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Voorwoord
In dit jaarverslag geeft de politie een inkijk in haar werk en de resultaten daarvan
in 2014. In het beleidsplan 'Samen doen wat ertoe doet! Lokale en
gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd' zijn de thema's en
doelstellingen voor 2013 en 2014 vastgesteld. Die thema's staan centraal in dit
jaarverslag.
De verankering op lokaal niveau is onveranderd de peiler van het politiewerk. Dit
staat aan de basis van het dagelijks politieoptreden en van daaruit vervult de
politie haar rol. Dat gebeurt in afstemming met de partners en waar mogelijk in
samenwerking met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In
de samenwerking wil de politie een betrouwbare partner zijn en vertrouwen
scheppen bij burgers.
Van medewerkers van de politie en van partners, waarmee gewerkt wordt aan
veiligheid, wordt veel gevraagd. Politiemensen doen dit vanuit hun professie op
een integere en moedige manier. Dat gebeurt in een organisatie in transitie,
waarbij het afgelopen jaar grote stappen zijn gezet , onder meer in de inrichting
van robuuste basisteams. Een belangrijk ankerpunt daarbij is de lokale
verbinding met partners en burgers.
De veiligheidsontwikkeling in Limburg is positief en als politie kijken we met
gepaste tevredenheid terug op resultaten, die we bereikten met partners en
burgers.

De politiechef,
G.J. Veldhuis.
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Context van dit jaarverslag
De politie is dagelijks aanwezig in de samenleving en actief in het beschermen
van de bevolking, desnoods met gepast geweld, in het begrenzen van
ongeoorloofd gedrag en in het bekrachtigen van het goede samenleven door
bewoners en bedrijven. De omstandigheden waarin de politie acteert, wisselen
en zijn vaak niet te voorspellen. Maar voorop staat dat de politie alert en
slagvaardig reageert op zaken die zich voordoen.
Het afgelopen jaar hebben zich verschillende grote zaken voorgedaan met grote
impact op delen van de Limburgse samenleving en op politiemensen die daarbij
betrokken waren. Gedacht kan worden aan het schietincident in Hoensbroek
waarbij een man vanuit zijn woning met een automatisch wapen om zich heen
schoot, de brandstichtingen aan vaartuigloods en vaartuigen in de omgeving van
Roermond of de mogelijke (bom) aanslagen in Susteren en Nieuwstad.
Daarnaast zijn politiemensen dagelijks in de weer om andere, voor betrokkenen
zeker niet minder ingrijpende zaken tot een goed einde te brengen. Voorbeelden
hiervan zijn het oppakken van overvallers en het bijstaan van winkeliers in de
aanpak van winkeldieven en het ter plaatse gaan bij woninginbraken. Ook is de
politie voortdurend actief om bewoners en partners te ondersteunen.
Dit jaarverslag wordt gelardeerd met korte berichten uit de pers en interne
media waarin voorbeelden geschetst worden van het dagelijks politiewerk. In
het zo goed mogelijk en adequaat uitvoeren van dat werk, ligt de kracht van de
politie. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de zorg voor de veiligheid in
Limburg. Waardering, erkenning en vertrouwen van bewoners, bedrijven,
instellingen en het gezag hebben daarin hun basis. Nederland kent een politie,
die lokaal is verankerd, maar functioneert als één korps. Als de omstandigheden
daarom vragen wordt opgeschaald en worden collega's ondersteund waar dat
nodig is.

In 2014 is hard gewerkt aan het vormgeven en realiseren van de nieuwe
organisatie en de nieuwe manier van werken. Belangrijk was het in werking
krijgen van de robuuste basisteams en het overleg van nieuwe teamchefs met
hun lokaal gezag. Ook de rechercheteams in de districten zijn in werking
gekomen. De informatiegestuurde coördinatie van de meldkamer ondersteunt
de inzet van de politie in noodhulpsituaties en draagt bij aan het snel en
adequaat reageren van de politie. In de dienstverlening worden gelijktijdig
stappen voorbereid en in uitvoering gebracht.
Dit veranderproces doet een groot beroep op de medewerkers. Enerzijds is er
aandacht en energie nodig om de nieuwe organisatie in te richten, vorm te
geven en het transitieproces te doorlopen en anderzijds blijft de dagelijkse vraag
naar adequaat en goed politiewerk een voortdurend beroep op hen doen. Voor
de individuele medewerkers speelt daarnaast, dat ze veelal te kampen hebben
met onzekerheid over de nabije toekomst voor wat betreft de plaats in de
organisatie, de werkzaamheden, de collega's en dergelijke. Bovendien staat de
ontwikkeling van de professie niet stil en worden collega's bij regelmaat getraind
in nieuwe manieren van werken. In het bijzonder de ontwikkeling van de
weerbaarheid in casu de mentale krachttraining, raakt vrijwel alle executieve
collega's.
De ontwikkelingen en resultaten in dit jaarverslag moeten in bovengeschetste
context worden gezien. Een context die gekenmerkt wordt door grote druk(te)
voor de collega's, in omstandigheden die soms zwaar zijn, maar waar het
politiewerk buiten centraal blijft staan.

In het voorjaar van 2014 was Nederland het gastland voor de Nuclear Security
Summit. Voor een veilig en ordelijk verloop leverde de politie grote
inspanningen. Specifieke politiedeskundigheid was nodig om overgebrachte
slachtoffers van het verongelukte Malaysia Airlines-vlucht (MH17) te
identificeren. In beide situaties leverden Limburgse politiemensen een
onmisbare bijdrage.
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Korte blik op 2014
In het beleidsplan 2013-2014 'Samen doen wat er toe doet!' zijn thema's
benoemd die aandacht behoeven of waarin een bepaalde manier van werken
wordt voorgestaan. Tevens worden in het beleidsplan verbindingen gelegd met
de landelijke prioriteiten. Het jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen en
resultaten voor de thema's, die in dit beleidsplan zijn benoemd. Deze worden
afgezet tegen de resultaten van de voorafgaande periode.
Als het gaat om het thema overlast en ernstige (veel) voorkomende criminaliteit,
valt allereerst op dat in Limburg, net als in de rest van Nederland, sprake is van
een daling van de geregistreerde criminaliteit. Ook is er een afname zichtbaar
van de zogeheten High Impact Crimes. Dat geldt voor woninginbraken en
geweldsdelicten. Dat neemt overigens niet weg, dat de politie dagelijks te
maken heeft met ernstige voorvallen van huiselijk geweld. Het aantal overvallen
is dit jaar iets hoger dan vorig jaar, maar meerjarig is sprake van een opvallende
daling.
De sociale overlast is in het zuidelijk deel van Limburg hoger dan het landelijk
gemiddelde. Het gaat hierbij vooral om overlastmeldingen met betrekking tot
jeugd, drugs en buurtgenoten. Ook is sprake van een verdere toename van
overlast door overspannen personen of mensen die maatschappelijk ontredderd
zijn geraakt.
Bij overvallen, woninginbraken, geweld en straatroof zijn onze inspanningen
gericht op preventie en het succesvol oplossen van zaken. Het aantal
behandelde verdachten is vergelijkbaar met vorig jaar. Tevens is aandacht
geschonken aan het goed informeren van burgers op welke wijze hun aangifte
van een geweldsdelict is opgepakt. Ook op andere manieren is gewerkt aan het
versterken van de dienstverlening naar de burger, bijvoorbeeld door het snel en
adequaat reageren bij meldingen en aangiften op te nemen volgens de voorkeur
van de aangever. Slachtoffers worden beter geïnformeerd al of niet door
tussenkomst van het slachtofferloket.

door de politie, samen met gemeenten, OM, Jeugdzorg en de omgeving
aandacht en zorg besteed aan individuele jeugdigen die (dreigen) af te glijden en
aan het bestrijden en voorkomen van overlast. De jeugdoverlast is overigens de
afgelopen twee jaar minder dan de voorgaande jaren.
Burgerparticipatie is een derde relevant thema binnen de eenheid. Burgernet is
frequent ingezet om de burgers te informeren en te betrekken bij de veiligheid in
hun eigen buurt. Wijkagenten hebben op vele manieren contact met hun directe
omgeving. Twitterend, signalerend, adviserend en zichtbaar interveniërend
spelen de (wijk)agenten een onmisbare rol vanuit de basisteams. Er zijn vele
voorbeelden van goede samenwerking met het lokaal bestuur en de burgers.
Inmiddels maken steeds meer mensen gebruik van Burgernet.
Het vierde thema is integriteit en gaat vooral over de aanpak van zaken die de
(lokale) samenleving ondermijnen. Voor de politie betekent dat bijvoorbeeld het
aanpakken van criminele samenwerkingsverbanden en het beslag leggen op
vermogens die wederrechtelijk zijn verkregen. Zo is actief ingegrepen op
ondermijnend gedrag door groepen of personen die zichzelf min of meer als
onaantastbaar of buiten de rechtsorde wanen, zoals Outlaw Motor Gangs en
andere groepen. Ook wordt extra ingezet op het toe brengen van korte klappen
aan lokaal opvallende daders. Al deze interventies zijn gericht op integraal
tegenhouden van ondermijnend handelen. Het opgekomen extremisme door
Jihadisten vraagt van de politie voortdurende aandacht en alertheid. Kapitale
delicten worden grootschalig onderzocht en vaak speelt drugscriminaliteit een
belangrijke rol. Er zijn ongeveer 600 hennepkwekerijen opgerold.
Een aantal resultaatgegevens staat vermeld in de bijlage.

Jeugd blijft een belangrijk thema in Limburg. De gemeenschappelijke aanpak
van de criminele jeugdgroepen is succesvol geweest. Limburg kent alleen nog
overlastgevend of hinderlijke jeugdgroepen, geen criminele. Daarnaast wordt
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Toelichting resultaten op de
gemeenschappelijke veiligheidsthema's
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en resultaten op de
gemeenschappelijke veiligheidsthema's toegelicht zoals verwoord in het
beleidsplan 2013-2014 'Samen doen wat er toe doet!'. Het gaat om lokale en
bovenlokale veiligheidsvraagstukken die in Limburg spelen. Waar dat aan de
orde is, zijn deze gerelateerd aan de landelijke veiligheidsthema's. In de praktijk
gaat het om concrete vraagstukken, gebeurtenissen en personen.
Binnen de Limburgse context zijn de volgende vier gemeenschappelijke
veiligheidsthema's benoemd:
•
Aanpak van overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit
•
Zorg voor de jeugd
•
Burgerparticipatie
•
Integriteit
Hierna wordt op deze thema's ingegaan, waarbij het beleid, conform het
genoemde beleidsplan, kernachtig wordt beschreven.

Aanpak van overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit
Als het gaat om ernstige veelvoorkomende criminaliteit worden met name
woninginbraken en overvallen genoemd als belangrijke Limburgse thema's.
Overvallen spelen deels ook in relatie tot bedrijven en instellingen. Een derde
type veelvoorkomende criminaliteit is huiselijk geweld. De aanpak daarvan is
altijd gelieerd aan specifieke omstandigheden. Ook in het optreden tegen
patsers (of in moderne termen onaantastbaren genoemd) is een gezamenlijke
aanpak noodzakelijk. Ook vraagstukken als het terugdringen van overlast, zoals
verkeersoverlast, problematische zorgmijders en (drugs)overlast, vragen de
nodige aandacht.
Aanpak van delicten met een hoge impact op het slachtoffer: overvallen,
straatroof, woninginbraken en geweld (High Impact Crime).
De politie heeft herkenbaar en met prioriteit ingezet op een vermindering van
delicten en slachtofferschap als gevolg van ernstige veelvoorkomende
criminaliteit (High Impact Crime (HIC)). Er zijn stappen gezet om repressie te
verbreden en te versterken, preventief signalerend en adviserend te zijn en
initiatieven van overheden, particuliere partijen en burgers te stimuleren. Waar

mogelijk werd uitgegaan van een integrale aanpak. In vergelijking met 2012 is
het aantal HIC-delicten in Limburg met 13,1% afgenomen. Ook de
geweldsmisdrijven en woninginbraken dalen en het aantal overvallen
verminderde met bijna een derde. Bij straatroven blijft het aantal vrijwel gelijk.
Van de aangevers werd variërend per HIC delictsoort 88% tot 95% binnen
veertien dagen over de behandeling van hun aangifte geïnformeerd.
Woninginbraken: Woninginbraken zijn er dagelijks, maar er is na een hausse in
de periode 2011-2012, een daling te constateren. Ook in de rest van Nederland is
een soortgelijke ontwikkeling zichtbaar. Lokaal zijn er verschillen: In de meeste
Limburgse gemeenten neemt het aantal woninginbraken af en in enkele
gemeenten is het aantal vrijwel gelijk gebleven, zoals Nederweert en SittardGeleen. De gemeenten Weert, Onderbanken, Bergen, Leudal, Simpelveld en
Beesel hebben te maken gehad met een toename van het aantal
woninginbraken.
Middelaar - Schipper alarmeert hulpdiensten omdat 'auto te water raakt'
Schipper meldt dat een auto het water in rijdt met daarin minstens één inzittende persoon.
Politie, brandweer en traumaheli zoeken wateroppervlak af. Uiteindelijk wordt met behulp
van sonarapparatuur de auto op een diepte van acht meter onder wateropppervlak
gelokaliseerd. Met hulp van een duikteam uit Den Bosch wordt het voertuig, met daarin het
levenloze lichaam van een vrouw uit het water gedregd. De mogelijke oorzaak is zelfdoding.

De aanpak door de politie heeft geleid tot een toename van afgehandelde
verdachten van woninginbraken (456 in 2014). De doelstelling om per 100
misdrijven 8 verdachten af de handelen is gehaald. Niet alleen de politie, maar
ook het lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bewoners zelf zijn
actief in de strijd tegen woninginbraken. Naast de repressieve aanpak leidt dit
tot toegenomen waakzaamheid en wijst de politie op aandacht voor preventie.
In 2014 ligt het aantal woninginbraken in Limburg 13,6% lager dan in het jaar
2012.
Geweld: Onder geweld worden begrepen bedreiging, mishandeling en openlijk
geweld tegen personen. Bij het terugdringen van openlijk geweld is aandacht
voor veiligheid in uitgaansgebieden erg belangrijk. Het lokaal bestuur,
(horeca)ondernemers, politie en andere instanties hebben de afgelopen jaren op
dit gebied goed samengewerkt. Het slachtofferschap van geweldsdelicten is
inmiddels gedaald ten opzichte van 2012. Het aantal afgehandelde verdachten
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per 100 delicten bedraagt 68. Dit is meer dan de landelijke streefwaarde van 60.
Verdachten van openlijk geweld tegen personen worden in vrijwel alle gevallen
door de politie aangehouden en afgehandeld. De laatste twee jaar nam het
aantal geregistreerde geweldmisdrijven af en is er sprake van een daling van
12,6% ten opzichte van 2012.
Maastricht - Man overleden bij vechtpartij
Bij een vechtpartij bij de daklozenopvang Leger des Heils in Maastricht is een man overleden.
Een verdachte is aangehouden.

Rekening houdend met geschatte risico's en gewenst effect, is tijdens bepaalde
perioden (zomer / evenementen / inkom), op gerichte plaatsen
(centrumgebieden) en voor doelgroepen (bezoekers / jeugdigen en studenten)
op verschillende manieren campagnes gevoerd. Het aantal straatroven is daar
met 20% gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Ook in andere gemeenten
zijn op dit gebied initiatieven ondernomen.
Bij 43 straatroven zijn er aanwijzingen, dat het delict met grof geweld gepleegd
is door rondtrekkende daders of bendes, met name in de gemeenten Roermond,
Kerkrade en Brunssum.
Brunssum - Vrouw hevig overstuur bij straatroof door rondtrekkende rovers

Huiselijk geweld: Ruim 68 % van de geweldmisdrijven wordt door de politie
geduid als huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het in de helft van de
gevallen om mishandeling en in bijna een vijfde van de situaties om bedreiging.
De ernst van dit soort delicten raakt alle personen in de betreffende
samenlevingsvorm of relatie van dader(s) en slachtoffer(s). De inspanningen bij
huiselijk geweld van politie, hulpverlening, bestuur en justitie zijn groot. In 2014
stelde de Politie in 271 gevallen een risico-inventarisatie op, die in 185 situaties
leidde tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod. In veel situaties speelt een
samengestelde problematiek.
Heerlen - Agenten verijdelen nog ernstiger huiselijk geweld van moeder en baby
Kort na aankomst bij de woning horen agenten dat er een hevige woordenwisseling is tussen
een man en een vrouw. Daarbij schreeuwt de man ook: "Ik steek je kapot en ga er wel voor
zitten". Door hard op de deur te kloppen wordt de deur geopend door een vrouw die helemaal
overstuur is en verwondingen in haar gezicht heeft. In de woning is op veel plaatsen bloed en
de vrouw zegt, dat de agenten geen seconde later hadden moeten komen, omdat de man op
het punt stond haar neer te steken. De man slaat, met een mes in de hand, op de vlucht. De
agenten brengen de gewonde vrouw en baby, die door de man 'geschud' is, voor behandeling
naar het ziekenhuis. De voortvluchtige verdachte, die ook al als geweldpleger,
harddruggebruiker en oplichter te boek staat, wordt een dag later aangehouden.

Een vrouw raakt hevig overstuur, omdat zij op een listige manier wordt beroofd van haar
gouden ketting. Zeer geëmotioneerd vertelt het slachtoffer dat een auto naast haar stopte
waarin een man en twee vrouwen, met een zigeunerachtig voorkomen, zitten. Een vrouw
stapt uit en vraagt de weg naar het Brunssumse ziekenhuis om haar moeder te bezoeken. Bij
dit contact wordt ze dankend omhelst en wordt haar gouden ketting verwisseld met een nep
sierraad. De daders verdwijnen.

Overvallen: De ernst van dit delict en de gevolgen voor slachtoffers zijn
ingrijpend en soms levensbedreigend. De politie zet zich volop in om overvallen
terug te dringen door daders met hun handelen te confronteren. De meeste
overvallen worden gepleegd op woningen (50), winkels (29) en snackbars (19).
De eerdere daling van overvallen op detailhandel en horeca zet in 2014 niet door.
Op de 100 overvallen handelde de politie 73 verdachten af, dat is meer dan in
2012 en ook hoger als het landelijk gemiddelde. Bij overvallen hanteert de politie
een werkwijze om eventuele daders op heterdaad aan te houden. In 2014
konden bij 11 overvallen 16 vermoedelijke daders op heterdaad worden
aangehouden. Het aantal overvallen bedroeg in 2014 in Limburg 127 en ligt
daarmee 32,8% lager dan in 2012.

Straatroof: Straatroven vinden in het publieke domein plaats en zijn zeer
pregnant in het publieke beeld. Ze worden in Limburg overwegend gepleegd in
grotere steden, Maastricht (89) , Sittard-Geleen (35), Roermond (31), Heerlen
(30) en Venlo (25). Het totaal aantal straatroven over 2014 bedroeg 296 en het
aantal aangehouden verdachten 103. In de gemeente Maastricht zijn met succes
projecten uitgevoerd om straatroven en zakkenrollerij verder terug te dringen.
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Veiligheid in de buurt
Aan alle gemeenten in Limburg heeft de politie de gebiedsscan criminaliteit &
overlast (GC) aangeboden. Met de gebiedsscan wordt op lokaal niveau een
bijdrage geleverd om de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van overlast
en criminaliteit in kaart te brengen. Vervolgens zijn deze scans besproken met
het lokaal gezag. Bij de verdere uitvoering van de gebiedsscan zijn de behoefte
en de context van de omgeving leidend.
In Limburg zijn organiek 225 wijkagenten voorzien, waarvan 45 operationeel
experts. Eind 2014 waren er 227 wijkagenten, waarvan 3 operationeel experts. Bij
het in werking brengen van de robuuste teams is de beschikbaarheid van
wijkagenten als prioritair punt benoemd. Er wordt gericht geïnvesteerd op
positie en vakmanschap van wijkagenten. Activiteiten op lokaal niveau sluiten
aan bij de context van het werkgebied. Voorbeelden daarvan zijn de participatie
in sociale wijkteams in Venray-Gennep en de vernieuwde aanpak wijkgericht
werken in Kerkrade met justitiepartners in het veiligheidshuis.
De wijkagenten vormen de spil in de verbinding tussen de politie en het gebied
en zijn cruciaal in de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid.
De politie in Limburg heeft een traject ingezet gericht op de verdere
ontwikkeling en professionalisering van de functie wijkagent. Dit programma
gaat uit van twee peilers, te weten: a. de rolinvulling en inbedding van de
wijkagent in de veranderende interne en externe context en b.
professionalisering van het vak van wijkagent. Bij het laatste valt te denken aan
deelname door alle wijkagenten aan de toegesneden opleiding om wijkagenten
beter toe te rusten op hun taak. Inmiddels zijn 160 wijkagenten in opleiding of
hebben deze opleiding afgerond.
Oordeel van de burger over veiligheid en functioneren politie ( Bron
Veiligheidsmonitor): Het oordeel van de burger over veiligheid is in 2014 licht
verbeterd ten opzichte van 2012. 38,7% van de Limburgse inwoners voelde zich
wel eens onveilig. Dat is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (35,9%).
Het aandeel van de burgers dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen, is de
laatste drie jaar vrijwel gelijk (2,2%). Ook dit percentage ligt hoger dan het
landelijk gemiddelde (1,8%).

De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is licht
verbeterd (20,8%) ten opzichte van 2012 (19,8%). Toch blijft dit achter bij het
landelijk gemiddelde (26,1%). Ook ten aanzien van de beschikbaarheid van de
politie in de buurt oordeelt de Limburgse burger in 2013 en 2014 minder positief
(score 4,1 en 3,9) dan het landelijk gemiddelde (4,4 en 4,4).
Heerlen - Melding zelf gefabriceerd gevaarlijk vuurwerk
Een tip leidt de politie naar een woning, waar enkele tientallen kilo's zelf geknutseld
vuurwerk ligt. De gevaarzetting voor personen vraagt risico mijdende maatregelen.
Natuurlijk heeft de politie het gevaarlijke vuurwerk in beslag genomen.

Overlast: De door de politie geregistreerde overlast in Limburg ligt in 2014
(14.991) iets lager dan in de voorgaande twee jaren (15.560 en 15.292). Er is
minder jeugd- en drugsoverlast gemeld ten opzichte van 2012. De overlast door
personen die overspannen zijn, dan wel in de buurt verstorend gedrag vertonen,
neemt echter toe. Afgelopen jaar zijn er meer meldingen gedaan van het illegaal
afsteken van vuurwerk. In 2014 heeft 16,9% en 17,4% van de inwoners van de
districten Parkstad en Zuid-West Limburg veel sociale overlast in eigen buurt
ervaren. Dit was 9,1% van de inwoners in het district Noord en Midden Limburg.
Lokaal zijn er overigens behoorlijke verschillen. Zo heeft de gemeente Venray te
maken met aansprekende sociale overlast vanwege daar gevestigde instellingen
voor Tbs, GGZ en personen met verstandelijke beperkingen. Processen van
extramuralisatie en scheiden van wonen en zorg versterken de bovenmatige
politie-inzet.
Gemiddeld in Nederland ervaart 12 % van de inwoners sociale overlast.
Spaubeek - Tumultueuze vechtpartij en vernielingen bij woonwagenkamp
Na opdracht gereden naar het woonwagencentrum Spaubeek in verband met grote
vechtpartij. Bij het aanrijden kwam een aanvullende melding dat met honkbalknuppels werd
geslagen. Bij aankomst trof de politie een dertigtal hevig geëmotioneerde personen aan.
Over en weer werd geroepen dat alles kort en klein zou zijn geslagen. De politie wordt
geconfronteerd met een arriverend voertuig waarvan de inzittenden uitstappen. Van de
andere zijde is er geschreeuw: 'Daar komen ze weer'. De inzet wordt versterkt met
hondengeleiders en andere patrouilles. De politie vormt een linie tussen beide eerder slaags
geraakte groepen en herstelt de orde. De vele en ernstige vernielingen zijn het resultaat van
een uit de hand gelopen muziekfeest voor de plaatselijke jeugd en hun ouders.
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Verbetering intake en afhandeling aangiften
De politie in Limburg wil aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Het tijdig reageren
op meldingen en uniforme dienstverlening bij aangiften, zijn daarbij
maatgevend.
Bereikbaarheid en reactie op (nood)meldingen: De norm om 80% van de
oproepen voor het Landelijk Toegangsnummer Politie (0900-8844) binnen 20
seconden te beantwoorden is gerealiseerd. In 2014 werd 85% van alle oproepen
beantwoord binnen 20 seconden. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van
voorafgaande jaren. Het betrof in totaal 398.490 oproepen.
De norm om bij noodhulpmeldingen met prioriteit 1 binnen 15 minuten ter
plaatse te zijn, is in 2014 in 82,3 % van de meldingen gehaald. Dit is vrijwel gelijk
aan voorgaande jaren.
In 76% van de prioriteit 2 meldingen bleef de reactietijd binnen de 30 minuten.
Dat is vrijwel gelijk aan voorafgaande jaren.
Bij de bereikbaarheid is het resultaat ruimschoots binnen de landelijke norm. De
reactietijd wordt in minder gevallen dan de landelijke norm van 85%
gerealiseerd. In de plattelandsgebieden en bij aanwezigheid van infrastructurele
barrières is die norm overigens moeilijker te bereiken dan in stedelijke
gebieden.
Betere dienstverlening: De politie wil de dienstverlening aan burgers, bedrijven
en instellingen in Nederland verbeteren. Het streven is om snel en doeltreffend
te kunnen inspelen op de problematiek van de burger en daarbij waar nodig
maatwerk te leveren.
De eenheid Limburg heeft daarin veel werk verzet. Daarbij is aandacht besteed
aan de toegankelijkheid of bereikbaarheid van de politie via meerdere kanalen of
mogelijkheden. Zo kunnen incidenten of klachten via internet worden gemeld.
Aangiften worden opgenomen volgens de voorkeur van de burger. Dit kan zijn
thuis of op locatie, aan het politiebureau, via internet of telefonisch. Een ander
aspect is het informeren van aangevers van HIC delicten . Er is een werkwijze
ingevoerd waarbij aangevers op bepaalde tijd worden geïnformeerd over de
behandeling van en voortgang in hun zaak.
Slachtoffers van geweld met een publieke taak kunnen aangifte/verhoor onder
nummer doen, om mogelijke represailles te voorkomen.
60,9% Van de Limburgse inwoners is (zeer) tevreden over het laatste
politiecontact. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren
(landelijk gem. 59,3%).

Roermond - Hulpafhankelijke opa vermist
Om 17:15 uur meldt een jongeman, dat zijn opa (77 jaar) sinds vanmiddag is vermist en zelf al
met een warmtebeeld camera naar hem heeft gezocht. Opa is die dag vanaf 12:00 uur niet
meer gezien. De man lijdt aan Parkinson, is zeer slecht ter been en is aangewezen op
medicijnen, die hij eerder al had moeten innemen. Bij het zoeken naar de vermiste worden
patrouilles, een helikopter en hulp van burgers ingeroepen via burgernet. Na invallen van de
duisternis wordt het zoeken gestaakt. Bij de voortgezette zoektocht de dag erna wordt de
oude man tussen dichte begroeiing en braamstruiken in een bossage gevonden. Hij is vrijwel
ontkleed, heeft schrammen en is onderkoeld, maar wel aanspreekbaar. Met de ambulance
wordt de man voor herstel en verzorging vervoerd.

Slachtofferschap: Het doel om slachtofferschap terug te dringen of de gevolgen
voor slachtoffers te beperken, heeft hoge prioriteit. In Limburg is het aandeel
van de inwoners dat slachtoffer is geworden van een delict in 2014 18%. Dit is
een daling ten opzichte van 2012 (19,7%). Personen die slachtoffer zijn van een
(ernstig) delict of verkeersongeval, worden gewezen op de mogelijkheid van
slachtofferhulp. Tevens kunnen slachtoffers over de behandeling van hun zaak
terecht bij één gemeenschappelijk loket van politie en OM. De kwaliteit van de
geboden informatie en service wordt bijzonder gewaardeerd. Het loket
signaleert wanneer zaken voor slachtoffers onduidelijk blijven of de behandeling
van de zaak stagneert.
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Zorg voor de jeugd
Voor gemeenten is overlast door jeugd een belangrijk thema. Als partner levert
de politie een betekenisvolle bijdrage in de aanpak van overlast en criminaliteit
door jeugdigen rond hangplekken en uitgaansgebieden. Ook het tegengaan van
gebruik van alcohol en drugs maakt deel uit van de, overwegend
gemeenschappelijke, aanpak. Veel situaties vragen maatwerk. In voorkomende
gevallen is een link te maken met vormen van ondermijning (bijvoorbeeld bij
handel in drugs). De diender op straat speelt daarop in met- waar nodig- een
persoonsgerichte aanpak.
De aanpak van probleemjongeren is een belangrijk aspect. De veiligheidshuizen,
maar ook de politie in de buurt, spelen een belangrijke rol in de adequate aanpak
van de hieruit voortkomende problemen.
Peel en Maas - Dierenmishandeling
Naar aanleiding van een melding dat jongeren een eend zouden hebben doodgeslagen bij de
Maas in Kessel ter plaatse met de melder gesproken. Hij had gezien vanaf de overzijde van de
Maas dat jongeren met een steen op eenden aan het gooien waren en vervolgens zag dat een
van de eenden kopje onder ging. Inmiddels was de eend dood. Door de melder werd de
verdachte aangewezen, waarna deze werd aangehouden.

Overlast door en zorg voor jeugdigen: Als het gaat om het terugdringen van
overlast door jeugd, ligt de regierol bij gemeenten. Alle gemeenten in Limburg
hebben dit als prioriteit in het lokale veiligheidsbeleid benoemd. De politie is op
lokaal niveau een belangrijke partner in de aanpak van deze problematiek en
behandelde in 2014 in totaal 4.144 meldingen van jeugdoverlast. Over de
middellange termijn gezien is sprake van een afname van gemelde
jeugdoverlast.
In de basisteams zijn politiemedewerkers specifiek belast met het taakgebied
jeugd. Zij werken daarin intensief samen met de omgeving, gemeenten,
veiligheidshuizen en jeugdzorg.
In 2014 bracht de politie 1.894 zorgmeldingen uit naar partners. Het betrof 2.930
minderjarigen en 267 jeugdigen in de leeftijd 18 tot 24 jaar. In de beleidsperiode
2013-2014 meldde de politie 530 keer vaker een zorgelijke situatie ten opzichte
van dezelfde periode daarvoor. Zorgmeldingen bevatten serieuze signalen om
een passieve of actieve zorgverlening te starten of te intensiveren.

Jeugdgroepen: Het afgelopen jaar zijn twee criminele jeugdgroepen (in
Roermond en Helden) in de samenwerking tussen de politie en partners
aangepakt en bestaan niet meer. Voor alle partners blijkt de integrale aanpak
het meest effectief. Daarbij vervult het OM de regie over de opsporing en
vervolging, en de gemeenten over de totaalaanpak. De nadruk ligt veelal op
persoonsgerichte aanpak van individuele groepsleden en steeds vaker wordt
ingezet op een combinatie van maatregelen op de diverse leefgebieden van de
betrokkenen. Ook bij de aanpak van andere vraagstukken met jeugd(groepen)
levert de politie, daar waar nodig, een bijdrage.
De laatste meting volgens de Beke-methodiek vond eind 2014 plaats. Daarbij
zijn 39 hinderlijke, 16 overlastgevende en geen criminele jeugdgroepen
geïdentificeerd. De politie brengt de jeugdgroepen regelmatig in beeld en het
aantal wisselt. De lokale chef bespreekt de jeugdgroepen in de lokale driehoek
aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie om waar nodig, tot een
gezamenlijke aanpak te komen. Ervaren hinder en jeugdoverlast is deels
seizoensgebonden. Het aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen
daalt ten opzichte van voorgaande jaren.
Criminaliteit door jeugdigen: In 35% is een verdachte een jeugdige in de leeftijd
van 12 tot en met 24 jaar. Jeugdigen zijn vaker dader en slachtoffer van delicten
dan volwassenen. Het aandeel minderjarige jeugdigen is daar weer een beperkt
deel van. Het aantal jeugdige verdachten is de afgelopen jaren sterk gedaald.
Het aantal HALT-afdoeningen in verhouding tot het aantal jeugdige verdachten
is in 2014 licht gedaald ten opzichte van het niveau van de jaren 2012 en 2013.
Roermond - Grote brand met asbest in jachthaven.
Het rechercheteam dat de oorzaak van de grote brand op dinsdag 16 december 2014 in
jachthaven Het Steel in Roermond onderzoekt, is op zoek naar beeldmateriaal van de brand.
Over de oorzaak is op dit moment nog geen duidelijkheid. Het onderzoeksteam houdt alle
opties nog open. De politie komt graag in contact met getuigen en roept mensen op die
dinsdagavond filmpjes of foto's van de brand hebben gemaakt.
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Burgerparticipatie
Vanuit de gemeenten wordt aangegeven dat men, samen met de politie en
anderen, wil werken aan versterking van burgerparticipatie als het gaat om de
veiligheidsaanpak. De afgelopen jaren zijn in Limburg verschillende initiatieven
op het gebied van burgerparticipatie ontplooid. De bedoeling is die lijn door te
zetten. Daarbij voert de politie actief beleid om vrijwilligers en volontairs te
betrekken bij het politiewerk.
Beek - Anonieme melding opslag grote hoeveelheid vuurwerk.
Bij ontvangst van de melding, wordt vanwege ernst en gevaarzetting even voor Kerstavond
meteen opgetreden. In een bedrijfspand wordt geen vuurwerk, maar wel een zeer grote
hennepplantage aangetroffen. De 3.500 hennepplanten en stekken worden geruimd en de
energie leverancier heft de directe gevaarzetting met stroom op. Dan start het onderzoek
opsporingsonderzoek naar daders.

De App Burgernet is geheel operationeel en burgers krijgen via internet extra
informatie, die niet via het reguliere Burgernet kanaal wordt verspreid. De
acquisitie wordt met nieuwsberichten ondersteund.
De verdere ontwikkeling van Burgernet is ook van belang voor het versterken
van de heterdaadkracht door het vergroten van het aantal meldingen van
(heterdaad)waarnemingen. Zo heeft de meldkamer in Limburg een zogeheten
'nachtgroep' binnen Burgernet. Daarop zijn beveiligers en anderen aangesloten
die 's nachts actief zijn. Deze groep wordt benaderd als zich dan
attentiewaardige situaties voordoen, met de vraag om eventuele waarnemingen
te melden.
Maastricht - Afloopbericht MVV - FC Oss
Op basis van berichten dat gevochten zou worden tussen enerzijds de supporters van MVV
vergezeld door supporters van het Duitse Dynamo Dresden en het Engelse Stoke City en
anderzijds de supporters van FC Oss, waarbij sprake was van slag- en steekwapens, werd
opgeschaald en een sectie ME ingezet. Door het optreden van de ME zijn diverse
confrontaties uitgebleven en de opschaling voorkwam ernstige ordeverstoring.

Burgerparticipatie vanuit basisteams: In alle robuuste basisteams werd aandacht
besteed aan samenwerking met burgers, gemeenten, woningverenigingen,
welzijnwerk, jeugdzorg en andere veiligheidspartners.
Verschillende initiatieven zijn in gang gezet of gecontinueerd, zoals veilige
buurten teams, bestuurlijke aanpak en verbindingen met andere hulp- en
zorgverleners in de wijk.
Ook is er een werkwijze ontwikkeld waarmee Burgernet de verbinding tussen
wijkagent en burger kan ondersteunen, met als doel de burger meer bij
veiligheid te betrekken. In 2014 kan Burgernet zodoende gebruikt worden als
communicatiemiddel voor de wijkagent in zijn wijk.
Burgernet: Nadat alle Limburgse gemeenten vanaf 2013 participeren in
Burgernet, neemt het aantal deelnemers aan Burgernet in 2014 verder toe. Eind
2014 telde Burgernet provinciaal 128.000 deelnemers ofwel 11,5 % van de
Limburgse bevolking.
In 2014 zijn in Limburg 517 Burgernet acties uitgezet. 81 Keer leidde dit direct tot
succes en 186 keer was er een relevante bijdrage. Burgernet is het afgelopen jaar
vooral ingezet voor ondersteuning bij vermissingen en in heterdaad situaties bij
HIC-delicten zoals woninginbraken en overvallen.
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Integriteit
Een laatste belangrijke prioriteit is integriteit in de brede zin van het woord. Het
gaat om de aanpak van zaken die ondermijnend zijn voor de (boven)lokale
samenleving. Daarbij is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
een belangrijk hulpmiddel, maar ook strafrechtelijke interventie is een belangrijk
instrument. Domeinen waarop dit speelt zijn: De productie en handel in
verboden middelen, mensenhandel en witwaspraktijken, maar ook de
bestrijding van kinderporno, fraude, cybercrime en zware milieucriminaliteit.
Op diverse terreinen worden inspanningen verricht om ondermijning van de
maatschappelijke orde tegen te gaan en aan te pakken. De politie staat daarin
niet alleen en werkt actief samen met (inter)nationale partners. De keuzes van
onderwerpen en inzet komen tot stand in stuurgroepen met daarin een
vertegenwoordiging van het gezag.
Aanpak criminele samenwerkingsverbanden (CSV's)
Aanpak van Criminele organisaties: In 2014 zijn 32 criminele
samenwerkingsverbanden aangepakt. Van een CSV is sprake wanneer het
verband bestaat uit minimaal twee personen, sprake is van structurele
samenwerking en waarbij de verdachten delicten plegen, die wettelijk met vier
of meer jaren vrijheidsstraf kunnen worden bestraft en die mede gericht zijn op
financieel gewin (criminele winst, wederrechtelijk verkregen voordeel of
vermogen). Alle aangepakte criminele samenwerkingsverbanden opereerden
grensoverschrijdend. In de onderzoeken naar CSV's is succesvol samengewerkt
met (inter-)nationale partners.
In dit verband is het fenomeen Outlaw Motor Gangs bijzonder in het oog
springend. Enerzijds waren er opvallende incidenten in de gemeenten EchtSusteren, Sittard-Geleen en Kerkrade die gepaard gingen met ernstige onrust in
(woon)buurten. Anderzijds was een integrale aanpak vereist, met diverse
bestuurlijke (nood)maatregelen, zoals een plaatselijke noodverordening met
cameratoezicht, sluiting van een pand, intensief toezicht en slachtofferzorg. In
2014 is op verschillende wijzen door politie, OM, RIEC, gemeentebesturen en
andere partners ingezet op het tegen gaan of ingrijpen op ondermijnend gedrag
door leden van Outlaw Motor Gangs en het handhaven van daaraan
gerelateerde openbare orde.

Guttecoven - OMG en aantreffen vuurwapens
Naar aanleiding van eerdere signaleringen wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
en het bezit van automatische vuurwapens. Op twee locaties worden daadwerkelijk scherpe
vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. De personen die als verdachtn worden
aangehouden lijken lid te zijn van een OMG..

Financiële recherche (finec) en afpakken: Criminaliteit heeft vaak een financieel
motief. De politie gaat in de komende jaren extra expertise en capaciteit
organiseren en inzetten om financiële criminaliteit op te sporen en aan te
pakken. Bij financieel rechercheren betreft het aanpak van fraude, witwassen,
bank- en verzekeringsfraudes of het blootleggen van door criminaliteit
verkregen vermogens. Om afpakken en ontnemen van crimineel verkregen
vermogen beter te kunnen uitvoeren, verlenen financiële experts ondersteuning
bij strafrechtelijke onderzoeken. Verder richt de politie haar
informatieorganisatie in met deskundigheid op het gebied van financiële
analyse, zodat opsporen effectiever kan plaatsvinden. Een deel van bij de politie
ter kennis gekomen gevallen van fraude wordt onderwerp van strafrechtelijk
onderzoek door de politie. Een ander deel wordt voorgelegd aan andere
instanties, zoals de Belastingdienst, met het doel bestuurlijke boetes of andere
maatregelen toe te passen. Zonodig worden in zaken beide processen gevolgd.
Bij fraudes van sociale verzekeringswetgeving of subsidies worden andere
instanties, door tussenkomst van het RIEC, geïnformeerd. Specialisten van het
bureau financiële recherche deden onderzoeken waarbij in 2014 voor een bedrag
van € 5.639.208 beslag kon worden gelegd. Daarnaast zijn andere
ontnemingsvoorstellen berekend voor een totale waarde van € 7.660.000. Dit
leidde bij het OM tot een incassobedrag ontnomen vermogen en
verbeurdverklaring van ongeveer € 2.500.000.
Drugscriminaliteit en overlast: De drugsproblematiek in Limburg is structureel
van aard en heeft een grote impact op de veiligheid en veiligheidsbeleving in het
gebied. De ligging en het achterland maken Limburg aantrekkelijk voor zowel de
productie van als handel in drugs. Alle voorkomende soorten drugscriminaliteit
en -overlast zijn in Limburg aanwezig.
De teelt van hennep is in Limburg breed verspreid en is de laatste jaren steeds
verder geprofessionaliseerd. Teelt voor eigen gebruik wordt maar sporadisch
aangetroffen. In 2014 registreerde de politie in Limburg 1.105 meldingen, die
mogelijk betrekking hebben op hennepteelt. Deze teelt komt in de hele
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provincie voor, maar zeker ook in de grotere Limburgse steden. In 2014 zijn 705
misdrijven onderzocht, waarbij 1156 personen als verdachte zijn aangemerkt en
behandeld. Hiervan zijn 622 verdachten aan het Openbaar Ministerie
aangeboden. De doorwerking van de hennepteelt in gevaarzetting,
verloedering, en ondermijning is groot. De aanpak vergt een grote inzet van
politie, bestuur en OM. In Limburg wordt meer overlast van drugs ervaren dan
gemiddeld in Nederland. De meeste meldingen hebben betrekking op ervaren
overlast door drugsproblematiek in de eigen buurt.
Reuver - Hennepplanten aangetroffen
De politie heeft vanochtend in een bosperceel aan de Sint Willibrordusdijk een
hennepplantage met circa 18.500 planten aangetroffen.

Moord, doodslag en andere levensbedreigende delicten: In 2014 zijn 17
grootschalige onderzoeken in uitvoering geweest naar kapitale delicten. In vier
zaken zijn personen mogelijk door moord of doodslag om het leven zijn
gekomen. Andere onderzoeken hebben betrekking op gijzeling, brandstichting,
ontploffing, afpersing en bedreiging. Tevens is rechtshulp geboden aan
buitenlandse justitie. Er werden 7 dossiers aan het Openbaar Ministerie
aangeboden.
Cold-cases: In Limburg zijn 40 zogenaamde cold-cases (onopgeloste) en 5 oude
zaken in beeld gebracht. Bij 19 van de zaken zijn alsnog bekend geworden
sporen voor onderzoek uitgezet of worden dossiers door niet eerder betrokken
politiemensen of forensische juristen en criminologen aan een review
onderworpen. Naast het doel van waarheidsvinding is er een belang voor
nabestaanden en slachtoffers.
Heerlen - Poging moord/doodslag
Meldt een man zich aan de balie met de mededeling dat hij zijn vrouw heeft neergestoken in
het Belgische Ans onder de rook van Luik. Op de balie legde hij een gebreide muts met daarin
een bebloed mes en een bos autosleutels. Hij deelde mee, dat hij hiermee zijn vrouw had
neergestoken en dat de auto van zijn vrouw voor het bureau stond. Vervolgens contact
opgenomen met de Meldkamer Luik, die na vijf minuten terug belde met de mededeling dat
het verhaal van de man geheel juist was. Hierop is de verdachte aangehouden en ingesloten.
Omdat de PD een locatie in Herstal betrof heeft verder onderzoek plaatsgevonden in overleg
met het OM door de collega's van Herstal.

Motorvoertuigen criminaliteit: Motorvoertuigen criminaliteit is in Limburg (nog)
steeds een vraagstuk. Wel daalde in 2014 (1584) het aantal autodiefstallen ten
opzichte van beide voorgaande jaren behoorlijk (gem. 2075). De meeste
diefstallen vinden plaats in de steden Heerlen (254), Maastricht (222), SittardGeleen (133,) Kerkrade (110), Venlo (99), Roermond (95) en Brunssum (85).
De combinatie van woninginbraak met diefstal van motorvoertuig (als buit)
komt met wisselende frequenties voor. Bepaalde merken en typen auto's
worden meer buit gemaakt. Het aandeel gestolen voertuigen dat wordt
teruggevonden, is de laatste jaren sterk terug gelopen (van 68% naar 35%). Voor
diefstal van auto's zijn 120 verdachten afgehandeld. Dit aantal is vrijwel gelijk
aan voorgaande jaren.
Was er in 2013 nog een daling van het aantal diefstallen (5167) uit en vanaf
auto's, in 2014 is er weer een toename. Vooral in Maastricht (1093) en Heerlen
(1020) heeft men te maken met een groot aantal opengebroken
motorvoertuigen, waaruit meestal goederen gestolen zijn. Gerekend over de
lange termijn daalt dit delict bijna 20%. In 2014 zijn 129 verdachten afgehandeld
tegenover 81 in 2012 en 120 in 2013.
Aanpak kinderporno
Voor de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme gelden landelijke
uitgangspunten. De problematiek vraagt een hoogwaardige deskundigheid en
stelt hoge eisen aan afstemming in de behandeling en (landelijke) sturing op
uitvoering. Politie en OM onderscheiden bij kinderporno het bezit of toegang
tot, verspreiding, productie en misbruik (slachtoffers). Aanvankelijk is veel
aandacht besteed aan downloaders wegens verboden bezit en toegang. In de
loop van 2013 is de focus verlegd naar verspreiders, producenten en slachtoffers.
Landelijk is ingezet op 150 fte specialisten kinderporno en kindersekstoerisme.
De eenheid Limburg heeft de inspanningsverplichting gerealiseerd om 8 fte
beschikbaar te hebben. Het Limburgse team stelde in 2014 in totaal 43
onderzoeksdossiers op tegen 44 verdachten. Deze verdachten zijn bij het OM
aangeboden voor vervolging, waarvan er 33 in behandeling zijn genomen.
Aanpak cybercrime
Versterking integrale aanpak cybercrime: Het digitale economisch, sociaal en
financieel verkeer groeit sterk. De verwachte toename van slachtoffers van
cybercrime zet niet door. In Limburg was in 2014 10,7% (bron
Veiligheidsmonitor) van de inwoners slachtoffer van cybercrime. Dat komt niet
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terug in het aantal gevallen dat bij de politie werd gemeld (139). In 26 gevallen
betrof het een vorm van computercriminaliteit. Veel vormen van oplichting,
pesten en bedreigingen met behulp van digitale media worden (nog) niet bij de
politie gemeld of aangegeven.
De politie bereidt zich voor op het uitbreiden en specialiseren van deskundigheid
voor het verrichten van forensisch digitaal onderzoek.
Aanpak illegale vreemdelingen
Illegaliteit en criminele vreemdelingen: Vreemdelingentoezicht en -handhaving
richten zich op het minimaliseren van illegaal verblijf, waaronder het voorkomen
en het tegengaan van onrechtmatig verkregen verblijf, bijvoorbeeld door fraude.
De bestrijding van mensenhandel en illegale prostitutie vormen belangrijke
thema's, die vorm en inhoud krijgen door toezicht en opsporing (zie ook CSV's).
Er werden 427 objectgerichte en 512 persoonsgerichte controles uitgevoerd.
Seksinrichtingen worden bij regelmaat gecontroleerd. In 2014 hebben 229
controles plaatsgevonden. Aan het OM zijn vier dossiers aangeleverd met
betrekking tot mensenhandel. Het aantal overdrachtdossiers in 2014 bedraagt
160.
De afgelopen jaren zijn diverse eisen aan het vreemdelingenwerk van de politie
gesteld. Gemeten aan die eisen is een sterke verbetering bereikt. Dit blijkt met
name bij identiteitsonderzoeken en de toepassing van V-nummers in
procesdossiers. In 2014 voldeed de kwaliteit in 95,3% respectievelijk 85,4% van
alle dossiers.
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Overige onderwerpen
Verkeersveiligheid en -overlast: Het aantal verkeersslachtoffers vertoont al
geruime tijd een dalende trend. In Limburg hebben in 2014 24 dodelijke
verkeersongevallen plaatsgevonden, waarbij 26 doden te betreuren vielen. In
2012 waren dit 34 ongevallen met 38 dodelijke slachtoffers en in 2013 25
ongevallen en 32 dodelijke slachtoffers.
In de eenheid worden dagelijks verkeerscontroles uitgevoerd. Deze vinden
zoveel mogelijk plaats op locaties waar het ongevalrisico groot is of burgers
problemen of verkeersoverlast ervaren. Er is in 2014 een tiental grote integrale
transportcontroles uitgevoerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan mobiel
banditisme, gebruik of bezit van alcohol en/of drugs, executie van openstaande
boetes of strafmaatregelen, verkeersveilig gedrag, technische eisen aan
voertuigen en goederenvervoer en afvalverwijdering. Om effectiviteit en
pakkans te vergroten, worden deze controles tegelijkertijd op meerdere
plaatsen uitgevoerd. Hierbij wordt samengewerkt met milieuhandhaving,
verkeersspecialisten, belastingdienst, buitenlandse politie en marechaussee.
Bestuurders en inzittenden worden aan controles onderworpen. Deze controles
leiden tot een behoorlijk aantal bekeuringen, het innen van openstaande
geldboetes, het onttrekken van voertuigen of goederen aan het verkeer en het
verhaal van belastingen.
Evenementen en voetbalgeweld: In Limburg worden veel evenementen
georganiseerd. Hierbij handhaaft de politie indien noodzakelijk de orde. Bij een
tiental evenementen werden meer dan 60 politieagenten voor een ordelijk
verloop ingezet. Voorbeelden daarvan zijn de oktoberfeesten in Sittard, Solar
Roermond, Pinkpop in Landgraaf en 200 jaar Koninkrijk Maastricht. Het betaald
voetbal in Limburg heeft de laatste twee jaar, meer dan daarvoor, te maken
gehad voetbalgeweld, waarbij naast de reguliere politie de ME-inzet nodig was.
Sittard - Ongeregeldheden derby Fortuna - Roda J.C.
De politie heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de derby Fortuna-Roda J.C.
29 personen aangehouden. Hiervan zijn 15 personen als verdachte overgebracht naar het
politiebureau.

Dierenpolitie: In de eenheid Limburg zijn 14 medewerkers opgeleid voor de
politietaak dierenwelzijn. Nationaal is er een meldpunt dierenleed (tel. 144). Dit

meldpunt wordt dagelijks gebruikt om contact te leggen met de dierenpolitie in
Limburg. In 710 gevallen besteedde de politie aandacht aan meldingen van
dierenleed of -mishandeling. In veel situaties van dierenwelzijn is er een verband
met sociaal maatschappelijke problematiek zoals armoede en geweld. De politie
werkt actief samen met de landelijke inspectiedienst, de Nederlandse voedselen warenautoriteit, dierenartsen en dierenbescherming.
Weert - Afschieten wilde zwijnen
Acht wilde zwijnen werden door de Brandweer uit de Zuid-Willemsvaart gehaald. Vijf
daarvan bleken overleden te zijn. De drie nog levende dieren werden ter plaatse door een
jachtopziener doodgeschoten. Dit leidde tot grote publieke aandacht.

Geweld tegen politie: Het aantal geweldsaanwendingen door de politie is de
laatste vier jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2014 bedroeg dit aantal 411. Het
geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is voor medewerkers van de politie een
belangrijk onderwerp en krijgt passende aandacht. In 2013 waren er 277 en in
2014 309 GTPA-incidenten. Aantallen die lager zijn dan in 2012 (326). De aanpak
van geweld tegen politieambtenaren krijgt mede vorm door de inspanningen die
zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid van politieambtenaren.
Binnen de politie wordt al enige tijd het programma professionele weerbaarheid
doorlopen, dat in 2014 verder gevorderd is en in 2015 wordt afgerond. Een
belangrijk element hierin is de zogeheten mentale krachttraining, waardoor
politiefunctionarissen in de frontlinie beter zijn toegerust op hun taak.
Agressie en geweld tegen werknemers met publieke taak: Veilige Publieke Taak:
De omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak
waarvan melding is gedaan bij de politie bedroeg in de jaren 2011 - 2014
respectievelijk 91, 71, 76 en 142. Om de rol op het gebied van de Veilige Publieke
Taak te vervullen, heeft de politie een contactpersoon voor andere (publieke)
organisaties, die ook met dit vraagstuk te maken kunnen hebben. De verhoogde
aandacht leidde in 232 gevallen tot een aangifte. Deze aangiften zijn behandeld
en over het vervolg is afstemming met het OM.
Milieu: Milieu beslaat een breed scala aan soorten delicten. In de periode 20132014 zijn meerdere omvangrijke onderzoeken en handhavingactiviteiten
uitgevoerd. Het betrof de sanering en verwijdering van asbest, de illegale handel
en het bezit van vuurwerk, het kappen van bomen, stropen van wild en
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verontreinigingen van water en bodem. In Limburg is het afgelopen jaar wel
veertig maal chemisch afval gedumpt. In veel gevallen was dit mogelijk
gerelateerd aan de productie van synthetische drugs.
Er is opgetreden tegen bedrijven vanwege het niet naleven van
omgevingsvergunningen. In de maanden voorafgaande aan en tijdens de
jaarwisseling is een vuurwerkproject uitgevoerd om overlast en gevaarzetting
door handel, bezit en gebruik van vuurwerk, vaak door jeugdigen gepleegd,
tegen te gaan. Beide jaren zijn grotere hoeveelheden vuurwerk in beslag
genomen. In 2014 zijn dat er 142.
RTIC: Het Real Time Intelligence Centre (RTIC) is in 2012 van start gegaan en
heeft zich in de afgelopen twee jaar verder ontwikkeld. Het RTIC levert de
politiemensen op straat actief relevante (achtergrond)informatie bij incidenten,
waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse informatiebronnen. Ook signaleert
en informeert het RTIC bij actuele of bijzondere gebeurtenissen. De paraatheid
en heterdaadkracht van de politie heeft hiermee een impuls gekregen.
De functie van het RTIC is inmiddels landelijk in werking en heeft een directe
communicatielijn met het landelijk informatieknooppunt.
Politiële informatie is op deze wijze breed beschikbaar, zodat er op alle niveaus
effectief kan worden opgetreden en daarin kan worden op- of afgeschaald.
Vermindering administratieve lasten: 2013 Stond nog in het teken van het vele
werk van de taskforce administratieve lastenverlichting (ALV). Er zijn zeker
vorderingen gemaakt; tevens wordt geconstateerd dat de verminderingen, zeker
in de beleving van politiemensen, teniet worden gedaan door een
opeenstapeling van nieuwe lasten. Voorbeelden zijn de Wet beëdigde tolken en
vertalers, de Aanwijzing ten aanzien van processtukken strafvervolging, maar
ook de invoering van een nieuw recherche informatiesysteem dat niet
automatisch gekoppeld is aan het basisprocessen systeem.
De eerste stap naar informatievoorziening op een slimmere manier door digitale
voorziening die plaatsonafhankelijk gebruikt kunnen worden, is gezet.
De administratieve lastenverlichting is meer dan het afschaffen van regels en
procedures. Het gaat ook om het gedrag en de cultuurelementen tussen de
ketenpartners en het vertrouwen in elkaar en in de samenwerking. Dit is
overigens niet los te zien van het ontwikkelen en onderhouden van het
vakmanschap en het deugdelijk verwerken van gegevens door politiemensen. Er
is een landelijk programma waarin ook aandacht is voor het vereenvoudigen van
processen en procedures. Vooral wanneer dit gecombineerd wordt met het

sneller ontwikkelen en in gebruik nemen van ondersteunende digitale
hulpmiddelen, wordt meer verbetering verwacht.
ZSM: ZSM is een veiligheidsprogramma, dat vanaf september 2012 is gestart.
De meest gehanteerde vertaling van ZSM is 'Zo Snel Mogelijk'. Met ZSM
proberen het Openbaar Ministerie, Politie, Slachtofferhulp Nederland en partijen
in de strafrechtketen Zorgvuldig en Snel Maatwerk te bieden, waarbij in
behandeling of afdoening van justitiële zaken strafrechtelijke en andere
betekenisvolle maatregelen in gang worden gezet. ZSM is verder
doorontwikkeld om de taakstelling uit te voeren. Er is onderzoek gedaan naar de
praktijkbeleving bij politiemensen over de werking van ZSM. Dit onderzoek en
het landelijk programma geven goede aanknopingspunten voor de toekomst.
Reguliere zaken worden in 2014 al grotendeels via ZSM in de (strafrecht)keten
gebracht. Toch is men in staat om bijna 60% van de 10.081 persoonsdossiers
binnen 7 dagen te behandelen. De afdoening is gericht op het tot stand brengen
van een betekenisvolle interventie. Een deel van de zaken wordt strafrechtelijke
geseponeerd (1982). De betekenis daarvan is dat er aanleiding was voor
politieonderzoek, maar dat er onvoldoende of geen bewijs is vastgesteld.
Capaciteit: De totale bezetting van de eenheid Limburg eind 2014 is 18 fte lager
dan eind 2013 en bedraagt 3.202 fte waarvan 2.843 fte operationele sterkte en
359 fte niet operationele sterkte. De operationele sterkte ligt nog iets boven de
cijfers zoals die in het inrichtingsplan nationale politie zijn opgenomen.
Eind 2014 had Limburg 292 vrijwilligers, waarvan 108 volontairs, in dienst. Op
het werven van vrijwilligers en volontairs wordt conform het landelijk beleid
ingezet.
Ziekteverzuim: Het gemiddelde ziekteverzuim over 2014 bedroeg 5,7%. Dit is
een beperkte stijging ten opzichte van 2012, maar ligt daarmee onder het
landelijk gemiddelde van 6%.
Operationele planning: In een 24-uurs organisatie als de politie, met veel
verschillende taken, deskundigheden en specialismen, is de operationele
planning geen sinecure. Noodzakelijke beschikbaarheid op de primaire
processen en in portefeuille genomen werk, moet zijn afgestemd op inzetbaar
en gekwalificeerd personeel. Hierbij houdt de politie rekening met de
Arbeidstijden- en Arbeidsomstandighedenwet. In 2014 is het aantal afwijkingen
van de Arbeidstijdenwet met ongeveer 20% teruggedrongen.
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Bijlage:

Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's 2014
Totale Criminaliteit
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio Algemeen

2011
2012
2013
2014
83.671 79.794 75.088 72.342
13.064 14.205 13.794 17.242
15,6% 17,8% 18,4% 23,8%

Doel
<2013
>2013
>2013

High Impact Crime
HIC: aantal misdrijven
Aantal geweldsmisdrijven
Aantal woninginbraken
Aantal straatroven
Aantal overvallen
Aantal overvallen (LORS)
Aantal afgeh verdachten geweldsmisdrijven
Aantal afgeh verdachten woninginbraken
Aantal afgeh verdachten straatroven
Aantal afgeh verdachten overvallen
HIC verdachtenratio
Verdachtenratio geweldsmisdrijven
Verdachtenratio woninginbraken
Verdachtenratio straatroven
Verdachtenratio overvallen
Ophelderingspercentage overvallen
Oplossingspercentage overvallen (LORS)

2011
2012
2013
2014
14.274 13.938 13.218 12.107
6.922 6.809 6.477 5.954
6.752 6.635 6.303 5.730
399
305
320
296
201
189
118
127
188
191
128
122
3.892 3.881 3.739 4.111
352
462
404
456
79
91
109
103
94
106
75
93
30,9% 32,6% 32,7% 39,3%
56
57
58
69
5
7
6
8
20
30
34
35
47
56
64
73
44,8% 42,3% 69,5% 54,3%
28,7% 29,3% 42,2% 33,9%

Doel
<2013
<2013
<2013
285
173
173
>2013
>2013
>2013
>2013
37,5%
60
8
38
45
40,0%
40,0%

Illegaliteit & Criminele vreemdelingen
Aantal overdrachtsdossiers
Aantal geregistreerde identiteitsonderzoeken
% dat voldoet aan kwaliteitseisen
Aantal PV's niet NL verdachten aan het OM
% dat is voorzien van V-nummer

2011
122
2.511
61,1%
2.041
54,4%

2012
139
2.674
64,1%
2.065
62,6%

2013
187
1.762
93,0%
2.246
64,9%

2014
163
1.561
95,3%
2.631
85,4%

Doel
220
>2013
90%
>2013
100%

Dienstverlening
Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% LTP <20 sec
Terugmelden: % < 14 dgn: woninginbraken
Terugmelden: % < 14 dgn: overvallen
Terugmelden: % < 14 dgn: straatroven
Terugmelden: % < 14 dgn: geweld (vanaf nov.)

2011
83,4%
76,2%
65,9%

2012
83,9%
77,0%
82,0%

2013
83,7%
76,9%
84,1%

2014
82,3%
76,4%
85,1%
95,4%
88,4%
95,6%
92,4%

Doel
85%
85%
80%
100%
100%
100%
50%

Geweld tegen hulpverleners
GTPA: aantal incidenten
VPT: aantal incidenten

2011
234
91

2012
326
71

2013
277
76

2014
309
142

Doel
<2013
<2013

Overlast
Overlast door gestoord/overspannen persoon
Melding overlast jeugd
Overlast drugs
Overlast prostitutie
Overlast zwervers
Afsteken vuurwerk
Overlast stank / rook / stof

2011
2.757
5.360
3.169
5
1.094
902
306

2012
2.707
4.772
6.056
68
716
914
327

2013
3.186
3.803
6.179
57
731
983
353

2014
3.457
4.144
4.901
57
701
1.339
392
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Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's 2014
Geweldsmisdrijven
1.4.3. Openlijk geweld (persoon)
1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling
Geweldsmisdrijven totaal
Afgehandelde verdachten

2011
410
2.734
3.778
6.922
3.892

2012
255
2.851
3.711
6.809
3.881

2013
254
2.676
3.537
6.477
3.739

2014
246
2.469
3.241
5.956
4.087

Huiselijk geweld
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Bedreiging (alleen huiselijk geweld)
Mishandeling (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte aangehouden
Risico Taxaties Huisverbod
Huisverbod opgelegd (JA)
Ingezonden PV/Dossier
Verdachte OM

2011
5.703
1.117
2.767
1.797
796
297
265
849
784

2012
6.010
1.062
3.074
1.861
850
341
267
860
766

2013
6.283
1.079
3.323
1.779
806
350
254
927
847

2014
5.891
1.023
3.053
1.753
750
272
185
992
875

Jeugd
Verdachte alle leeftijden
Verdachte 12 tm 24 jaar
Verdachte aangehouden alle leeftijden
Verdachte aangehouden 12 tm 24 jaar
Verdacht OM alle leeftijden
Verdacht OM 12 tm 24 jaar
HALT afdoening alle leeftijden
HALT afdoening 12 tm 24 jaar

2011
29.579
11.428
11.481
4.490
11.385
4.246
666
658

2012
2013
2014
27.905 25.041 23.359
10.684 9.095 8.263
11.417 10.008 9.271
4.336 3.637 3.194
10.762 11.687 12.092
3.974 3.904 3.942
759
673
564
746
665
555

Voertuig criminaliteit
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
Verdachte afgehandeld
Diefstal van motorvoertuigen
Verdachte afgehandeld

2011
6.641
74
2.379
78

2012
5.659
81
2.149
130

2013
5.167
120
1.988
137

2014
5.887
129
1.584
120

Harddrugs
Incidenten
Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
Verdachte afgehandeld

2011
652
552
525
590

2012
744
624
625
662

2013
621
517
502
570

2014
552
432
444
656

Softdrugs
Incidenten
Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
Verdachte afgehandeld

2011
1.154
786
780
714

2012
1.894
1.279
1.176
1.266

2013
1.413
1.003
961
981

2014
1.105
705
735
1.156

Milieu
Incidenten
Misdrijven
Ingezonden PV/Dossier
Verdachte afgehandeld

2011
8.890
137
109
163

2012
8.616
143
222
310

2013
8.267
141
151
278

2014
7.686
79
142
215

Aanrijdingen met dodelijke afloop
Incidenten
Verkeersslachtoffer
Ziekenhuisgewonde
doden in het verkeer

2011
49
68
18
37

2012
44
56
7
38

2013
30
37
9
32

2014
31
33
9
26
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