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vooRwooRD
Met veel genoegen maak ik u deelgenoot van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018.
De komst van het nieuwe politiebestel en de aanwezigheid van goed functionerende
samenwerkingsverbanden waren aanleiding om voor deze beleidsperiode te kiezen voor een
andere aanpak. Een aanpak waarin we de krachten hebben gebundeld en gekomen zijn tot
een Integraal Veiligheidsbeleid voor de drie gemeenten Weert-Nederweert-Leudal,

Om lokale veiligheid te bereiken is een gezamenlijke inzet en een goede afstemming met
onze ketenpaftners vereist. Regie voeren op de grote hoeveelheid informatie, thema's en
prioriteiten is nodig! Preventie, burgerparticipatie, regelgeving en handhaving kunnen elkaar
versterken, als we op al die velden dezelfde boodschap uitdragen en onze krachten bundelen
Wij zijn met onze ketenpaftners op veel terreinen actief en maken daarom gericht keuzes
voor de inzet van onze veiligheidsprojecten. Daarin waardeeft het RBT dat aan dit plan een
gedegen veiligheidsanalyse ten grondslag ligt en er een goede afstemming met alle in- en
externe partners heeft plaatsgevonden.
Dit plan biedt houvast en geeft richting aan ons werk. Tegelijkertijd geeft het de ruimte om
adequaat in te spelen op incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid.
Als robuust basisteam streven we ernaar maatschappelijke problemen adequaat op te
pakken en op te lossen.
H.F.M. Evers,

Burgemeester

\

Gemeente Nederweeft

Voorzitter Robuust basisteam
d istrict Weert-Nederweert-Leuda

I
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SAMENVATTING
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is opgebouwd uit drie delen:
1) Hoofdstuk 1 Visie en regie op lokale veiligheid
2) Hoofdstuk 2 Kracht van samenwerking
3) Hoofdstuk 3 Gemeente specifiek gedeelte
Op het moment dat dit beleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraden wordt op basis van
dit beleidsplan een actieplan vervaardigd. Dit actieplan wordt aan de colleges van burgemeester
en wethouders ter vaststelling aangeboden. Hierbij zal waarschijnlijk onderscheid worden
gemaakt tussen een gezamenlijk actieplan en een gemeente specifiek actieplan.
Het beleidsplan 2015-2018 bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het
gebied van integrale veiligheid en gaat in op de kracht van samenwerking en de visie van
enkele belangrijke externe partners. Ook nieuwe ontwikkelingen in relatie tot het
veiligheidsdomein worden genoemd. De veranderingen in het sociaal domein hangen nauw
samen met het veiligheidsdomein.

In de coalitieprogramma's van de drie gemeenten worden de volgende speerpunten
aangaande veiligheid vermeld :
- meer ondersteuning voor initiatieven van de inwoners zelf, met oog voor het sociale
aspect en met durf om met minder meer te kunnen doen;
- werken vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak;
- het lokale beleid dient ondersteunend te zijn en randvoorwaarden te scheppen.
Hiervan afgeleid is de centrale doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid

Integrale veiligheid betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, met
een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Hierbij werken private partijen
(inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, verenigingen) en publieke paftijen
(gemeente, politie, brandweer, 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 zodanig stuurt, intervenieert en randvoorwaarden in stand houdt dat de diverse
betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven
samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten
te consolideren.
Voor de komende jaren kiezen we voor een nieuwe werkwijze die vooral pragmatisch en
doelgericht is. Het is van belang dat alle beschikbare informatie wordt gebundeld en gericht
acties worden ingezet.
Met behulp van het SARA-model (Scanning, Analysis, Response, Assessment) kan het
informatie- en probleemgestuurd veiligheidsbeleid aan die voorwaarden voldoen en worden
uitgevoerd. Via dit model wordt er op drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel)
gestuurd bij de aanpak van veiligheidsproblemen.

Bij veiligheid gaat het zowel om sociale veiligheid als om fysieke veiligheid.

4

Het onderstaande schema bevat het totale veiligheidsterrein, bestaande uit vijf veiligheidsvelden
met ieder hun eigen veiligheidsthema's. In de laatste kolom zijn de ambities per veiligheidsveld
weergegeven op RBT-niveau.

Schema: Veiligheidsvelden, veiligheidsthema's en ambities
.
.
.
.
.

Sociale kwaliteit
Fysieke kwaliteit
Objectieve
veiligheid/veelvoorkomende en

"high ¡mpact"-criminaliteit

Woninginbraken verminderen

o Betrekken bewoners bij veiligheid en

.

leefbaarheid
Sociale kwaliteit in wijk/kern behouden of
verbeteren
Fysieke kwaliteit in wijk/kern behouden of
verbeteren

Subjectieve veiligheid
(veiligheidsbelevi ng)

.

Veilig winkelgebied

. De veiligheid

o Veilige bedrijventerreinen

.
.
.

.

op bedrijventerreinen en
winkelgebieden behouden of bevorderen

Ve¡lig uitgaan
Veilige evenementen
Veilig toerisme

. Jeugdoverlast
. Jeugdcriminaliteit/individuele

.

Overlast gevende jeugd verminderen

probleemjongeren

. Jeugd, alcohol en drugs
. Veilig in en om de school
o Verkeersveiligheid

.
.
.

Brandveiligheid
Externe veiligheid
Rampenbestrijding en
crisisbeheersing

.
.

Polarisatie en radicalisering
Georganiseerde criminaliteit
. Veilige Publieke Taak
o Informatieveiligheid

.

Ambtelijke en bestuurlijke
integriteit

¡ Verkeersveiligheid minimaal op

niveau

¡

nulmet¡ng behouden
Brandveiligheid minimaal op niveau nulmeting

.

behouden
Op peil houden team Bevolkingszorg
(ram penbestrijding)

.
¡

Voorkomen dat criminelen misbruik maken van
gemeentelijke besch ikkingen
Optimaliseren van de weerbaarheid van de
gemeentelijke digitale dienstverlening/digitale
processen

Voor het Integraal Veiligheídsbeleid 2015-2018 zijn de onderstaande gezamenlijke
prioriteiten benoemd:
A. Woninginbraken
B. Burgerparticipatie
C. Veilige woon- en leefomgeving
D. Jeugd en veiligheid
E. Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid
Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende jaren
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Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2OL5 - 2018
Gemeenten Weelt- Nederweert-Leudal
Inleiding

Het veiligheidsdomein is volop in beweging. Per 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet in
werking getreden. Hierbij is ook het politiebestel gereorganiseerd. In de nieuwe structuur is
een centrale rol weggelegd voor het Robuust basisteam Weeft-Nederweert-Leudal.
Tegelijkertijd zoeken gemeenten, mede ingegeven door de decentralisaties in het sociaal
domein, in toenemende mate de onderlinge samenwerking op. De veranderingen hebben
hun invloed op het functioneren van de veiligheidsketen en de bestaande
samenwerkingsvormen. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij in gezamenlijkheid het
nieuwe integraal veiligheidsbeleid wordt vormgegeven.
Met integrale samenwerking wordt gewerkt aan de veiligheid van de betrokken gemeenten,
zowel in objectieve als in subjectieve zin. Er is afstemming op regionaal niveau, waarbij
voldoende ruimte wordt gelaten voor plaatselijk maatwerk. In dit beleidsplan zijn de kaders
geschapen voor een succesvolle, integrale samenwerking.
HOOFDSTUK

1.1

1:

VISIE & REGIE OP LOKALE VEILIGHEID

Centraledoelstelling

Het integraal veiligheidsbeleid heeft in het algemeen een richtinggevende (kaderstellende)
functie. Het bevat de ambities van de gemeenten met betrekking tot veiligheid, de koers die
zij willen volgen over een langere periode. Deze koers is geconcretiseerd in doelstellingen,
beoogde effecten, hoofdlijnen van de benodigde aanpak, de betrokken partijen en de rollen
van die partijen. Met behulp van een dusdanig uitgewerkte nota kunnen partijen gezamenlijk
aan veiligheid werken. Hun gezamenlijke effectiviteit is daarbij gemaximaliseerd doordat de
aanpak en rollen van partijen goed op elkaar zijn afgestemd.

In de coalitieprogramma's van de drie gemeenten worden de volgende speerpunten
aangaande veiligheid vermeld :
- meer ondersteuning voor initiatieven van de inwoners zelf, met oog voor het sociale aspect
en met durf om met minder meer te kunnen doen;
- werken vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak;
- het lokale beleid dient ondersteunend te zijn en randvoorwaarden te scheppen.
Hiervan afgeleid is de centrale doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid:

Integrale veiligheid betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, met
een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Hierbij werken private paftijen
(inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, verenigingen) en publieke partijen
(gemeente, politie, brandweer, hulpverleningsinstanties, scholen) samen aan het verbeteren
van de veiligheid. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit
betekent dat de gemeente signaleert en analyseert, partners bij elkaar brengt, afspraken en
activiteiten inventariseert en de effecten daarvan evalueert.
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L.2 Veiligheidsthema's
In onderstaand schema is het totale veiligheidsterrein weergegeven. Dit bestaat uit vijf
veiligheidsvelden, Binnen elk veiligheidsveld zijn meerdere veiligheidsthema's te
onderscheiden, In de laatste kolom zijn de gezamenlijke ambities per veiligheidsveld
weergegeven. In paragraaf 1,10 is dit verder uitgewerkt,
Veiligheidsvelden
Veilige woon- en
leefomgevíng

Veiligheidsthema's

.
.
.
.

Sociale kwalite¡t
Fysieke kwaliteit
Objectieve
veiligheid/veelvoorkomende en

"high impact"-criminaliteit

.

Woninginbraken verminderen
Betrekken burgers bij veiligheid en
leefbaa rheid
Sociale kwaliteit in wijk/kern behouden of
verbeteren
Fysieke kwaliteit in wijk/kern behouden of
verbeteren

.

Veilig winkelgebied
Veilige bedrijventerreinen
Veilig uitgaan
Veilige evenementen
Veilig toerisme

.

De veiligheid op bedrijventerre¡nen en
winkelgebieden behouden of bevorderen

.

Overlast gevende jeugd vermínderen

. Verkeersveiligheid
. Brandveiligheid

o

Verkeersveiligheid minimaal op niveau

o Externe veiligheid

r

.
.
.
.
.

Jeugd en

. Jeugdoverlast
. Jeugdcriminaliteit/individuele
.
.

Fysieke veiligheid

.
.

Subjectieve veiligheid
(veiligheidsbeleving)

Bedrijvigheid en
veiligheid

veiligheid

Gezamenlijke ambities
RBT Weert-Nederweert-Leudal

.

probleemjongeren
Jeugd, alcohol en drugs
Veilig in en om de school

Rampenbestrijding en
cris isbe heersin g

.

nulmeting behouden
Brandveiligheid minimaal op niveau nulmeting
behouden
Op peil houden team Bevolkingszorg

(rampenbestrijding)

Integr¡te¡t en
veiligheid

. Polarisatie en radicalisering
. Georganiseerde criminaliteit
. Veilige Publieke Taak
. Informatieveiligheid
. Ambtelijke

en bestuurlijke

.

.

Voorkomen dat criminelen misbruik maken van
gemeentelijke beschikkingen
Optimaliseren van de weerbaarheid van de
gemeentelijke digitale dienstverlening/digitale
processen

integriteit

1.3 Ontwikkelingen
Het veiligheidsdomein hangt nauw samen met het sociaal domein, waarin grote veranderingen
gaande zijn, De decentralisaties in het sociale domein kunnen niet los worden gezien van het
lokale veiligheidsbeleid, De gemeente wordt met de doorvoering van de decentralisaties vrijwel
geheel verantwoordelijk voor zowel preventieve/ curatieve als repressieve taken op beleidsen u¡tvoeringsniveau binnen het sociale en veiligheidsdomein. Goede samenwerking tussen de
collega's van veiligheid en de collega's van Jeugd, Zorg en Welzijn is daarom onontbeerlijk.
Verder wordt er ingezet op een leidende rol voor lokale overheden en een grotere
betrokkenheid van burgers. Hoewel gemeenten de regie hebben over het lokale beleid, blijft
veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners. Met een integraal
veiligheidsbeleid wordt vorm gegeven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Landelijk, regionaal en lokaal zijn verschillende trends en ontwikkel¡ngen waar te nemen die
van invloed zijn op het veiligheidsbeleid en/of de organisatie en uitvoering rondom
veiligheid, zoals de komst van de Nationale politie, de Wet regierol gemeenten,
ontwikkelingen rondom de veiligheidshuizen, de komst van de veiligheidsregio, herindeling
van het Openbaar Ministerie, de invoering van sociale wijkteam, etc.
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L.4

Veiligheid als onderdeel van leefbaarheid
wijk is ook een veilige wijk. Het past heel goed bij de pafticiperende burger om
samen met deze burger de belangrijkste veiligheidsproblemen aan te pakken. We streven
naar een actieve en betrokken burger die mee wil helpen bij een probleemgerichte aanpak,
Een leefbare

waarbij informatie over de belangrijkste lokale problemen en de wensen en verwachtingen
van wijkbewoners de lokale prioriteiten bepalen.
Hierbij wordt een specifiek lokaal veiligheidsprobleem aangepakt door alle betrokken paftners
waarbij een passende combinatie van preventieve en repressieve maatregelen wordt
uitgevoerd. Zo'n integrale aanpak is dan gebaseerd op een gerichte probleemanalyse, waarbij
is gekeken naar de rol die dader, slachtoffer en omgevingsfactoren hebben gespeeld bij het
ontstaan van het probleem.

Beschermer

1.5 Drie decentralisaties
De gemeenten werken momenteel aan een drietal forse decentralisatieopdrachten binnen

het sociale domein. De komende jaren krijgen zij er een aantal belangrijke taken bij.
Daarnaast wordt een aantal huidige taken uitgebreid.
Het gaat om:
1. AWBZ begeleiding en ondersteuning.
2. Uitvoeren van de participatiewet.
3. De decentralisatie van de jeugdzorg.

Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze taken effectief, met minder
bureaucratie en goedkoper leveren. Gemeenten zullen hiervoor op bestuurlijk, ambtelijk en
financieel gebied moeten samenwerken. Een aantal taken in het sociaal domein zal
(boven)regionaal worden opgepakt.
Om uitvoering te kunnen geven aan de decentralisaties en de daarbij horende
bezuinigingstaakstelling, wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid
van burgers. Ook op gebied van veiligheid en leefbaarheid wordt een grotere inzet van
burgers verwacht. In paragraaf 2.7 wordt het belang van burgerparticipatie nader toegelicht.

I

1.6

Veiligheidsanalyse

Het stappenplan uit het'VNG Kernbeleid Veiligheid' heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling
van het Integraal Veiligheidsbeleid. Het kernbeleid Veiligheid van de VNG is als richtlijn gebruikt
en niet als apart instrument. Voor het opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid is een
uitgebreide veiligheidsanalyse uitgevoerd door de drie gemeenten in samenwerking met
ketenpartners. Door een analyse van de huidige situatie kan er een prioriteitstelling worden
bepaald voor de aanpak van de belangrijkste veiligheidsproblematieken.
De veiligheidsanalyse bevat een combinatie van de input van burgers, dorp en wijkraden,
harde cijfers uit de VNG-monitor, politiële cijfers, de politiële gebiedsscans en de
doelstellingen en visies van interne- en externe samenwerkingspartners.

Het kader voor de veiligheidsanalyse bestaat uit:

o De coalitieakkoorden van de drie gemeenten;
¡ De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 en Benchmarkt 2013 (onderzoek naar
veiligheidsbelevi ng);
. Politíecijfers op RBT-niveau;
¡ De politiële gebiedsscan per gemeente en op RBT-niveau;
. De top 10 prioriteiten van de landelijke politie;
. Visie en de beleidsplannen van samenwerkingspartners (Politie, Brandweer, openbaar Ministerie)
. Input van dorp- en wijkraden;
. Interne gemeentelijke en beleidsontwikkeling.
In de Veiligheidsanalyse is per veiligheidsveld en per veiligheidsthema een totaalbeeld geschetst
van de veiligheidssituatie in de drie gemeenten als ook per gemeente afzonderlijk. Een dergelijke
veiligheidsanalyse is nodig om te komen tot een effectief en integraal veiligheidsbeleid.
De veiligheidsanalyse is de basis voor de prioriteitstelling zoals deze in paragraaf 1.9 en het
onderliggende gezamenlijk actieplan (bijlage 2) is opgenomen. In het gemeente specifiek
gedeelte komen lokale doelen en prioriteiten tot uitdrukking zodat voldoende aandacht kan
worden behouden voor de lokale veiligheidsproblematieken (zie hiervoor hoofdstuk 3).
Een samenvattend overzicht van de veiligheidsanalyse is opgenomen in bijlage 1.

1.7

Veiligheidsbeleving

Naast de inzet op preventie en repressie dient ook geïnvesteerd te worden in acties gericht op
de veiligheidsbeleving. Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren.
Het gaat om de beleving van sociale veiligheid.
Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger
van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast
bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven.

Veiligheid en vertrouwen zijn als het ware smeerolie voor de samenleving. Als mensen zich
veilig voelen en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar
te doen, samen te werken. Met het oog op het bevorderen van de veiligheidsbeleving bij
burgers zal de komende jaren steeds vaker een beroep worden gedaan op hun eigen
verantwoordelijkheid. Ook zullen wij, daar waar mogelijk, burgers betrekken bij
veiligheidsprojecten en activiteiten om buurtpreventie en burgerparticipatie te vergroten.
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L.7.L Welke factoren kun je beinvloeden om de veiligheidsbeleving te verbeteren?
In principe liggen factoren die een effect hebben op veiligheidsbeleving op drie niveaus:
persoonlijk, situationeel en algemeen maatschappelijk,
Beleid heeft met name invloed op de situationele factoren: institutionele, sociale, fysieke en
criminele omgeving. Hierop dienen we het beleid ten aanzien van veiligheidsbeleving te
richten. Zie onderstaande figuur.

Pcrsoonl{kc
factoren

Bron: Eysink Smeets, 2013
Met institutionele omgeving bedoelen we organisaties en professionals die in een bepaalde
situatie een (mede)verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid. Bijvoorbeeld: politie,
gemeente, woningbouwcorporatie en welzijnsinstellingen. Maar ook het management van
een school of een bedrijf rekenen we hieronder. Want ook hun handelen (of nalaten!) kan
invloed hebben op de veiligheidsbeleving.
Sociale omqevino: De bevolkingssamenstelling en de sociale kwaliteit in een buuft (of wijk,
of school, of organisatie, et cetera) heeft een sterke invloed op de veiligheidsbeleving. Hoe is
het sociale klimaat? In hoeverre is sprake van onderlinge bekendheid, onderlinge
relaties/sociale cohesie? Voelen mensen zich thuis? Voelen zij zich gezien? Erkend? Of juist
buitengesloten? In hoeverre ervaren mensen dat er sprake is van collectieve redzaamheid?
Juist dat vermogen om gezamenlijk problemen in de betreffende situatie op te lossen, maakt
of breekt de veiligheidsbeleving.
Fvsieke omgevino. Dan gaat het zowel om het ontwerp en de inrichting, als ook het beheer
van de fysieke omgeving. Voor een goed veiligheidsgevoel is het vooral belangrijk dat de
omgeving : overzichtelijk, beheersbaar, voorspelbaar en aantrekkelijk is.

Criminele omgeving: Wat doet zich in een specifieke omgeving daadwerkelijk aan
criminaliteit voor? En aan overlast? In welke mate worden mensen daar direct of indirect ook
mee geconfronteerd? Door zelf slachtoffer te worden, door er getuige van te zijn, of door er
via via van te horen? Wat vooral doorwerkt in de veiligheidsbeleving zijn delicten of vormen
van overlast die mensen de indruk geven dat de sociale, morele of fysieke orde in hun
omgeving in gevaar is.

10

Media: Onze eigen ervaringen in de directe omgeving en datgene wat we van relevante
andere uit onze omgeving horen, lijken onze veiligheidsbeleving te bepalen.
De media-invloed hierop lijkt vooralsnog relatief beperkt. Dat is anders wanneer het over de
veiligheidsbeleving 'elders'gaat. Zeker als het om plaatsen gaat waar we zelf niet of
nauwelijks komen of wanneer het gaat om de veiligheid in 'de samenleving als geheel'.
Media zijn dan vaak de voornaamste informatiebron om hierover een beeld te vormen.
Algemeen maatschapoeliik context: Onze zorgen over criminaliteit en veiligheid
weerspiegelen ook veel diepere zorgen over waar het met de samenleving heengaat. Dat
diffusere'onbehagen' komt in onze gedachten en gevoelens bij vragen over sociale
veiligheid naar boven, maar heeft eigenlijk betrekking op een veel dieper, meer existentieel
gevoel van (on)veiligheid.
Het in vele opzichten harder worden van de maatschappij, de toenemende individualisering,
de steeds snellere ontwikkelingen en hogere eisen ('kom ik nog wel mee'?), de afnemende
zekerheden of het ontstaan van de zogenoemde risicosamenleving met zijn diffuse
bedreigingen als het ware ongemerkt mengen onze gevoelens en gedachten daarover zich in
de discussie die op het eerste gezicht over criminaliteit en overlast lijkt te gaan. Maar dat
niet alleen, ze versterken juist deze gedachten en gevoelens. En het vervelende is: daar valt
eigenlijk niet zo veel aan te doen.

L.7.2 Aanpak overlastbeleving
Overlast is voor veel gemeenten een probleem. Denk bijvoorbeeld aan hangjongeren,
drugsoverlast, overlast van buren of van dronken mensen. Bij het terugdringen van
criminaliteit maken gemeenten flinke vorderingen, maar dit ligt een stuk moeilijker bij
aanpak van overlast en hoe mensen die beleven. De overlastbeleving van mensen heeft te
maken met het ervaren van situaties.
Het aanpakken van overlastbeleving in een gemeente vraagt om een systematische analyse
van de lokale situatie en problematiek. Deze systematische werkwijze staat centraal in het
Informatie Analyse Actie-model (IAA-model). Op basis hiervan een aanpak of actie van een
specifiek probleem ontwikkelen.

Dit hele proces is uitgewerkt in vijf stappen:
1 Voorbereiding: formeer een (lokaal) projectteam van beleidsmedewerkers van politie,
gemeente en woníngcorporatie(s). Het projectteam stelt een projectplan
op met doelstellingen. Ook maakt het team afspraken over de inzet van
middelen en capaciteit tijdens het project.
2 Informatie:
breng de situatie en de context in kaart.
3 Analyse:
breng alle verzamelde informatie bij elkaar in een rapportage. Het doel
van de analyse is om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen.
4 Acties:
ontwerp op basis van de probleemdefinitie een actie of aanpak en voer
deze uit. Evalueer tussentijds of dit het juiste effect heeft en pas
eventueel de actie aan.
geef met een evaluatie antwoord op de vraag of de geformuleerde
5 Evaluatie:
doelstellingen zijn gehaald. Evalueer de aanpak zowel inhoudelijk als
procesmatig.
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Het lAA-model is een Nederlandse variant van de SARA-cyclus voor probleemgericht werken
(Scanning, Analysis, Response, Assessment), waarbij alleen de evaluatiefase niet in de
afkorting van IAA is meegenomen, maar wel een belangrijke rol heeft in de totaalaanpak. Dit
model wordt gebruikt bij de aanpak van overlastbeleving. Het SARA-model wordt gebruikt bij
de sturing op de aanpak van andere veiligheidsproblemen.

L.7.3 Acties
Veiligheidsbeleving wordt doorgaans gemeten met behulp van factoren zoals criminaliteit,
overlast, verloedering en eerdere slachtofferervaringen. Hierbij staat een negatieve
invalshoek centraal, waarbij onveiligheid in feite verlaagd moet worden. In dit gezamenlijk
integraal veiligheidsbeleid kiezen we voor een positieve benadering. In het kader van het
bevorderen van de veiligheidsbeleving van burgers zullen we aansluiting zoeken bij
bestaande veiligheidsprojecten en activiteiten om hier concreet mee aan de slag te gaan en
ligt de nadruk op burgerparticipatie.

1.8 Kerngedachte: Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Burgers en bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om bij te dragen aan
veiligheid. In de politiek en de samenleving groeit de overtuiging dat burgers, bedrijven,
instellingen en overheden samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van overlast en
criminaliteit. De kerngedachte hierbij is dat veiligheid per definitie een van de (wettelijke)
kerntaken van de overheid is en blijft, waarbij de gemeente de regie heeft op lokaal niveau,
maar burgers, ondernemers/bedrijven en andere partners een expliciete eigen
verantwoordelijkheid hebben op dit terrein. Deze kerngedachte past in een veranderende
samenleving, waarbij de maatschappelijke opgaven waar we voor staan geen exclusieve taak van
de overheid (meer) is. Veranderende werkwijzen, overheveling van taken naar lokaal niveau en
bezuinigingen met betrekking tot bijvoorbeeld hulpverlening, welzijn en/of beheer kunnen indirect
van invloed zijn op de veiligheidsissues op lokaal niveau, Dit geldt met name voor de het sociale
domein en veiligheid. Daarbij dient continue bezien te worden op welk schaalniveau (landelijk,
regionaal of lokaal) deze kwesties het best opgepakt kunnen worden en daarvoor is een adequate
afstemming noodzakel ijk.
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1.9 Regierol gemeente
Alle bovengenoemde veranderingen hebben direct of indirect effect op het thema veiligheid
op lokaal niveau. Om de genoemde effecten op te kunnen vangen en het veiligheidsniveau
(en de veiligheidsbeleving) positief te kunnen blijven beïnvloeden, dient de regiefunctie van
de gemeente op dit domein duidelijk vorm te krijgen. Veiligheid is en blijft per definitie één
van de kerntaken van de overheid.
De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid.

Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG beschrijft de regierol van gemeenten als volgt: het
zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse
betrokken paftijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken
en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren.
Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend
van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Integraal houdt in
'allesomvattend'en samenhangend. Veiligheid is integraal en strekt zich uit tot alle schakels
van de veiligheidsketen (van de voorbereiding tot aan de nazorg). Daarnaast zijn bij veiligheid
een veelheid aan partners betrokken en worden de dwarsverbanden tussen diverse
beleidsterreinen benut. Centraal in de integrale benadering staat de gedachte dat de zorg voor
veiligheid niet alleen een taak is voor bijvoorbeeld de politie, maar dat samenwerking met
meerdere partijen, zoals gemeenten, burgers, welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties,
noodzakelijk is om te komen tot een goed lopend veiligheidsbeleid. En natuurlijk speelt de
burger zelf ook een belangrijke rol bij de veiligheid en leefbaarheid in de eigen leefomgeving.
Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en het
handhaven of zelfs verhogen van de veiligheidsgevoelens van mensen. Het verbeteren van
de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de brandveiligheid en verkeersveiligheid en
het voorkomen en bestrijden van rampen en de risico's van gevaarlijke stoffen.

1.10

Partners in veiligheid

Vast staat dat de gemeente het bevorderen van de veiligheid niet alleen kan.
De gemeente is voor de realisatie van het veiligheidsbeleid aangewezen op een groot aantal
externe partners. Dat kunnen andere overheden zijn zoals politie en justitie, maar ook de
brandweer, particuliere organisaties, bedrijven, instellingen en zeker ook de burger.
Niet alleen voor het verwerven van informatie over problemen en mogelijke maatregelen,
maar ook om in de verschillende fasen te zorgen voor afstemming en coördinatie van
elkaars activiteiten. Ook verwerft men daarmee het nodige draagvlak voor het beleid.
Pas dan kan gesproken worden van een effectief integraal veiligheidsbeleid
De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet meer uitsluitend bij de
gemeente. De gemeente is immers voor een succesvol veiligheidsbeleid afhankelijk van een
groot aantal betrokken in- en externe partners. Een nadrukkelijke rol ligt hierbij bij de
politie. Deze opereert in de frontlijn terwijl de gemeente meer een regisserende rol heeft.
De regierol van de gemeente is primair gelegen in het bij elkaar brengen van
veiligheidpartners, in het realiseren van afstemming tussen deze partners en daar waar
nodig, in het aanzwengelen van nieuwe activiteiten. Waar de gemeente de coördinator is,
heeft zij eveneens de taak om de totale voortgang te volgen en te bewaken.
Allerlei maatschappelijke organisaties en ook de burgers zelf zijn strategische partners.
Om te komen tot een goed gedragen en goed uitgevoerd veiligheidsbeleid is samenwerking
met de partners van groot belang. Bij elk onderwerp moet gekeken worden welke partner
eventueel ingeschakeld kan worden. Daarbij moet de slagvaardigheid en doelmatigheid niet
uit het oog worden verloren. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de visie van onze
belangrijkste samenwerkingspartners en de kracht van samenwerking.
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1.11 Informatie-

en probleemgestuurd veiligheidsbeleid

Voor de komende jaren kiezen we voor een nieuwe werkwijze die vooral pragmatisch en
doelgericht is. Effectieve veiligheidszorg en daarmee ook een probleemgerichte aanpak
moeten in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen. Op de eerste plaats moet de aanpak
voldoende zijn gedifferentieerd. Een combinatie van effectief gebleken maatregelen en
activiteiten - zowel preventief als repressief - moet worden uitgevoerd door de betrokken
veilig heidspartners.
Met name de persoonlijke betrokkenheid van burgers bij de aanpak is een succesfactor. Ten
tweede is een probleemgerichte benadering het meest effectief als de aanpak voldoende is
gefocust op de belangrijkste locaties, soorten overlast, tijden, slachtoffers en daders (de
zogenaamde hotspots/hotshots).
Het is van belang dat alle beschikbare informatie wordt gebundeld en gericht acties worden
ingezet. De gemeente voert de regie en de betrokken ketenpaftners beschikken over
dezelfde kennis en informatie uit het lokale veiligheidsbeleid.
Met behulp van het SARA-model (Scanning, Analysis, Response, Assessment) kan het
informatie- en probleemgestuurd veiligheidsbeleid aan die voorwaarden voldoen en worden
uitgevoerd. Via dit model wordt er op drie niveaus gestuurd bij de aanpak van
veiligheidsproblemen. Zie onderstaande figuur.

qJ

Burger-

participatie

e

Scannino:
Scanning is een algemene analyse van (veelal kwantitatieve) politiële data en informatie om
trends en patronen in criminaliteit, overlast en onveiligheid te ontdekken.
De analyse ontstaat door het samenvoegen van de verschillende bronnen, zoals
gemeentecijfers, politiecijfers, gebiedsscans, gegevens van de verhuurder, de
welzijnsorganisatie, etc.
Op deze manier krijg je snel inzicht in de aard, omvang, ernst en ontwikkeling van
criminaliteit, onveiligheid en overlast binnen een specifiek, geografisch gebied.
Dus: wat zijn hot crimes/problems, waar zijn de hot spots en de hot areas, wie zijn de hot
shots en de hot victims?
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Aan de hand van scanning kunnen deze mogelijke beleidsprioriteiten met veiligheidspartners
worden afgestemd. Het is daarbij van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen:
¡ structurele veiligheidsproblemen en
. acute veiligheidsproblemen.
Analysis:
Analysis is een diepergaande en integrale analyse van een specifiek veiligheidsprobleem,
zoals een delictsoort, een hot spot of een problematische jeugdgroep. Het signaleren van trends
en onderzoek doen naar achterliggende oorzaken maken onderdeel uit van de probleemanalyse.
De analyse biedt concrete aanknopingspunten voor een daadwerkelijke, integrale aanpak van
het veiligheidsprobleem in nauwe samenwerking met onze veiligheidspartners.
Hoe lager het geografisch niveau (bureaugebied) des te belangrijker is het dat de
prioriteiten niet als algemene categorieën (diefstal, overlast, geweld), maar zo concreet
mogelijk worden benoemd, bijvoorbeeld :
In deze straat wordt meestal 's middags ingebroken.
Deze vijf veelplegers zorgen voor de meeste criminaliteit.
De overlast en vernielzucht van deze groep in dat park.
Aan de hand van de analyse is het veiligheidsprobleem geconcretiseerd en herkenbaar voor
de buurt en zullen burgers eerder meewerken aan een oplossing. Budget en capaciteit
kunnen op deze wijze ook gericht worden ingezet.
Resoonse: olan van aanpak.
Het resultaat van de probleemanalyse vormt de basis voor een concreet plan van aanpak.
Het probleem wordt aangepakt op een manier die in de praktijk effectief is gebleken en
waarbij in samenwerking met de betrokken organisaties, instanties en burgers een
combinatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlíjke maatregelen wordt uitgevoerd.
Assessment: de evaluatie.
Assessment: evaluatie van zowel het effect als het proces van uitvoering maken
onderdeel uit van een probleemgerichte aanpak. Als de aanpak niet heeft gewerkt
dan begint het SARA-proces opnieuw.
Een gezamenlijke, integrale aanpak volgens het SARA-model dat onder regie van het lokale

bestuur wordt uitgevoerd is pas effectief als een op het probleem afgestemde combinatie
van preventieve-, strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke maatregelen worden uitgevoerd.
Daarvoor is een probleem-georiënteerde analyse noodzakelijk, aangevuld met informatie
van politie, justitie en andere ketenpartners.
Het is buitengewoon belangrijk dat de veiligheidspartners het gesignaleerde probleem
herkennen en erkennen en op maat gericht acties gaan inzetten. Dit betekent ook dat
veiligheidsprojecten en veiligheidsactiviteiten, anders dan voorheen, niet meer (vooraf)
volledig worden ingekaderd maar er ruimte moet zijn om doelgericht te handelen. Deze
gezamenlijke aanpak waar burgerpafticipatie van uitmaakt, vergroot het vertrouwen van
burgers in de gemeente en politie.

L.L2

Prioriteiten

Een integrale aanpak van veiligheid betekent een aanpak door de verschillende disciplines en
afdelingen heen. Het is echter niet mogelijk om op alle veiligheidsgebieden evenveel aandacht
te schenken in een bepaalde periode. Daarom is het nodig prioriteiten te stellen voor de
periode 2015-2018. Deze prioriteiten worden in dit hoofdstuk benoemd en geaccentueerd.
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De prioriteitstelling vindt plaats aan de hand van de raads- en
collegedoelstellingen voor de periode 2015-2018, de veiligheidsanalyse
(zie paragraaf 1.3 + bijlage 1), de huidige situatie, de regionale- en
landelijke speerpunten en het beleid van de belangrijkste veiligheidspatners
waaronder de politie, brandweer en het openbaar ministerie.
Het vertrekpunt voor het benoemen van de prioriteiten in het onderliggende gezamenlijk
integraal veiligheidsbeleid zijn :
1. De prioriteiten van de landelijke politie, dat zijn ondermijnende criminaliteit, cybercrime,
fraude, kinderporno en high impact crimes, waaronder de aanpak van jeugdcriminaliteit.
2. De visie van het Openbaar Ministerie (zie paragraaf 2.5).
3. Het coalitieprogramma van de nieuwe gemeenteraden: meer ondersteuning voor
initiatieven van de inwoners zelf, met oog voor het sociale aspect en met durf om met
minder meer te kunnen doen. Werken vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak.
Het lokaal gemeentelijk beleid dient hierbij ondersteunend te zijn en randvoorwaarden te
scheppen.

Dit wordt verder vormgegeven door:
1, De lokale prioriteiten van het Robuuste basis politieteam Weert-Nederweeft-Leudal.
Deze staan vermeld in de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2013. De gebiedsscan is
een informatieproduct waarmee de politie het lokaal bestuur informeert en adviseeft
over de meest opvallende ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit en
overlast. Stijgers zijn woni ng in bra ken, bedrijfscri mi na iteit, geluidsoverlast,
burengerucht en (jeugd)overlast.
2. De veiligheidsaspecten aangegeven door de wijk- en dorpsraden: verkeersveiligheid,
overlast (o.a. jeugdoverlast) en kleine ergernissen (zwerfvuil en vuurwerkoverlast),
achterstallig onderhoud, druggerelateerde overlast, veiligheid in en om het huis (o.a.
woni n gi nbra ken ), straatverlichti ng.
3. De Veiligheidsmonitor 2OL3, de burgerpeiling 2012 en de benchmark 2013.
Bij deze onderzoeken komen thema's als leefbaarheid in de buurt, overlast in de buurt,
respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid door de
burger en het functioneren van de politie aan de orde.
4. De mening van de interne en externe partners zoals brandweer, veiligheidshuis,
woningcorporaties en welzijnsinstellingen.
I

Hieruit komen viif gezamenlijke prioriteiten voor de periode 2015-2018

A. Woninginbraken
B. Burgerparticipatie

C. Veilige woon- en leefomgeving
D. Jeugd en veiligheid

E.

Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid

Deze prioriteiten krijgen de komende jaren extra aandacht.
De concrete doelen behorende bij deze prioriteiten zijn terug te vinden in paragraaf 1.13.
Nadat dit beleidsplan is vastgesteld zal aan het college van burgemeester en wethouders een

actieplan 2015-2018 worden voorgelegd ter vaststelling. Dit actieplan is gebaseerd op de vijf
bovengenoemde prioriteiten en in paragraaf 1.13 vastgelegde doelen.
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In het algemeen zal de nadruk de komende jaren gelegd worden op het op peil houden van
een hoge standaard van fysieke veiligheid en het tot stand brengen van een mate van
sociale veiligheid, die past bij de ontwikkeling van de drie gemeenten.
Van belang bij deze beleidsvoornemens is op te merken dat veel zaken te maken hebben
met houding en gedrag van mensen: van verkeersgedrag tot huiselijk geweld en van
drankmisbruik tot last van buren of hanggroepen. Als dat gedrag niet verandert, zijn de
voorgestelde maatregelen'dweilen met de kraan open'. De burger is medeverantwoordelijk
en krijgt voor zover mogelijk een rol bij lopende veiligheidsacties.
De gemeente schept voorwaarden en regisseert.

1.13 ambities versus uitvoering

van veiligheidsactiviteiten en -projecten

In het schema op de volgende pagina zijn de meetbare doelen weergegeven per veiligheidsveld,
inclusief nulmeting.
De cijfers zijn weergegeven op het niveau van het Robuust Basisteam Weert (Weert,
Nederweert, Leudal).
Verder is weergegeven hoe deze doelen worden gerealiseerd.
In dit schema zijn alleen de meetbare doelen opgenomen.

De prioriteit "incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid", bijvoorbeeld
autobranden, zedenzaak hebben geen meetbaar doel. Deze incidenten dienen direct opgepakt te
worden met als doel de impact op de openbare orde en veiligheid zoveel mogelijk te beperken.
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HOOFDSTUK2: KRACHTVANSAMENWERKING

2.1

Algemeen

De gemeente speelt een belangrijke regisserende, coördinerende en stimulerende rol bij het

bevorderen van de veiligheid van haar burgers. Dit is overigens niet alleen ten aanzien van
de inwoners, maar ook ten aanzien van de bedrijven en instellingen die op het gemeentelijk
grondgebied zijn gevestigd. Enerzijds heeft de gemeente direct invloed op de
veiligheidssituatie van de burgers, anderzijds kan zij niet meer dan anderen oveftuigen en
aansporen om bij te dragen aan de veiligheid.
Veiligheidsbeleid moet een onderdeel zijn van de normale beleidscyclus van de gemeente.
Geformuleerde beleidsdoelstellingen moeten periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld aan de
hand van de bereikte resultaten. Ook zal aan de hand van monitoring van de veiligheidssituatie
het beleid aangepast moeten worden. Veiligheid is immers een dynamisch begrip.
De gemeente onderscheidt zich van de andere partners op het beleidsveld veiligheíd.

Het is een politieke organisatie, door burgers gelegitimeerd om een integrale afweging te
maken ten behoeve van de prioriteitenstelling. Ook hier zijn tijd en geld beperkt en zal de
lokale overheid, wat het veiligheidsbeleid betreft, keuzes moeten maken.

2.2

Politiek-bestuurlijkeinbedding

De burgemeester is op grond van zijn wettelijke taken verantwoordelijk voor het lokale
veiligheidsbeleid. Voor het welslagen van een integraal veiligheidsbeleid is het van belang dat
zowel de burgemeester, individuele wethouders, het college, de raad en de ambtelijke
organisatie de doelstellingen onderschrijven en daadwerkelijk ondersteunen.
Een daadkrachtige betrokkenheid van de gemeenteraad is één van de belangrijkste
voorwaarden voor het welslagen van het lokale veiligheidsbeleid. Het college is in sterke
mate afhankelijk van de politieke steun die het krijgt voor zijn veiligheidsinitíatieven.
Het college is ook afhankelijk van de bereidheid van de raad om deze steun bijvoorbeeld te
vertalen in het vrijmaken van financiële middelen of van het beschikbaar stellen van
(structurele) ambtelijke capaciteit. Veiligheidsbeleid moet blijvend op de politieke agenda
staan. De rol van de gemeenteraad is kaderstellend en controlerend.
De wethouders blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de onderdelen van het
veiligheidsbeleid die deel uitmaken van hun portefeuille, zoals jeugdbeleid, handhaving,
welzijn, milieu, verkeer enzovoolts. De wethouders dienen zich bewust te zijn van het
integrale karakter van het veiligheidsbeleid dat over hun portefeuille heen reikt.
Het veiligheidsbewustzijn dient ingebakken te zijn in het dagelijks werk van de wethouders

De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid
en draagt daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij heeft het opperbevel bij brand,
hulpverlening en rampen en draagt het gezag op het terrein van handhaving van de
openbare orde en veiligheid. In relatie tot zijn wettelijke taken heeft de burgemeester ook
een belangrijke rol in de (bestuurlijke) coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid.
De samenwerking tussen het openbaar ministerie, de politie en de Veiligheidsregio Limburg
Noord (brandweer) is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zeker wanneer het gaat om de
aanpak van grotere problemen of projecten is de samenwerking zonder meer goed te noemen.

De partners weten elkaar te vinden en maken regelmatig afspraken over wederzijdse
inspanningen. 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.
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2.3

Visie Politie
De politie wil tegemoet komen aan de verwachtingen van

P

\,

LITIE
Lim bu

rg-Noord

burgers, het gezag, partners en medewerkers vanuit het
principe van actieve wederkerigheid. Alle partijen in de
veiligheidsketen dienen een concrete bijdrage te leveren aan
het geheel teneinde een reductie van de totale criminaliteit te
bewerkstelligen,

De politie is in het integrale veiligheidsbeleid van oudsher één van de belangrijkste partners.
De burgemeester vormt beheersmatig het hoofd van de politie daar waar het gaat om

handhaving van de openbare orde en hulpverlening.
De politie speelt een belangrijke preventieve rol door te participeren in projecten, zichtbaar
aanwezig te zijn en deel uit te maken van voorbereiding van het lokale veiligheidsbeleid.
Verder beschikt zij over repressieve middelen, die waar nodig ingezet kunnen worden.
Veel ontwikkelingen zijn van invloed op het politiewerk en binnen de snel veranderende
samenleving is blijvende inzet van de politie nodig.
De politie heeft deze ontwikkelingen gewaarborgd in de gebiedsgebonden politiezorg, waarin
wijkagenten worden aangewezen voor een bepaald geografisch gebied, waarbinnen zij samen

met ketenpaltners trachten de leefbaarheid en veiligheid van dat gebied te waarborgen.
De politie zet in op drie belangrijke strategieën:

1.

2.
3.

Begrenzen: dat wil zeggent het binnen de perken brengen of houden van gedrag dat
anderen de ruimte ontneemt. Dit gedrag moet desnoods met geweld daadwerkelijk in
toom worden gehouden.
Beschermen: het bieden van ruimte aan mensen die onderdrukt en/of geTntimideerd en
daardoor beperkt worden; het gaat hierbij om ruimte en veiligheid bieden aan 'hen die
hulp behoeven'.
Bekrachtigen: het ondersteunen van gedrag dat het samenleven met verschillen bevordert

Sturing
Om ervoor te zorgen dat de politie de goede dingen doet, is sturing door de lokale omgeving
en omstandigheden van belang. Het bevoegd gezag speelt hierin een centrale rol.
Op lokaal niveau zijn dat de burgemeester (openbare orde) en de officier van Justitie
(strafrechtelijke handhaving), die samen met de lokale chef in het driehoeksoverleg vorm en
sturing geven aan de keuzes ter zake het politiewerk.
Door het lokale gezag wordt de politie aangesproken op de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan het politiewerk en worden prioriteiten waarbij uitgegaan wordt van de lokale
omstandigheden. Die lokale omstandigheden en de lokale problematiek zijn leidend voor de
thema's waarop de politie zich richt,
Landelijk gezag
Naast het lokale gezag kent de politie ook nog het landelijke gezag van de minister van
Veiligheid en Justitie.
Voor de periode 2015-2018 heeft de minister de volgende prioriteiten benoemd:
1. Ondermijnende criminaliteit;
2. Cybercrime;
3. Fraude;
4. Kinderporno;
5. High Impact Crimes, waaronder de aanpak van jeugdcriminaliteit.
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Er is geen sprake van hiërarchie tussen de landelijke en de lokale prioriteiten.

Het lokale gezag bepaalt wat er in een concrete situatie moet gebeuren en daarmee kan een
lokale prioriteit prefereren boven een landelijke prioriteit of omgekeerd.
Limburqse veiliqheidsthema's

a. Overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit.
In het bijzonder gaat het om delicten met een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
¡ Woninginbraken, overvallen, straatroof;
. Optreden tegen patsers;
. Verkeersoverlast, overlast doorzorgwekkende zorgmijders;
. (soft)drugsoverlast;
. Mobiel banditisme (straatroof, woninginbraken, winkeldiefstal, wissel/babbeltrucs,
skimming of zakkenrollerij) ;
. Huiselijk en seksueel geweld;
¡ Bur€rìgerucht/overlast;
Deze vormen van criminaliteit vergen een gerichte gemeenschappelijke integrale aanpak:
zowel gebiedsgericht als dadergericht (hotspots, hotshots). Deze aanpak is gebaat bij
investeringen in analysecapaciteit en instrumenten om capaciteit effectiever in te zetten en
aan de voorkant van het probleem te komen. Daarnaast is er bij de veiligheidspartners focus
op dadergerichte (persoonsgerichte) aanpak, welke moet leiden tot beperking van recidive.
Probleemgevallen worden voortaan als eerste aangepakt binnen lokale gemeentelijke
netwerken. Wanneer er gevallen zijn waar geen oplossingen geboden kan worden omdat ze
ondoorgrondelijk, ongrijpbaar en ontwrichtend zijn (m.a.w. complexe multi-probleem) wordt
afstemming gezocht met het Veiligheidshuis.

b. Jeugd
Gemeenten geven aan dat de overlast door jeugd een veelvoorkomend probleem is:
.
Overlast en criminaliteit in uitgaansgebieden;
.
Alcohol en drugsproblematiek;
.
Jeugdcriminaliteit in groepsverband.
c. Burgerparticipatie
Vanuit de gemeenten en de veiligheidsregio wordt aangegeven dat zij, samen met de politie
en anderen, wil werken aan versterking van burgerparticipatie als het gaat om de
veiligheidsaanpak.
d.

Integriteit

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

zaken die ondermijnend zijn voor de (boven)lokale samenleving:
handel in verboden middelen, mensenhandel, witwaspraktijken, kinderporno, cybercrime,
zware milieucriminaliteit en de Motorcyclegang. Deze praktijken vormen vaak een aantasting
van de maatschappelijke integriteit. Activiteiten als hennepteelt kunnen bijvoorbeeld in een
woonwijk als tamelijk onschuldige activiteit worden beoordeeld, maar vervaagt de grens
tussen boven- en onderwereld en maakt buurten kwetsbaar voor criminele figuren.
Door de doorgroei van jeugdgroepen kan in een buurt een klimaat van angst en terreur
ontstaan. Ondermijnende criminaliteit in georganiseerd verband betreft veelal stelselmatige
gepleegde criminaliteit, die onwettige vermogens en economische machtsposities genereert,
vaak met corruptie en marktverstoring tot gevolg. Binnen de geïntegreerde aanpak van
ondermijnende criminaliteit ligt het accent op Limburgse prioriteiten (de zogenaamde
ha ndhavingsknel pu nten).
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Regionaal worden de belangrijkste dreigingen integraal geprioriteerd, met oog voor lokale
ontwikkelingen en verschijningsvormen, met name: hennepteelt, clubhuizen van outlaw
motorcycle gangs (OMG's), vrijplaatsen (woonwagenkampen, havens) en specifieke uitingen
van mensenhandel (raamprostitutie of arbeidsuitbuiting in land- en tuinbouwbedrijven).
Deze criminaliteit vormt een landelijk probleem met lokale inbedding en internationale
verbindingen.
De reeds ingezette weg van versterking van deze integrale en bestuurlijke aanpak van zware
georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband wordt vooftgezet.
Het integraal afpakken is een belangrijk middel voor de ontwrichting van dergelijke vormen
van criminaliteit en zal versterkt worden ingezet. Daarnaast wordt ingezet op preventie en
het stimuleren van de weerbaarheid: burgers, bedrijven, branches en publieke paftijen
moeten zich bewust worden van hun vermogens om op te treden tegen ondermijnende
criminaliteit met oog voor het achterliggende maatschappelijke probleem.
Beteken isvol le i nterventies

tot passende en betekenisvolle interventies is het belangrijk om de
ontwikkeling van het lokale en Limburgse veiligheidsbeeld nauwlettend te volgen.
Op basis hiervan kan lokaal, regionaal of landelijk een gemeenschappelijke aanpak worden
geformuleerd. Dit actueel veiligheidsbeeld vormt het scharnierpunt tussen de lokale wensen
op het terrein van de veiligheid en de inzet van de politie. In de lokale driehoek maken de
gezagdragers afspraken over de inzet van de politie.
Om te komen

De keuze voor lokale betekenisvolle interventies en ruimte voor context gedreven of
omgevingsgericht werken betekent niet dat de inzet van de politie en andere partners
vrijblijvend is, integendeel. De betrokken partijen committeren zich met dit plan, en met de
concrete en meetbare afspraken die op lokaal niveau worden gemaakt, nadrukkelijk aan een
gezamenlijke inzet.
De afspraken worden gemaakt in het perspectief van wederzijds vertrouwen.

2.4

Visie Veiligheidsregio Limburg-Noord

sreg
d

De Veiligheidsregio fungeert als de samenwerkende paftij
van gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing,
brandweer, publieke gezondheid en sociale veiligheid. Het
algemeen bestuur ziet "Samen meerwaarde behalen in
veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord" als de missie
van de Veiligheidsregio. De doelgroep van de
Veiligheidsregio is de burger, Hij vervult een belangrijke rol
in het realiseren van de missie, Burgers die betrokken zijn
bij hun omgeving dragen actief verantwoordelijkheid voor
veiligheid en gezondheid

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare
veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren. Binnen de VRLN werken in
gezamenlijkheid de Brandweer, GHOR en GGD Limburg-Noord. Daarnaast is de VRLN een
samenwerkingsverband van pol itie, Brandweer, GHOR, Gemeenten, Defensie,
Waterschappen, Prorail en de GGD. Het doel van de samenwerking is dat alle partijen
gezamenlijke voorbereidingen treffen en dat de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd
tot stand komt.
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Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle betrokkenen intact
blijven. Als samenwerkende partij van en voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
biedt de Veiligheidsregio diensten aan op het terrein van rampenbestrijding,
crisisbeheersi ng, bra ndweer, GGD / gezondheid en socia le vei gheid.
Ii

Brandweer
De brandweerzorg zal de komende jaren gericht zijn op een hoge maatschappelijke
betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten.
Voor de brandweer is er vooral winst te halen in het verschuiven van de focus naar
proactieve en preventieve maatregelen. Dit betekent dat het veiligheidsdenken aan de
voorkant van de keten in belang toeneemt. Bij burgers en bedrijven moet het
risicobewustzijn verhoogd worden. Voor de brandweer betekent dit een omwenteling van
hun werkwijze. De repressieve brandweerorganisatie gaat zich geleidelijk versmallen en aan
de voorkant van de veiligheidsketen is structureel meer inspanning noodzakelijk.
GGD Limburg-Noord
De GGD vervult op basis van kennis en kunde een spilfunctie binnen de publieke gezondheid

in de regio. Die spilfunctie kenmerkt zich door een coördinerende, adviserende en
verbindende rol. Men richt zich op gezondheidsbevordering. Naast vroegtijdig opsporen van
ziekten ligt meer de nadruk op voorkomen van ziekten. Hun doel is succesvol bijdragen aan
een langer gezond leven. Voor het domein van de publieke gezondheid fungeren de
elementen zelfredzaamheid en participatie, als belangrijke uitgangspunten. Door de
combinatie van eigen inítiatief, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking, worden
duurzame resultaten behaald.
GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)
De GHOR is in het leven geroepen om de geneeskundige hulpverlening

te coördineren, in
situaties waarin de individuele zorgverleners het werk alleen niet goed aankunnen.
Dit is het geval bij rampen en crises en de voorbereiding daarop.
Het doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur,
naadloos kan opschalen van dagelijks naar grootschalige hulpverlening. En dat de betrokken
organisaties daarbij als een samenhangende zorgketen kunnen optreden.
Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg krijgen. Zij doen dit door het
preventief en repressief borgen van deze dienstverlening.
Programma Brandveilig Leven
Het realiseren van een gedragsverandering bij de burger is een noodzakelijke maar
complexe taak. Om de gewenste verandering teweeg te brengen is een team Brandveilig
Leven (BLV) samengesteld, bestaande uit medewerkers vanuit de brandweer én vanuit de
gezondheidsbevordering. Het team zet activiteiten uit die gericht zijn op het verbeteren van
de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen. Dit gebeurt met drie elkaar
ondersteunende invalshoeken: de komende generatie opvoeden met (brand)veilig leven, een
gericht doelgroepenbeleid en een sociaal-demografisch beleid.
Binnen het programma Brandveilig Leven gaat het erom dat er steeds gezocht wordt naar de
goede setting waarin mensen elkaar op vakmanschap kunnen vinden.
Daarbij gaat het vooral om het verbinden van ieders deskundigheid en expertise en om er
sámen voor te zorgen dat de aansluiting bij de praktijk optimaal is. Daarbij wordt van steeds
groter belang om aan te sluiten bij integrale veiligheid op lokaal niveau.
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2.5

Visie Openbaar Ministerie

8:
EIPE
ERIE

Tsgerichte organisatie zijn, die door
rcrkenbare interventies recht doet aan
t omgevtng.

Veranderende samenleving
Het Openbaar Ministerie vervult zijn maatschappelijke opdracht in een dynamische omgeving
die andere, hogere eisen aan de strafrechtpleging stelt dan vroeger.
Het OM dient:
.
oog te hebben voor wat de samenleving dwars zit;
.
Samen te werken met netwerkpartners;
.
Slachtoffers op een juiste manier te bejegenen;
.
De zaken altijd zorgvuldig en met een hoge kwaliteit af te handelen;
.
Net zo vindingrijk te zijn als de criminelen;
.
Er rekening mee te houden dat de media steeds mee kijkt;
¡
Met minder mensen en minder geld te werken.
Aanoak
De inhoudelijke vernieuwingen binnen ZSM, high impact crime, ondermijning, afpakken en
slachtofferzorg worden voortgezet. Van het OM wordt verwacht dat zij strafzaken kwalitatief goed,
snel, efficiënt en effectief afdoet. Het vervolgen van wetsovertredingen heeft maatschappelijke
betekenis doordat het bijdraagt aan correctie en afkeuring van crimineel gedrag, recht doet aan
slachtoffers en omdat, waar mogelijk, schade wordt vergoed.
De realiteit is echter dat in de strafrechtsketen maar een zeer beperkt deel van de
wetsovertredingen wordt opgespoord en vervolgd. Dat stelt hoge eisen aan de selectiviteit van de
strafrechtsketen (de goede zaken doen) en levert altijd spanning op met de maatschappelijke en
politieke verwachtingen aan handhaving.
Het stelt ook hoge eisen aan de opvolging in de strafrechtsketen: de zaken die in de opsporing
worden opgepakt, mogen niet in een volgende fase op de plank blijven liggen (de zaken goed
doen). Voldoen aan deze eis is een uitdaging voor het OM, gegeven de realiteit van teruglopende
middelen/ productiecapaciteit en de daardoor toenemende kans op voorraadvorming.
Samenwerken
Naast het afdoen van strafzaken 'achteraf'wordt van het OM verwacht dat het
omgevingsgericht is en 'vooraf in overleg met ketenpartners tot een brede compliance
benadering komt. Door samen met partners barrières op te werpen tegen crimineel gedrag
kan een meer duurzaam maatschappelijk effect worden bereikt dan met alléén
strafrechtelijk ingrijpen mogelijk is. Ook deze oriëntatie op effect is een verdere uitdaging
die het OM samen met de partners aan wil gaan. De burgers en de netwerkpartners willen
een OM dat gemakkelijk is te vinden en dat snel en adequaat vragen en verzoeken
behandelt via verschillende kanalen (fysiek en viftueel). Daarnaast vraagt het bestuur
(minister, kabinet) om een organisatie die in staat is om de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde o p een duurzame en betaalbare manier uit te voeren, waarbij maximale
'value for money' wordt geleverd. Om dit te bereiken zullen ingrijpende transformaties
doorgevoerd worden op alle OM-onderdelen. De wens om de interne organisatie beter af te
stemmen op de externe eisen van de samenleving en bestuur betekent dat het OM vanaf
2013 al een verkenning heeft gestart om te komen tot een effectievere en doelmatigere
organisatie. Hierbij is de zaak het vertrekpunt en staat de professional centraal.
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2.6

Overige externe partners

Het veiligheidsbeleid is, zoals gezegd, een zaak van meerdere partijen. Afhankelijk van het
onderwerp is overleg en afstemming nodig tussen interne en externe partijen. Dit kan gaan
over concrete zaken en over meer algemene veiligheidszaken. Door middel van overleg
kunnen paftijen elkaar informeren en hun beleid en uitvoering op elkaar afstemmen.
Bij elk onderwerp moet goed gekeken worden welke partijen er bij betrokken moeten worden
De gemeentelijke organisatie moet alert zijn op het tijdig betrekken van de externe paftners
en zij moet hierin het initiatief nemen. De insteek moet daarbij vooral pragmatisch en
resultaatgericht zijn. Afhankelijk van het veiligheidsprobleem kan het overleg over concrete
zaken in principe op ad hoc basis plaatsvinden en via zo kort mogelijke lijnen.
Om te voorkomen dat er een overdaad aan overlegstructuren ontstaat zal zoveel mogelijk
aansluiting worden gezocht bij de reeds bestaande overlegstructuren.

2.7

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is op meerdere fronten van belang. In het opsporingsproces zijn politíe en
justitie voor een groot deel afhankelijk van de informatie van burgers. Burgernet is een goed
voorbeeld van een samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in
de woon- en leefomgeving te bevorderen.
Participatie van de burgers is daarom een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid.
De burger is een deskundige van zijn eigen buurt en neemt daarom een belangrijke plaats in in
het integrale veiligheidsbeleid. De bewoners van de verschillende kernen van de gemeenten
Weert, Nederweert en Leudal kennen de problematiek immers vaak van heel dichtbij.
Zij hebben een signaleringsfunctie en vervullen in veel gevallen een essentiële rol om te
komen tot oplossingen voor problematiek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
De sociale controle in een buurt, waarmee de bindingen, betrokkenheid en het aanspreken
op elkaars gedrag wordt bedoeld, is van wezenlijk belang voor de mate van veiligheid en
leefbaarheid. Een grote diversiteit van het verenigingsleven draagt hieraan bij, denk hierbij
aan ouderenbonden maar ook aan sport- en muziekverenigingen.

Dorps- of wijkraden vormen een veftegenwoordiging van een bepaald deel van de gemeente
en kunnen een bijdrage leveren aan de inbreng van burgers bij veiligheidsthema's.
Andersom kunnen zij een belangrijke sleutel vormen om het beleid en uitvoering daarvan bij
de bewoners van hun dorp- of wijk onder de aandacht te brengen. Deze wisselwerking
('actieve wederkerigheid') vergroot de participatie van de burger.
Het is belangrijk dat er een goede afstemming aanwezig is met de bewoners en dat er
aandacht is voor de problemen die in hun kern spelen. De burgers worden, afhankelijk van
het onderwerp, actief betrokken bij de beleidsvorming of bij de uitvoering van vastgesteld
beleid. Goede communicatie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het vertrouwen
van de burger in de overheid.

Burgerparticipatie kan in vier stappen worden vergroot door:
a) Het informeren van burgers over zowel de positieve als negatieve ontwikkelingen op het
gebied van de lokale veiligheid is een belangrijk aspect van de burgerparticipatie. Veel
burgers ontlenen hun beeld van de veiligheid aan de media of van verhalen van
anderen. Een goede, transparante publieke informatíevoorziening over de lokale
veiligheid draagt bij aan een realistisch beeld van de veiligheid en aan minder gevoel
van onveiligheid. Het is ook belangrijk dat burgers gelijkwaardigheid in hun contact met
de overheid ervaren. Ze willen ervaren dat hun melding tot zichtbare actie leidt.
('actieve wederkeri g heid').
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b)

c)
d)

Het consulteren van de burger. Hierbij gaat het om medezeggenschap van burgers bij
lokale prioriteitskeuzes, tevens kan de burger van waarde zijn voor het aandragen van
een oplossing van het probleem. Hierbij moet worden gewaakt voor te hoge en/of
on real istische verwachti ngen.
Het adviseren van de burger door deskundig advies te geven om onveiligheid en
criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen.
Bij meedoen wordt gedacht aan het vrijwillig meewerken en de eigen rol van de
individuele burger op het gebied van toezicht en preventie. De gemeente dient tevens
oog te hebben voor burgerinitiatieven en deze faciliteren door kennis, deskundigheid en
materiële hulp beschikbaar te stellen.

Sturen op burgerschap:
Burgerschap betekent dat inwoners meewerken aan een mooiere en betere woon- en
leefomgeving. Mensen voelen zich betrokken en dragen bij aan het verbeteren van het
sociale klimaat en nemen verantwoordelijkheid voor hun sociale omgeving.
Een burger voelt zicht mede-eigenaar van zijn straat of buurt.
Samen met burgers de belangrijkste veiligheidsproblemen aanpakken past heel goed bij het
wijkgericht werken en bij de kanteling in het kader van de WMO,
Door wijkgericht te werken ontstaat een goed inzicht in de belangrijkste specifieke
problemen die er spelen en krijgen burgers de ruimte om zelf de oplossingen te kiezen die
bij hun passen. Zo voeren zij regie over hun eigen buurt en zijn/worden ze zelfredzaam.
Een actieve burger helpt om beter te kunnen handelen op de structurele veiligheidsproblemen
en acute veiligheidsproblemen sneller beheersbaar te maken.
De hiervoor afgebeelde ladder is illustratief voor de wijze waarop gestuurd kan worden op
een beter burgerschap.
HOOFDSTUK

3:

GEMEENTE SPECIFIEK GEDEELTE

In de opdracht van het Robuust Basísteam Weert-Nederweeft-Leudal van 31 juli 2013 staat
dat dit beleidsplan kan bestaan uit een gezamenlijk gedeelte en een gemeente specifiek
gedeelte.
Nu het gezamenlijk beleid gereed is, moeten we concluderen dat dit voor alle drie de
gemeenten de lading dekt. Er is geen behoefte aan een gemeente specifiek gedeelte.
Op basis van dit beleidsplan wordt een actieplan opgesteld dat ter vaststelling aan de
colleges van burgemeester en wethouders wordt aangeboden.

Hierbij zal wel een onderscheid worden gemaakt tussen een gezamenlijk actieplan en een
gemeente specifiek actieplan.
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