Burgemeester Heijmans Projectleider St. Jans Gasthuis Weert  - 
Horecabeleidsplan ‘Gastvrij Weert!’  Wethouder Cardinaal Beleidsmedewerker horeca gemeente Weert - - 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan binnenstad Weert Burgemeester Heijmans Beleidsmedewerker horeca gemeente Weert Veiligheid € 1.000,- 

Collectief horecaverbod overlastplegers Burgemeester Heijmans 
Koninklijk Horeca Nederland afdeling Weert en 
Centrummanagement Weert 

- - 

Gebiedsontzeggingen Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert  - 

Inzet politie en (gemeentelijke) BOA´s op 
uitgaansavonden 

Burgemeester Heijmans 
Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert en 
beleidsmedewerker bijzondere wetten gemeente 
Weert 

Horeca  € 110.000,- 

Integrale aanpak diefstallen Weerterbergen Burgemeester Heijmans Directie vakantiepark Weerterbergen  - 

 

 
 

Evenementenbeleid en handhaving 
evenementenvergunningen 

Wethouder Cardinaal / 
Burgemeester Heijmans 

Centrummanagement Weert en gemeente Weert - - 
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Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid 
 

Naam project/activiteit 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Actiehouder Budgetnaam 
Financiën 
gemeente 

Justitieel Casus Overleg (JCO) Jeugd Burgemeester Heijmans Openbaar Ministerie - - 
Netwerk 12+ Wethouder Coolen Jeugdregisseur gemeente Weert - - 
Halt-afdoeningen Burgemeester Heijmans Bureau Halt Limburg-Noord - - 
Adoptietrajecten jeugdige veel- en meerplegers Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 
Integrale aanpak jeugdoverlast via Meldpunt overlast 
jeugd 

Wethouder Coolen en 
burgemeester Heijmans 

Beleidsadviseur jeugd en coördinator integrale 
veiligheid gemeente Weert 

- - 

Brieven aan ouders van hinderlijke/overlastgevende 
(minderjarige) jongeren 

Burgemeester Heijmans Beleidsadviseur jeugd gemeente Weert - - 

Politiejunioren Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert Veiligheid € 10.000,- 
Districtelijk Jeugdteam (MJT) Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 
Alcohol- en drugsbeleid voor jongeren Wethouder Coolen Beleidsadviseur jeugd gemeente Weert - - 
Outreachend preventiemedewerker Weert en 
Nederweert 

Wethouder Coolen Outreachend preventiemedewerker VvG - - 

Brieven aan ouders/jongeren bij overmatig alcohol- 
en/of drugsgebruik jongere 

Wethouder Coolen Beleidsadviseur jeugd gemeente Weert - - 

Boete of kanskaart Wethouder Coolen VvG - - 
Drugs Informatie- en Monitoringssysteem Wethouder Coolen VvG - - 
Alcoholpoli Wethouder Coolen St. Jans Gasthuis - - 
Partnership vroegsignalering problematisch alcohol-
/drugsgebruik  

Wethouder Coolen VvG - - 

Voorlichtingsprojecten bureau Halt op scholen voor 
voortgezet onderwijs 

Burgemeester Heijmans Bureau Halt Limburg-Noord Veiligheid 
€ 34.000,- 
(totaal 
Halt) 

Convenant Veilige School Voortgezet Onderwijs 
Burgemeester Heijmans / 
wethouder Heuvelmans 

Beleidsadviseur jeugd gemeente Weert - - 

Schoolslag/gezonde school Wethouder Coolen GGD Noord- en Midden-Limburg - - 

Voorlichtingsprojecten bureau Halt op basisscholen Burgemeester Heijmans Bureau Halt Limburg-Noord Veiligheid 
Zie bedrag 
Halt 
hierboven 

Weerbaarheidstraining `Rots en water´ Wethouder Coolen Beleidsadviseur 0-12 jarigen gemeente Weert Welzijn € 40.000,- 

 

 
 
 
 
 

Convenant veilige School basisonderwijs 
Burgemeester Heijmans / 
wethouder Heuvelmans 

Beleidsadviseur 0-12 jarigen gemeente Weert  - 

 



 

Weer(t) veiliger! Integraal Veiligheidsbeleid 2013 Gemeente Weert         89 

Veiligheidsveld Fysieke veiligheid 
 

Naam project/activiteit 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Actiehouder Budgetnaam 
Financiën 
gemeente 

Fysieke verkeersmaatregelen Wethouder Kirkels Beleidsadviseurs verkeer gemeente Weert 
Verkeer en 
Vervoer 

PM 

Educatie en voorlichting Wethouder Kirkels Beleidsadviseurs verkeer gemeente Weert 
Verkeer en 
Vervoer 

PM 

Toezicht en handhaving parkeer- en verkeersoverlast 
door Stadstoezicht 

Burgemeester Heijmans Teamleider VTH - - 

Staandehoudingen in het verkeer Burgemeester Heijmans Chef basiseenheid politie Weert-Nederweert - - 
Pro-actie en preventie brandveiligheid Burgemeester Heijmans Commandant brandweer district Weert - - 
Aanrijtijden brandweer Burgemeester Heijmans Commandant brandweer district Weert - - 
Gemeentelijk rampenplan Burgemeester Heijmans Kabinetschef gemeente Weert - - 
Rampbestrijdingsplan Trespa (BRZO-bedrijf) Burgemeester Heijmans Kabinetschef gemeente Weert - - 
Rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations Burgemeester Heijmans Kabinetschef gemeente Weert - - 
Commissie Heijmans: grensoverschrijdende 
samenwerking rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Nederland-België 

Burgemeester Heijmans Kabinetschef gemeente Weert - - 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Wethouder Coolen Hoofden Ruimtelijk beleid en VTH - - 
Risicokaart externe veiligheid Wethouder Coolen Hoofd VTH gemeente Weert - - 

 

 
 
 
 

Route vervoer gevaarlijke stoffen Wethouder Coolen Hoofden Ruimtelijk beleid en VTH - - 
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Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid  
 

Naam project/activiteit 
Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Actiehouder Budgetnaam 
Financiën 
gemeente 

Aanpak voorkomen polarisatie en radicalisering Burgemeester Heijmans Coördinator integrale veiligheid gemeente Weert 
Veiligheid, 
jeugd, 
integratie 

 

Antie Discriminatie Voorziening Limburg Burgemeester Heijmans Beleidsadviseur integratie gemeente Weert 
Algemene 
uitkering Rijk 

€ 18.000,- 

Wet Bibob Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseurs juridische zaken gemeente 
Weert 

- - 

Convenant samenwerkende overheden Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseurs juridische zaken gemeente 
Weert 

- - 

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit via 
RIEC 

Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseurs juridische zaken gemeente 
Weert 

Veiligheid € 15.000,- 

Lijst van nevenfuncties burgemeester en wethouders Burgemeester Heijmans College van B&W gemeente Weert - - 

Integriteitsbepalingen Gemeentewet Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseur juridische zaken en raadsgriffier 
gemeente Weert 

- - 

Integriteitsverklaringen Burgemeester Heijmans 
Beleidsadviseur juridische zaken en raadsgriffier 
gemeente Weert 

- - 

 
 
 
 
 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Wethouder Cardinaal Directeur Middelen gemeente Weert - - 
 

 


