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Voorwoord
In dit jaarverslag over 2016 geeft de Eenheid Limburg een korte en bondige inkijk
in haar werk en de resultaten. In het beleidsplan ‘Betekenisvolle interventies:
begrenzen, beschermen en bekrachtigen’ zijn de thema's en doelstellingen voor
2015‐2018 vastgesteld. Die thema's staan centraal in dit jaarverslag. In het
landelijk jaarverslag wordt meer uitgebreid ingegaan op de resultaten van de
politie en de ontwikkelingen binnen het korps.
Dit jaar hebben we aan onze lokale driehoeken gevraagd om voorbeelden aan te
reiken van goed politiewerk. Politiewerk waar men trots op is. Net als ons gezag
ben ik trots op de wijze waarop onze collega’s invulling geven aan hun bijdrage
aan veiligheid en leefbaarheid. Een bijdrage die bestaat uit het doen van goed
politiewerk op het moment wanneer dat nodig is, op een wijze die past bij het
veiligheidsvraagstuk waar we mee geconfronteerd worden. Deze vraagstukken
zijn over het algemeen sterk verankerd in de lokale context. Dit bepaalt de
opgaven van het lokaal bestuur en de basisteams. De politie is in deze
samenwerking een betrouwbare partner.
De aangereikte voorbeelden zijn fragmenten van het werk dat elke dag weer
verzet wordt. Ze geven een ‘sleutelgat kijk’ op de diversiteit en complexiteit van
politiewerk en kleuren onze bereikte resultaten over het afgelopen jaar.
De politiechef,
G.J. Veldhuis
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Toelichting resultaten

Het aantal woninginbraken in Limburg is het afgelopen jaar met 23% afgenomen
ten opzichte van 2015. Ook in de rest van Nederland is deze ontwikkeling
zichtbaar. Lokaal blijven er echter verschillen.

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar
op de gemeenschappelijke veiligheidsthema’s kort toegelicht. Deze thema’s zijn
verwoord in het beleidsplan 2015‐2018 ‘Betekenisvolle interventies: begrenzen,
beschermen en bekrachtigen’.

De politie heeft 362 dossiers van verdachten van woninginbraken afgehandeld in
2016. Niet alleen de politie, maar ook het lokaal bestuur, maatschappelijke
organisaties en bewoners zelf zijn actief in de strijd tegen woninginbraken. Het
percentage woninginbraken dat in 2016 opgehelderd werd bedraagt 8,8%, een
duidelijke toename ten opzichte van 2015. Naast de repressieve aanpak leidt dit
tot toegenomen waakzaamheid en wijst de politie op aandacht voor preventie.
Dit is gedaan in samenwerking met partners, zoals openbaar bestuur, branche‐ en
buurtverenigingen en woningbouw‐corporaties.

High Impact Crime
Woninginbraken en overvallen zijn binnen de aanpak van High Impact Crime (HIC)
genoemd als belangrijke Limburgse thema's. Overvallen komen overal voor op
personen, huizen, bedrijven en instellingen. De aanpak is afhankelijk van de
specifieke omstandigheden.

Resultaten 2016 in een oogopslag
Resultaten
2015

Woninginbraken
Voltooide Woninginbraken
Ophelderingspercentage

5.430
3.733
6,2%

Resultaten
2016

2016

Doelstelling
2017

2018

4.161
2.858
8,8%

5.300
3.500
8,0%

4.900
2.750
9,0%

4.900
2.750
10,0%

154
27,3%

300
26,0%

290
28,0%

290
28,0%

Straatroof
Ophelderingspercentage

29,2%

Overvallen
Ophelderingspercentage

51,1%

95
67,4%

110
40,0%

105
40,0%

105
40,0%

Onderzoeken (incl. TGO's)

62

80

39

39

39

Cybercrime
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13

12

14

19

Horizontale fraude

150

95

96

114

138

Afpakken (incasso)
Afpakken (beslag)

13.4 Mln

2.9 Mln
13.9 Mln

3.6 Mln
9.5 Mln

3.9 Mln
9.5 Mln

4.1 Mln
9.5 Mln

212

94

2.6 Mln
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In 2016 waren er in Limburg 154
straatroven en zijn er 53 dossiers van
verdachten afgehandeld. Het aantal
straatroven is met 27% gedaald ten
opzichte van voorgaand jaar. Het
percentage straatroven dat in 2016
opgehelderd werd bedraagt 27,3%, een
lichte afname ten opzichte van 2015..
De ernst van overvallen en de gevolgen
voor slachtoffers zijn ingrijpend en soms
levensbedreigend. De meeste overvallen
worden gepleegd op woningen, winkels
en snackbars. In 2016 zijn 95 overvallen
geregistreerd. Dit is nagenoeg gelijk aan
vorig jaar. Er zijn 135 dossiers van
verdachten afgehandeld. Het percentage
overvallen dat opgehelderd werd
bedraagt 67,4%, een duidelijke toename
ten opzichte van 2015.
Dagelijks zijn er meldingen van
mishandeling, bedreiging en openlijke
geweldpleging. Dit zijn ernstige vormen
van geweld. 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 aantal door de politie
afgehandelde dossiers van verdachten bedraagt 3.198. Verdachten van openlijk
geweld tegen personen worden in vrijwel alle gevallen door de politie
aangehouden.

De bestrijding van Mobiel Banditisme is succesvol. Meer verdachten worden via
snelrecht berecht. Deze werkwijze is inmiddels ook door andere politie‐eenheden
opgepakt
In het programma ZSM werken het Openbaar Ministerie, politie, Slachtofferhulp
Nederland, reclasseringsorganisaties, Raad van de Kinderbescherming en andere
partijen samen in de veiligheidsketen om justitiële zaken zo goed en zo snel
mogelijk af te handelen.
Op de ZSM‐locatie in Limburg is in 2016 een leeratelier ingericht waar zaken met
kwetsbare personen, waaronder minderjarigen, zijn verdiept. De politie was een
vaste partner en heeft een actieve bijdrage geleverd aan dit leerproces.

Op intiatief van diverse gemeenten en lokale politie zijn er, verspreid over heel
Limburg, buurtpreventieteams en whattsapp‐groepen opgericht. Beiden leveren
een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat HIC‐delicten gepleegd worden
door een toegenomen alertheid bij de deelnemers.
Het geweld tegen politieambtenaren is voor medewerkers van de politie een
belangrijk onderwerp en krijgt passende aandacht. In 2016 waren er 1.100
incidenten waarbij sprake was van geweld tegen politie ambtenaren. De daarbij
betrokken collega’s ontvangen een gedegen opvang. Ook worden ze
ondersteund bij het eventueel verhalen van de geleden schade.

Veiligheid in de buurt
In het kader van het verder doorontwikkelen van gebiedsgebonden politiewerk is
in 2016 aandacht besteed aan verbetering van het vakmanschap van de
wijkagenten. Alhoewel gebiedsgebonden politiewerk breed wordt uitgevoerd,
wordt de wijkagent hierin als het ‘kompas’ gezien, dat richting geeft aan de
speerpunten die binnen de wijk en het gebied van het basisteam moeten worden
opgepakt.

MOBIEL BANDITISME
Om te komen tot een goede sluitende aanpak van rondtrekkende dadergroepen (mobiel banditisme), wordt in Roermond
gewerkt met het barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Met ondernemers is ter voorkoming van zakkenrollerij een ‘klantreis’ doorlopen. Aan de hand van vier fictieve bezoekerstypen
aan de stad zijn de stappen en interventies genoteerd vanaf het moment dat zij kiezen naar Roermond te gaan tot het moment
dat zij ontdekken dat hun zakken zijn gerold. Zo is er onder andere een film gemaakt in het Chinees –zij zijn veelvuldig slachtoffer
van zakkenrollerij‐ waarin getoond wordt hoe men prettig in Roermond kan verblijven.
De politie heeft maandelijks controleacties uitgevoerd. Roemeense, Duitse en Nederlandse geüniformeerde politieagenten
hebben samen gepatrouilleerd in de binnenstad en Designer Outlet Center in Roermond. Ook aan de grens met Duitsland is
gecontroleerd. Er werden personen aangehouden op verdenking van mobiel banditisme waaronder winkeldiefstal, heling,
zakkenrollerij en het in het bezit hebben van geprepareerde tassen. Er vonden meerdere aanhoudingen plaats in verband met
witwassen, illegale vreemdelingen en openstaande boetes.
Een belangrijke ambitie voor het project is het gebruik van camera’s en sensoren om een start te kunnen maken met het
verkrijgen en bundelen van informatie (kentekens, persoonsinformatie, gedragsinformatie op individueel niveau en op
groepsniveau).
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In januari 2016 zijn twee vakdagen voor wijkagenten
georganiseerd binnen de eenheid Limburg. Met
behulp van workshops werd aandacht besteed aan
actuele thema’s op het vakgebied van de wijkagent.
Zo werden de drie decentralisaties bij de
gemeenten, de opvang van de toenemende stroom
van vluchtelingen en ondermijning nader belicht.
De eenheid Limburg heeft een formatieve sterkte
van 225 wijkagenten, van wie 180 als sr. medewerker
GGP en 45 als operationeel expert GGP. Eind 2016
waren 196,7 fte sr. GGP met het werkterrein
wijkagent en 4,2 fte operationeel expert GGP met
het werkterrein wijkagent benoemd. In de wijken cq
gemeenten waar in 2016 nog geen formele sr.
wijkagent is benoemd zijn medewerkers belast met
de tijdelijk waarneming van de functie van
wijkagent.

De afgelopen jaren is de gebiedsscan geïmplementeerd in de basisteams. In 2016
heeft iedere chef van het basisteam afspraken gemaakt met het bestuur over het
al of niet verrichten van een gebiedsscan. Dat kan gaan over een volledige
gebiedsscan, een beperkte update van de gebiedsscan of geen gebiedsscan.
Afspraak is in ieder geval dat in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018 een volledige gebiedsscan wordt gemaakt ten behoeve van het
gemeentebestuur. Lokaal maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

delicten een op hun situatie toegesneden brief. De mogelijkheden waarmee
slachtoffers beter beschermd kunnen worden zijn uitgebreid. Uit evaluaties over
het verstrekken van deze informatie blijkt dat de betrokken burgers dit erg
belangrijk vinden en er tevreden over zijn.
Het terugdringen van gevolgen voor slachtoffers heeft hoge prioriteit. 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 wanneer de behandeling van de zaak stagneert.

Verbetering intake en afhandeling aangiften
De politie in Limburg wil aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Het tijdig reageren op
meldingen en goede dienstverlening bij aangiften is daarbij maatgevend.

Alle aangevers ontvangen een bevestiging van hun aangifte. Het percentage
aangiftes dat via internet wordt gedaan bedraagt 37%. Dit is vergelijkbaar met
vorig jaar.

De norm om 80% van de oproepen voor het Landelijk Toegangsnummer Politie
(0900‐8844) binnen 20 seconden te beantwoorden, is niet gerealiseerd. In 2016
werd 68% van alle oproepen beantwoord binnen 20 seconden. De norm om bij
noodhulpmeldingen met prioriteit 1 binnen 15 minuten ter plaatse te zijn, is in
2016 in 82% van de meldingen gehaald. Daarmee wordt de landelijke norm van
90% niet gerealiseerd.
De politie wil de dienstverlening aan burgers,
bedrijven en instellingen in Nederland verder
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 het nodige werk
verzet. Zo kunnen incidenten of klachten via
internet worden gemeld. Aangiften worden
opgenomen naar de voorkeur van de burger. Dit kan
thuis of op locatie zijn, op het politiebureau, via
internet of telefonisch. Het afgelopen jaar is gestart
met informeren van melders en aangevers over de
behandeling en voortgang van hun zaak.
De melders van high impact delicten worden in meer
dan 95% van de gevallen door de politie
geinformeerd over de voortgang van de melding.
Daarnaast ontvangen slachtoffers van high impact

HANDHAVINGSARRANGEMENT: SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK
Gemeenten en politie hebben beiden een taak bij het toezicht houden op de openbare ruimte. Het ontbreken van eenduidige
afspraken over wie wat doet schept niet alleen onduidelijkheid op de werkvloer maar ook bij de burger. Burgers hebben het beeld
dat regels niet gehandhaafd worden en spreken bestuurders aan op het imago van de politie en gemeentelijke handhavers.
Het basisteam Echt, de MER‐UD en de gemeenten Maasgouw, Echt‐Susteren en Roerdalen hebben in de periode 2015‐2016
gezamenlijk invulling gegeven aan een nieuwe aanpak. Hierbij is zowel gekeken naar de organisatorische, juridische en
communicatieve aspecten. Zo is bekeken wie waarvoor verantwoordelijk is (taken politie, regels APV e.d.) en hoe organisaties
elkaar kunnen aanvullen. Met de mensen uit de praktijk (wijkagenten en Boa’s) zijn werk‐ en afstemmingsafspraken gemaakt.
Elkaar kennen is een belangrijke factor gebleken. Dit wordt gefaciliteerd door het houden van gezamenlijke bijeenkomsten
(thematisch maar ook briefings) en onder andere een smoelenboek.
Bijzondere aandacht heeft tot slot de communicatie met de burger. In de aanpak zijn afspraken gemaakt hoe meldingen worden
afgehandeld en bij de juiste organisatie worden neergelegd. Daarnaast worden burgers via de gemeentelijke websites en
artikelen in weekbladen geïnformeerd over waar ze met welke melding terecht kunnen.
De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de gevolgde weg een impuls is voor een succesvolle samenwerking. Politiemensen
en Boa’s zijn actief bij elkaar betrokken en burgers geven aan resultaten van de nieuwe aanpak te ervaren.
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Meldkamer Limburg

Limburg worden dagelijks verkeerscontroles uitgevoerd. Deze vinden zoveel
mogelijk plaats op locaties waar het ongevalsrisico groot is of waar burgers
problemen of verkeersoverlast ervaren. In 2016 zijn tien grote integrale
transportcontroles uitgevoerd.

Op 1 december 2016 is de nieuwe Limburgse meldkamer geopend en is daarmee
één van de tien meldkamers die Nederland in de toekomst kent. Het is de eerste
meldkamer die volgens de nieuwe richtlijnen van de minister is ingericht. Het
proces van 25 meldkamers naar tien toekomstige meldkamers is enkele jaren
geleden ingezet. De aanleiding voor deze verandering ligt in de wens om een
stabielere situatie te creëren. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij een grote
calamiteit, dan kunnen de meldkamers elkaars werk naadloos overnemen.

Personele sterkte en ziekteverzuim
De totale personele bezetting van de politie Limburg bedraagt eind 2016 2.963
fte, waarvan 2.851 fte operationele sterkte (inclusief adspiranten) en 112 fte niet‐
operationele sterkte. Eind 2016 had Limburg 261 vrijwilligers, waaronder 81
volontairs, in dienst.

Verkeersveiligheid en –overlast
In 2016 werden door de politie Limburg, 38 verkeersongevallen geregistreerd,
waarbij 42 doden vielen. In 2015 waren er 46 doden bij 42 verkeersongevallen. In

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2016 bedroeg 7,8%. Dit is een stijging ten
opzichte van 2015 en ligt boven het landelijk
gemiddelde van 7,1%..

EXTRA INZET IN VEILIGE BUURTEN
Aandacht voor veiligheid kan niet beperkt blijven tot het bestrijden van criminaliteit en overlast. Net zo belangrijk is dat inwoners
zich veilig voelen in hun eigen buurt. Dat is het uitgangspunt geweest voor een nieuwe aanpak van het veiligheidsbeleid in Heerlen.
Het nieuwe veiligheidsbeleid van Heerlen zet vanaf 2017 extra in op een veilige leefomgeving. Doel is dat inwoners zich veiliger gaan
voelen, met name in de eigen buurt. Om dat te bereiken wordt gezorgd voor meer blauw op straat, komt er meer ruimte voor burgers
om zelf te werken aan een veilige omgeving en gaan de partners in de buurten meer samenwerken.
Op basis van cijfers van gemeente en politie is per buurt een analyse gemaakt van de situatie die in de breedste zin te maken heeft
met veiligheid en leefbaarheid. Zaken als sociale samenhang, overlast, verloedering, misdaad, slachtofferschap en
onveiligheidsgevoelens zijn op een rij gezet. Gemeente, politie, vertegenwoordigers van organisaties die in de buurten werken en
inwoners hebben daarna een prioriteitenlijst opgesteld van de problemen die het eerste moeten worden aangepakt. Zo zijn er in het
afgelopen jaar 19 buurtveiligheidsanalyses gemaakt.
Om de veiligheid in de buurten te verbeteren wordt gezorgd dat er in elke buurt duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat komt. De
wijkagent is de spil en het aanspreekpunt voor de mensen in de buurt. Naast de wijkagent krijgt iedere buurt in de loop van 2017 een
eigen handhaver (BOA). Om dat te realiseren wordt het aantal gemeentelijke handhavers volgend jaar verdubbeld. Via
‘baanbrekend werk’ kunnen mensen ingezet worden die dienen als extra ogen en oren in de buurten. Nieuw is ook dat alle
organisaties, die in de buurt werken gaan samenwerken als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Vanuit die gezamenlijke
verantwoordelijkheid worden de veiligheidsproblemen uit de buurtanalyses aangepakt.
In gesprekken met de buurten, maar ook uit voorbeelden in Heerlen en in het land blijkt dat inwoners zelf veel kunnen en willen doen
aan de veiligheid van de eigen buurt. Deze initiatieven zijn waardevol en worden gewaardeerd en ondersteund. Door initiatieven te
stimuleren en te ondersteunen zullen inwoners zelf een belangrijke rol gaan spelen in de verbetering van de veiligheid in buurten.
Over de mogelijkheden en concrete invulling gaan we volgend jaar de gesprekken aan met alle buurten.
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Het terugdringen van het ziekteverzuim is een
prioriteit binnen de polite. Binnen de eenheid
Limburg wordt de stand van zaken m.b.t. het
ziekteverzuim maandelijks besproken in het
managementteam. Er worden afspraken
gemaakt en acties uitgezet met betrekking tot
het terugdringen van verzuim. Daarnaast is
geïnvesteerd in het vergroten van de kennis en
vaardigheden op het gebied van verzuim.
Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van een
arbeidsdeskundige, de nieuwe Arboartsen
opleidingen, en ondersteuning op de wet
poortwachter.
Het voeren van het goede gesprek tussen
medewerker en leidinggevende over het
onderwerp ziek zijn en verzuim is een permanent
punt van aandacht.

10

sociale domein. Veilig Thuis verzorgt de dagelijkse screening en triage op
zorgmeldingen en meldingen huiselijk geweld. Na deze triage worden
verbindingen gelegd met de basisteams van de politie, sociale wijkteams of het
veiligheidshuis.

Sociaal domein
Met de decentralisatie van de Jeugdhulp, verankerd in de nieuwe Jeugdwet,
veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een nieuwe Wet op de
Langdurige Zorg, de inrichting van organisatie Veilig Thuis, de Participatiewet en
de Wet Passend Onderwijs, werd het sociale domein opgeschud en op grote
onderdelen opnieuw ingericht.

De samenwerkingsafspraken tussen OM, Veilig Thuis en Politie zijn vastgelegd in
een landelijke overeenkomst. In Limburg zijn twee Veilig Thuis organisaties actief.
In Zuid‐Limburg heeft Veilig Thuis in 2016 nog niet de positie ingenomen om
vanuit de politie alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling te
ontvangen.

Samenwerking Veilig Thuis
Veilig Thuis is voor de politie, op het gebied van huiselijk geweld en
kindermishandeling, de belangrijkste schakel tussen het veiligheidsdomein en het

Huiselijk geweld en kindermishandeling

PROJECT WAKE‐UP
Medio 2015 werden de gemeente Brunssum en het basisteam Brunssum / Landgraaf door het Ministerie van V&J benaderd om te
participeren in de zgn. “Proeftuin Aanpak Problematische Jeugdgroepen”. In het hele land waren er ca 20 proeftuinen verspreid over
Randstad, platteland en dus ook een gebied in een grensregio, zijnde de proeftuin in Brunssum. Een analyse van de personen die
hiervoor in aanmerking zouden komen resulteerde in een lijst met ca. 75 jongeren.
In januari 2016 zijn de betrokken (overheids)partners, te weten: politie, gemeente, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Veiligheidshuis,
Reclassering, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming hierover geïnformeerd. Alle partners gaven aan dat het goed
zou zijn om de geanalyseerde groep vanuit een integrale gedachte te gaan aanpakken; een gezamenlijke aanpak, goede informatie‐
uitwisseling en voldoende capaciteit.
De doelen van dit project Wake‐up waren:
•
De top aanpakken en zorgen dat er géén nieuwe aanwas richting top ontstaat.
•
Informatie uitwisselen, netwerkstructuur tussen partners uitbouwen en samenwerking.
•
Project laten uitmonden in een algehele werkstructuur.
In maart 2016 is gestart met een zgn. drie‐sporen‐beleid. De groep werd in drie categorieën (drie sporen) verdeeld.
Spoor 3: Jongeren die veelvuldig in beeld kwamen met criminele gedragingen (Districtsrecherche Parkstad).
Spoor 2: Meelopers met contacten richting spoor 3 en/of jongeren die door reclasseerders begeleid werden in het kader van de
naleving van de zgn. schorsingsvoorwaarden. (Politie basisteam Brunssum/Landgraaf en basisteam Heerlen)
Spoor 1: Jongeren met problematieken, jongeren die incidenteel met politie in aanraking komen en jongeren die dreigen meegezogen
te worden met spoor 2 en 3. (Gemeente, Bureau Jeugdzorg, Veiligheidshuis, Raad v.d. Kinderbescherming, CMWW etc.
Binnenkort zal dit project geëvalueerd worden, waarbij bekeken zal worden welke vervolgaanpak in deze nodig is.
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De politietaak op het gebied van huiselijk geweld
ligt net als bij jeugd vooral in het vroegtijdig
delen van signalen en het aanleveren van
complete informatie aan onze partners in de
zorg. Dat vraagt elke dag weer grote alertheid en
zorgvuldigheid.
Het onderzoek over de borging van veiligheid in
kwetsbare gezinnen, met als voorbeeld de zaak
Papillon in Heerlen, laat zien hoe belangrijk de
alertheid op vroegtijdige signalen en het delen
van informatie hierover is.

Jeugd
In samenwerking met partners is veel energie
gestoken
in
het
terugdringen
van
jeugdcriminaliteit. De inzet van de politie was
daarbij – net als voorgaande jaren ‐ gericht op
preventie en vroegsignalering, versterking van
de opsporing en vroegtijdig, zorgvuldig en
betekenisvol interveniëren.
In het kader van preventie en vroegsignalering
waren jihadisme en radicalisering onder
jongeren ook in 2016 belangrijke thema’s. De

politie was alert op relevante signalen en heeft waar nodig samen met partners
vroegtijdig ingegrepen. Verder was er gerichte aandacht voor minderjarige
vluchtelingen, in het bijzonder alleenreizende jongeren en jeugdigen afkomstig
uit mogelijk traumatiserende omstandigheden.

Daarnaast is een goede verbinding met de basisteams van belang en is de
teamchef verantwoordelijk en betrokken bij de keuzes in de zaken die in de
driehoek aan bod dienen te komen.

Nagenoeg alle Nederlandse jongeren zijn online, op steeds jongere leeftijd en
steeds intensiever. Voor de politie is het online domein niet alleen een
informatiebron en een krachtig middel om het contact met jongeren te
versterken, maar ook een omgeving om in te handhaven en op te sporen. De
politie maakt hierbij onder meer gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en
Snapchat en de wekelijkse (landelijke) chatsessies via vraaghetdepolitie.nl.

Verwarde personen

Samenwerking Veiligheidshuizen
In Limburg zijn veiligheidshuizen actief in
Maastricht, Sittard‐Geleen, Heerlen, Kerkrade,
Roermond en Venlo. Elk veiligheidshuis kent zo zijn
eigen historie en werkwijze. Voor de politie dus een
extra opgave om toch zo veel mogelijk op uniforme
wijze met deze veiligheidshuizen samen te werken.
In alle veiligheidshuizen is de persoonsgerichte
aanpak een bekende werkwijze en wordt er op
verzoek van de driehoeken mee gewerkt. De
informatie over geprioriteerde personen wordt
vanuit de basisteams rechtstreeks verstrekt aan
gemeenten (of in tweede lijn), de veiligheidshuizen
(Top X) en wijkteams (overige casuïstiek).
In de samenwerking met de veiligheidshuizen
(conform landelijk eindadvies VHH Nationale Politie
uit 2014) geeft de politie invulling aan de afspraken
die bij triage en casusregie zijn gemaakt. Hieronder
vallen de afspraken die betrekking hebben op de
informatie‐inwinning
en
verwerking
(veiligheidsbeelden per persoon), waarbij de
persoonsgerichte aanpak het leidend principe is en
de koppeling met ZSM is geborgd.

In januari 2016 is in Limburg gestart met het “strategisch/bestuurlijk overleg
verwarde personen”. Dit overleg wordt voorgezeten door de Burgemeester van
Venray. De volgende partners maken deel uit van dit overleg: GGZ, Leger des
Heils, GGD, RAV, OM, Politie, een wethouder Zorg, zorgverzekeraar en
ervaringsdeskundigen. De politie heeft zich het afgelopen jaar op het standpunt

SAMEN STERK – SAMEN DOEN!
Een leefbare wijk is een veilige wijk. Het RBT Weert‐Nederweert‐Leudal heeft sinds 2015 eraan gewerkt om het aantal
woninginbraken samen met de burger aan te pakken en terug te dringen. Bij deze aanpak woninginbraken wordt gewerkt
volgens de criminaliteitsdriehoek van professor van Eck.
Deze driehoek bevat drie invalshoeken waar de probleemgerichte aanpak zich op richt:
1.
Het tegenhouden en/of oppakken van daders.
2.
Bescherming van het slachtoffer/doelwit.
3.
Omgevingsfactoren zoals mogelijke vluchtroutes, zichtbaarheid etc.
De methode leert dat de effectiviteit toeneemt als de geplande acties tegelijkertijd op de drie zijden van de driehoek worden
georganiseerd. In de uitvoering van de lokale aanpak betekent dit dat de politie, het openbaar ministerie, de drie gemeenten,
dorpsraden, woningverenigingen en burgers allen tegelijkertijd en/of gezamenlijk met hun acties bezig zijn. Elke deelnemer is
actief op een of meer zijden van de driehoek. De bewoner op minstens twee van de drie zijden, daarom is de inbreng en
betrokkenheid van burgers cruciaal.
Er is een aantal interventiestrategieën nader beschreven en vertaald naar concrete acties, die integraal worden opgepakt. Er is
een operationele werkgroep woninginbraken geformeerd met daarin vertegenwoordigd de drie gemeenten, woningcorporaties,
het openbaar ministerie en de politie. Via de hotspot benadering is er een constante focus in het werkgebied van het RBT. De
inzet van concrete acties richt zich voornamelijk op de preventie van woninginbraken en het vergroten van de heterdaadkracht
door een betere samenwerking met de burger.
Deze manier van werken heeft ook effect op de sociale cohesie tussen burgers. Buurtgenoten ontmoeten elkaar bij acties
waardoor men elkaar ook beter leert kennen. Burgers worden door elkaar aangesproken tijdens het donkere dagen offensief
(DDO’s), controlerondes van buurtpreventieteams, wijkschouwen en voorlichtingsbijeenkomsten. Hierdoor ontstaat er een
gezamenlijk gevoel dat het mogelijk is om je eigen buurt veilig(er) te maken. Het enthousiasme en de ambitie om op deze wijze
door te gaan is groot. Het aantal woninginbraken is op deze wijze structureel teruggedrongen. De dalende trend is meerjarig
zichtbaar in politiecijfers van het RBT Weert‐Nederweert‐Leudal, t.w. aantal woninginbraken; 2014: 617, 2015: 399, 2016: 318.
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gesteld dat met ingang van 2017 geen verwarde personen in een politiecel worden
opgesloten indien zij geen strafbaar feit hebben gepleegd. In Limburg gebeurt dit
al niet meer sinds 2013 in Zuid‐Limburg en sinds 2015 in Midden en Noord
Limburg. Er zijn 24/7 voorzieningen gerealiseerd bij de crisisdiensten GGZ in
Heerlen, Maastricht, Sittard‐Geleen, Venlo en Venray.
Burgernet
Het aantal mensen dat deelneemt aan burgernet binnen Limburg bedraagt eind
2016 145.289. Dit is ca. 13% van de totale bevolking. In 2016 zijn er 489
burgernetacties geweest. 54 acties hebben direct geleid tot een aanhouding van
een verdachte of het terugvinden van een vermiste. In 207 gevallen was er indirect
succes, toen door middel van info van de burger de verdachte alsnog kon worden
aangehouden c.q. de vermiste alsnog werd teruggevonden.
Het afgelopen jaar is de Burgernet App gelanceerd. Dit betekent dat de burger
zich niet meer hoeft aan te melden bij Burgernet maar dat hij/zij toch de melding
vanuit de meldkamer ontvangt. In 2016 hebben 130.498 mensen deze app
gebruikt waarbij er 653 keer met behulp van deze burgernet app werd gebeld met
112. Ook bestaat vanaf 2016 de mogelijkheid om via Burgernet een digitaal
buurtonderzoek te verrichten. Vooral wijkagenten, TGO en de afdeling verkeer
maken hier gebruik van. Er zijn in totaal 176 digitale buurtonderzoeken geweest.
Het afgelopen jaar is Burgernet drie keer ingezet in het kader van
crisiscommunicatie.

DIALOOGAWARD VOOR VENRAYSE WIJKAGENTEN
Donderdag 17 november 2016 reikte burgemeester Gilissen de dialoogaward uit aan de wijkagenten van Venray. De werkgroep
Venray in Dialoog wil met de jaarlijkse uitreiking van de dialoogaward het belang van dialoog voor de samenleving benadrukken.
De wijkagenten ontvingen de dialoog award omdat zij midden in de Venrayse samenleving staan en met gezag, tact en gevoel
voor de sociale omgeving conflicten helpen oplossen. Zij staan dag en nacht klaar om te helpen. Waar nodig zijn ze streng en
treden ze op. Waar mogelijk bewandelen ze de weg van verbinding. Daarbij moeten ze soms ook de platgetreden paden durven
te verlaten en creatief maatwerk leveren. In talloze vastgelopen conflicten tussen bewoners van uiteenlopene pluimage,
verschillende achtergronden of met botsende levensstijlen hebben ze goed en heilzaam werk kunnen verrichten. Conflicten
ontstaan veelal omdat mensen elkaar onvoldoende kennen, van waaruit angst en onbegrip kan ontstaan. De beste manier om
hier wat aan te doen is om mensen op zo’n manier met elkaar in gesprek te brengen, dat ze bereid zijn om met respect naar
elkaar te luisteren, zonder te oordelen. De Venrayse wijkagenten passen dit dagelijks met succes in hun werk toe.
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Vreemdelingen

Maatschappelijke integriteit

De aanhoudende vluchtelingenstroom naar Europa in 2016 leidde tot een
toenemend werkaanbod voor de afdeling Vreemdelingen Identificatie
Mensenhandel (AVIM) van de politie. Deze afdeling is een van de ketenpartners
die in het totale proces primair verantwoordelijk is voor de identificatie en
registratie van vluchtelingen.

Een belangrijke prioriteit van de politie 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 essentieel
instrument. Voorbeelden van ondermijning zijn onder andere de productie en
handel in verboden middelen, mensenhandel en witwaspraktijken, de bestrijding
van kinderporno, fraude, cybercrime en zware milieucriminaliteit.

In de provincie Limburg zijn tien COA‐opvanglocaties gevestigd. De
werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, zoals de meldplicht, de intake van
vluchtelingen, het toezicht op vreemdelingen en het
zorgen voor een goede informatiepositie binnen de
INTEGRAAL VERKEERSTOEZICHT HEUVELLAND
AZC’s, leggen een forse druk op de medewerkers
Het werkgebied van het Robuuste Basisteam Heuvelland strekt zich uit over vijf gemeenten. Het betreft hier de gemeenten
van vreemdelingen‐toezicht en ‐handhaving.
Eijsden‐Margraten, Gulpen‐Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Deze gemeenten kenmerken zich door het
Daarnaast kreeg de politie te kampen met
landelijke karakter en daarmee gepaard gaande agrarische activiteiten. Bovendien wordt het gebied het hele jaar door bezocht
overlastgevende
vluchtelingen,
voornamelijk
door veel toeristen uit binnen‐ en buitenland. Motorrijders en wielrenners, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd maken
afkomstig
uit
Noord‐Afrikaanse
landen.
Het vergt
intensief gebruik van het gebied.
de nodige inspanningen om de gedragingen van
deze doelgroep goed aan te pakken en te komen tot
Jaarlijks vinden er in de agrarische sector een aantal campagnes plaats, zoals de aardappelcampagne, bietencampagne of
een nauwe samenwerking tussen de partners in de
maiscampagne. De afmetingen of omvang van de landbouwvoertuigen in combinatie met de snelheid brengen een gevoel van
onveiligheid teweeg. Ook veroorzaken deze voertuigen vaak wegvervuiling door modder of afvallend/waaiende lading. Op het
vreemdelingenketen enerzijds en de partners in het
toeristische vlak hebben in grote getalen motorijders en toerfietsers hun weg naar het gebied gevonden. Voor motorrijders is het
openbaar domein anderzijds. Op landelijk maar ook
vooral de Mergellandroute die een bijna mythische aantrekkingskracht uitoefent. Bovendien kan men vanuit het gebied
zeker op lokaal niveau, zijn binnen de
gemakkelijk zijn weg vervolgen richting Belgische Ardennen of Eifel.
vreemdelingenketen nadere afspraken gemaakt
omtrent de aanpak van overlast van deze groep
Binnen het gebied ligt een aantal heuvels waarvan de beklimming deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van diverse nationale en
vluchtelingen.
internationale wielerevenementen. Als laatste mag niet onbenoemd blijven dat er jaarlijks tientallen georganiseerde
wielerevenementen plaatsvinden, die over de zelfde wegen gaan als waarvan de toerrijders gebruik maken.
Inwoners van de vijf gemeenten ondervinden in stijgende mate overlast van de genoemde verkeersdeelnemers, bestaande uit
achterlatende modder, afvallende of waaiende lading, achtergelaten rommel, onacceptabel gedrag, verkeersdrukte en
parkeerproblematiek.

In 2016 heeft een specialistische en generalistische aanpak plaatsgevonden. Genoemde gemeenten hebben al dan niet in
samenwerking met de politie, de gemeentelijke Boa’s, Rijksdienst Wegverkeer, Veilig Verkeer Nederland en de Koninklijke
Nederlandse Motorrijders Vereniging lokale, integrale, en speciaal ingeplande controles georganiseerd. De controles vonden
plaats op het gebied van geluid, technische staat, snelheid, gedrag, wegvervuiling en overschrijding van de lengte van
gekoppelde voertuigen. Daarnaast werd veel voorlichting gegeven.

Naast de hoofdthema’s heeft de politie zich in 2016
gericht op het minimaliseren van illegaal verblijf. In
totaal vonden er 287 persoonsgerichte controles
plaats. De terugkeerrichtlijn is 124 keer toegepast.
Hieronder
worden
de
terugkeerbesluiten,
inreisverboden en bevelen tot terugkeer gerekend.
Daarnaast zijn 61 vreemdelingen in bewaring
gesteld. Van 58 vreemdelingen die zich schuldig
hebben gemaakt aan een strafbaar feit is een dossier
opgemaakt.

Dit gezamenlijke project is bijzonder succesvol geweest en wordt in 2017 voortgezet.

Andere belangrijke thema’s zijn de bestrijding van
mensenhandel en ‐smokkel. De politie is verplicht

15

om ieder signaal van mensenhandel op te pakken en te onderzoeken. In 2016 zijn
28 signalen mensenhandel en 7 signalen mensensmokkel onderzocht, waaronder
verschillende langlopende onderzoeken. In vijf gevallen was geen sprake van
mensenhandel of mensensmokkel. Daarnaast zijn 11 onderzoeken vroegtijdig
gestopt wegens onvoldoende bewijs. In twee gevallen heeft het onderzoek geleid
tot een strafdossier dat werd doorgeleid naar het OM. De overige zaken zijn nog
in behandeling.

is binnengekomen. Hoewel het primair gaat om burgers in nood uit Syrië en
Eritrea, zijn hieraan ook veiligheidsrisico’s verbonden.
Het aantal meldingen en strafrechtelijke onderzoeken in 2015‐2016, gerelateerd
aan contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER), heeft geleid tot meer
inzicht in de problematiek. De overleggen waarin deze zaken aan de orde komen
worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd met het inrichten van een
Provinciale Weegtafel.

De prostitutie in Nederland kent nog steeds een enorme aantrekkingskracht op
vrouwen uit Oost‐Europa. De economische situatie in landen als Roemenië,
Hongarije, Bulgarije en Polen, in combinatie met de strafbaarheid van prostitutie
in deze landen, zorgt ervoor dat vrouwen massaal naar Nederland komen om dit
beroep uit te oefenen. Gezien de ligging van Limburg in de Euregio is het
makkelijker voor prostituees om de grens over te komen. Dit is merkbaar in de
twee grote saunaclubs die gevestigd zijn in Limburg.

Ook is er een speciaal team ingesteld gericht op radicalisering, dat voor Limburg
de situatie monitort en gegevens analyseert. Het (quick response) team is direct
inzetbaar als er een signaal is van een mogelijk geval van radicalisering. Politie en
OM beschikken over steeds meer kennis en ervaring met mensen die signalen van
radicalisering vertonen. Hierbij wordt volgens het ‘better safe than sorry’‐principe
(beter voorkomen dan genezen) gehandeld. Een voorbeeld hiervan is de arrestatie
van een jonge vrouw in Maastricht rond de jaarwisseling 2015‐2016 in verband
met een terreurdreiging in Rotterdam.

Ook is deze sector nauw verbonden aan het thema mensenhandel.
Seksinrichtingen worden daarom regelmatig gecontroleerd. In 2016 hebben er
167 controles plaatsgevonden in vergunde seksinrichtingen. Daarnaast zijn er 36
controles uitgevoerd in de niet vergunde inrichtingen, zoals bij thuiswerkers en in
de escortbranche. In 2016 zijn naar aanleiding van de prostitutiecontroles 17
bestuurlijke rapportages opgemaakt.
Contraterrorisme
Sinds maart 2013 is door de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het
dreigingsniveau in Nederland bepaald op
substantieel. Dit houdt in dat de kans op een
terroristische aanslag in Nederland of tegen
Nederlandse belangen in het buitenland, reëel
wordt geacht. De aanslagen in Parijs, Brussel en
Berlijn laten zien dat het huidige dreigingsniveau
terecht wordt gehandhaafd, hetgeen ook zijn effect
heeft op de wijze waarop de politie zich voorbereidt
op een eventuele aanslag.
De politie heeft daarnaast veel aandacht gehad voor
het veiligheidsrisico met betrekking tot het grote
aantal vluchtelingen dat de Europese Schengenzone

Criminele samenwerkingsverbanden (CSV's)
In 2016 zijn verschillende criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. Van
een CSV is sprake wanneer minimaal twee verdachten structureel samenwerken,

LANDELIJKE NOMINATIE EN ONTVANGST TITEL ËRE‐POLONUS”.
In Noord‐ en Midden‐Limburg wonen, werken en leven veel Poolse mensen. Diverse gemeenten in genoemde regio zetten zich
al jaren in voor het belang van deze mensen. De gemeente Horst aan de Maas heeft hierin al jaren het voortouw genomen.
Vanuit de politie wordt door het basisteam Horst/Peel en Maas al jaren geïnvesteerd in verbinding, samenhang en
samenwerking met deze mensen. En dat is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Door deze jarenlange en tomeloze inzet
heeft dit in 2016 geleid tot een landelijke nominatie voor de titel ‘Ere‐Polonus’.
Deze nominatie is tot stand gekomen vanuit de landelijke Stichting Polonus. De Poolse ambassade in Den Haag vervult binnen
deze stichting een belangrijke rol. Een titel voor mensen of instellingen die zich inzetten voor het belang van de Poolse
medemens. Bijzonder en markant was het gegeven dat zowel de gemeente Horst aan de Maas als het basisteam van de politie
Horst/Peel en Maas waren genomineerd. Op 19 november 2016 vond de uitreiking van deze titel plaats in Aalsmeer.
De gemeente Horst aan de Maas ontving hier deze titel. De ambassadeur van Polen roemde de gedrevenheid, inzet en resultaten
van de gemeente Horst aan de Maas en het basisteam van politie Horst/Peel en Maas. Vooral in een tijd waarin individualisering,
polarisatie en onverdraagzaamheid belangrijke thema’s zijn, is de wijze waarop de gemeente en politie hun
verantwoordelijkheid en rol in de samenleving hebben genomen, een groot voorbeeld voor andere instanties en overheid.
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verdachten werd ook veel vermogen in beslaggenomen. Er werd in dit onderzoek
nauw samengewerkt met de Duitse Autoriteiten.

mede gericht op financieel gewin (criminele winst, wederrechtelijk verkregen
voordeel of vermogen) en waarbij de verdachten delicten plegen die wettelijk met
vier of meer jaren vrijheidsstraf kunnen worden bestraft. Alle aangepakte
criminele samenwerkingsverbanden opereerden grensoverschrijdend. In de
onderzoeken naar CSV's is succesvol samengewerkt met (inter)nationale
partners.

In vier van dit soort zaken zijn personen mogelijk door moord of doodslag om het
leven gekomen. Andere onderzoeken hebben betrekking op een liquidatiepoging
met een automatisch wapen en een woningoverval waarbij de verdachten ‐
gekleed in politie‐uniform ‐ het slachtoffer zwaar mishandelden.

In de eerste zes maanden van 2016 werd bijvoorbeeld in dit kader een onderzoek
verricht naar een verdwijning, waarbij het slachtoffer later dood werd
aangetroffen. Uit de sectie bleek dat hij door een misdrijf om het leven was
gebracht. In deze zaak werden vier verdachten aangehouden. De hoofdverdachte
in deze zaak zit nog gedetineerd in Duitsland. De zaak werd in nauwe
samenwerking met de Duitse en Belgische autoriteiten opgelost.

Van de politie Limburg stonden medio december 39 onopgeloste zaken op de
landelijke cold caselijst. Daarnaast waren in 2016 vijf cold cases in behandeling in
een vervolgonderzoek. In deze 39 cold cases zijn alsnog sporen voor
(vervolg)onderzoek uitgezet bij het Nederlands Forensisch Instituut en het
Maastrichts Forensisch Instituut.

In maart 2016 werd een omvangrijk integraal onderzoek gestart naar een
criminele organisatie, die zich hoofdzakelijk bezighield met georganiseerde
hennepteelt in Nederland en Duitsland. Dit onderzoek werd in nauwe
samenwerking met de Nederlandse belastingdienst verricht. In het kader van dit
onderzoek werden drie hoofdverdachten aangehouden. Tijdens het onderzoek
werden meerdere grote hennepkwekerijen ontmanteld in Nederland en
Duitsland. Door de belastingdienst werd bij twee hoofdverdachten een
belastingaanslag opgelegd van 2,8 miljoen euro per persoon. De focus van dit
onderzoek was gericht op financieel gewin van de criminele organisatie. Bij de

Er is een samenwerking tot stand gekomen met twee universiteiten. Door
studenten van de Universiteit Maastricht wordt een cold case nader onderzocht
en door studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam zal een langdurige
vermissing worden onderzocht. Naast het doel van waarheidsvinding, het belang
voor slachtoffers en eventuele nabestaanden, is er een maatschappelijk belang.
Outlaw Motorcycle Gangs

In november 2016 heeft het landelijk parket van het OM een verzoek tot een civiel
verbod van de Outlaw Motorclub Bandidos ingediend bij de rechtbank. De basis
hiervan vormt een onderzoeksdossier waaraan de Limburgse politie intensief
heeft gewerkt. Rechercheurs, info‐verwerkers en
anderen zijn meer dan een jaar bezig geweest om
informatie
samen te brengen en daarin lijn aan te
BELANGRIJKE PARTNER
brengen met behulp van onder andere gegevens uit
De politie is bij evenementen een zeer belangrijke partner voor de gemeente. Jaarlijks zijn er in Venlo circa 500 verschillende
evenementen. Dit varieert van een straatfeest tot grootschalige meerdaagse evenementen, waarbij 90.000 bezoekers de stad
strafdossiers, processen‐verbaal, open bronnen en
bezoeken. Om al deze evenementen goed en veilig te laten verlopen, is een goede en nauwe samenwerking met de politie
internationale rechtshulpverzoeken. Het is een goed
noodzakelijk. Het is van essentieel belang dat de politie in een vroegtijdig stadium bij het vergunningsproces betrokken is, om
en doorwrocht dossier dat inzicht geeft in incidenten
uiteindelijk een gedegen en maatwerk‐advies te kunnen uitbrengen aan de gemeente. Dit proces is in afgelopen jaren mede door
waarin leden van de Bandidos een rol speelden.
inzet van de politie sterk verbeterd. Haar betrokkenheid en deskundigheid heeft een positieve bijdrage geleverd aan het veilig
laten verlopen van evenementen in Venlo. Een voorbeeld hiervan is het proces en adequaat handelen rondom de ontruiming
van het Zomerpakfeest tijdens noodweer afgelopen jaar.

Daarnaast hebben de gemeente Venlo en politie een nauwe samenwerking met veiligheidsregio. Structurele overlegmomenten
met veiligheidsregio leiden tot een bredere kennisdeling in de regio waar het Venlo‐model steeds meer wordt toegepast. Hierdoor
ontstaat er eenduidigheid in politie‐advisering voor zowel de gemeente Venlo alsmede voor omliggende gemeenten.
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Financiële recherche (finec) en afpakken
Criminaliteit wordt vaak vanuit een financieel motief
gepleegd en daarom heeft de politie steeds meer
aandacht voor dit thema. Dit heeft er enerzijds in
geresulteerd dat het afgelopen jaar voor de politie

Eenheid, houdt dit team zich bezig met korte tot middellange
opsporingsonderzoeken op het gebied van georganiseerde hennepteelt en
synthetische drugs.
De geïntensiveerde aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit in Zuid‐
Nederland van politie, Openbaar Ministerie en partners, heeft de afgelopen twee
jaar tot de volgende resultaten geleid: 976 interventies, 681 aanhoudingen en het
aanpakken van 82 criminele samenwerkingsverbanden. In totaal zijn er 514
wapens in beslag genomen.

Limburg zes medewerkers met een financiële deskundigheid door middel van zij‐
instroom zijn aangesteld. Anderzijds worden de reeds aanwezige financieel
rechercheurs verder opgeleid waarbij het afgelopen jaar vier collega’s de opleiding
Recherchekunde, afstudeerrichting financieel, hebben afgerond.
Het afgelopen jaar is door de politie Limburg beslag gelegd op een bedrag van €
13.963.937,‐. Dit was het resultaat van 180 onderzoeken. De politie richt zich
daarbij op een intensieve samenwerking met externe partners. De resultaten van
‘afpakken’ kunnen daardoor niet los van resultaten van onze partners worden
gezien. Zo namen ook de belastingdienst, UWV en Enexis in 2016 geld in beslag
als rechtstreeks gevolg van samenwerking in de aanpak van hennep.
Financieel rechercheren betreft het aanpakken 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. De bij de politie bekende gevallen van
fraude
worden
een
deelonderwerp
van
strafrechtelijk onderzoek. Een ander deel wordt
voorgelegd aan andere instanties, zoals de
Belastingdienst, met het doel bestuurlijke boetes of
andere maatregelen toe te passen.

Ondermijning
Ondermijning
vormt
een
maatschappelijk
veiligheidsprobleem. Dit betekent dat de politie dit
niet alleen kan aanpakken, maar daarbij de
samenwerking met partners opzoekt. Voor de
aanpak van ondermijnende criminaliteit beschikt de
politie Limburg over een Team Ondermijning (25
fte). Samen met de teams Oost‐Brabant,
Zeeland/Midden‐West Brabant en de Landelijke

Intensivering Zuid versterkt het optreden als één integrale overheid en heeft als
doel criminele netwerken, de productie van hennep en synthetische drugs
substantieel te verstoren en de bedreigende vermenging van onder‐ en

DEMO FLASH 31‐3
Een social media flash met als kop ‘DEMO 31‐3 tegen IS en REGERING’ trok op 27 maart 2016 de aandacht van een alerte
politiemedewerker. Onbekenden riepen op tot een demonstratie te Kerkrade op 31 maart 2016. Deze was onder andere gericht
tegen het onderbrengen van vluchtelingen op Rolduc, open grenzen en radicale moslims. Aan de melding‐ en vergunningplicht
bij de gemeente Kerkrade was vooraf niet voldaan. Als vooraf de identiteit van organisatoren, deelnemersaantallen, route en
partijen onbekend zijn, wordt aanspreken van de verantwoordelijken een moeilijke zaak.
Mede het ontbreken van open berichtgeving gaf de mate van georganiseerdheid aan. De inhoud van de Flash deed de vrees voor
ernstige openbare ordeverstoringen toenemen. Tussen de regels door viel op te maken dat mogelijk zowel extreem rechts als
extreem links zouden deelnemen. Bij eerdere gelegenheden, in vooral Duitsland, zijn zeer grote getalen voetbalhooligans
opgedoken. Ook polarisatie in relatie tot de vluchtelingencrisis en samenwerkende harde kernen van Betaald Voetbal
Organisaties speelde mogelijk een rol. Ook in Limburg was sprake van vluchtelingencasuïstiek.
Dit alles was aanleiding om met spoed te onderzoeken of er feiten en/of omstandigheden waren die op ernstige verstoring van
de openbare orde en veiligheid konden wijzen, waardoor bestuurlijk ingrijpen door de Burgemeester gerechtvaardigd zou zijn,
zonder dat dit bestuurlijk ingrijpen in druist tegen het recht van demonstreren. Hiertoe werd in korte tijd een gezamenlijke
inspanning verricht waarbij de partners Gemeente Kerkrade, Politie en Openbaar Ministerie koortsachtig samen werkten. Ook
werd goed samengewerkt met de Duitse politie. Dit leverde in korte tijd prima resultaten op. Zo werd zicht verkregen op personen
die kennelijk dicht tegen de organisatie aan zaten, deelnemers alsmede de beoogde route. Proactief werden stopgesprekken
gevoerd. Daarnaast werden diverse mogelijke (grensoverschrijdende)scenario’s bij doorgang vooraf integraal besproken. Op
basis van de verkregen onderzoeksresultaten gaf de Burgemeester opdracht tot beëindiging van de betoging. Ook kondigde hij
een noodbevel af.
De uiteindelijke demonstratie liep hierdoor met een sisser af en er vonden verder geen noemenswaardige verstoringen van de
openbare orde plaats. Een mooi bewijs dat de politie in korte tijd prima in staat was een dergelijk grote klus, van flash tot
voorbereiding en uitvoering op professionele wijze te klaren.
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bovenwereld terug te dringen. In april van het afgelopen jaar leidde deze aanpak
nog tot de zeer grote actie Trefpunt.
Bij de operatie Trefpunt hebben 1500 collega’s intensief samengewerkt. Na jaren
van voorbereiding werden, bij 124 invallen in woningen en bedrijfspanden, zes
drugslabs opgerold en tientallen kilo’s drugs in beslag genomen. Daarnaast zijn
twintig vuurwapens en ruim €400.000,‐ in beslag genomen. Ook is beslag gelegd
op diverse luxe goederen zoals motoren, auto’s, een vrachtwagen en boten. De
politie heeft tijdens deze actie 56 verdachten aangehouden. In totaal zijn 32
verdachten, uit de grootste actie tegen drugscriminaliteit in Zuid‐Nederland,
voorgeleid bij de rechter‐commissaris (RC) in Breda, Den Bosch en Maastricht.

Milieu
Het Team Milieu Limburg richt zich op de opsporing van (middel)zware
milieucriminaliteit. Het afgelopen jaar zijn verschillende milieuonderzoeken
uitgevoerd naar bodemvervuiling, vuurwerk, asbest, afval en BRZO‐bedrijven
(besluit risico’s zware ongevallen). Milieucriminaliteit is veelal niet zichtbaar en er
zijn vaak geen directe slachtoffers aan te wijzen. De schade die deze vorm van
criminaliteit met zich meebrengt, is echter groot en komt vaak voor rekening van
provincie en gemeenten, in casu de belastingbetaler. Het negeren van
milieuvoorschriften in een omgevingsvergunning, achterstallig onderhoud van
complexe installaties, illegale handel in beschermde dieren en planten,
frauduleuze handelingen in transport en de verwerking van afval en grond, etc.
ondermijnen op alle fronten het overheidsgezag en veroorzaken vele risico's voor
volksgezondheid en milieu.

In de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Nuth zijn het afgelopen jaar
proeftuinen van start gegaan. Dit betreft een van de zeven sporen in het kader van
het Masterplan Limburg Drugslabvrij, een initiatief van de werkgroep
(georganiseerde) milieucriminaliteit van het RIEC, waarin ook de politie
participeert. Deze proeftuinen zijn bedoeld om te komen tot een gerichte controle
in afgebakende gebieden, in samenwerking met alle ogen en oren in het veld, om
productieplaatsen van synthetische drugs ‐ en daarmee dumpingen ‐ te
voorkomen.

Kinderporno

Het maatschappelijk effect komt (in toenemende mate) centraal te staan bij de
bestrijding van kinderporno. Hierbinnen is een nadrukkelijke focus op het
ontzetten van slachtoffers aan acuut misbruik (elk signaal van actueel misbruik
wordt opgepakt) in plaats van een focus op het
behalen van ‘harde cijfers’. In de dadergerichte
aanpak komt de nadruk meer specifiek en
DRUGSMELDPUNT
nadrukkelijk te liggen op recidivisten, daders
Vanaf 1 juni 2016 wordt het I‐criterium wederom actief gehandhaafd in Sittard‐Geleen. De handhaving van het I‐criterium is
opererend in besloten netwerken en daders in
gekoppeld aan intensiever politietoezicht ten aanzien van illegale softdrugs/straathandel. Om dit toezicht te faciliteren heeft
risicovolle beroepen en posities.
de gemeente een Drugsmeldpunt opgericht. Op basis van de meldingen die ontvangen en verrijkt worden door het
Drugsmeldpunt, ondernemen de politie en de gemeente gerichter actie tegen mogelijke (negatieve) effecten van het actief
handhaven van het I‐criterium.

Cybercrime
Het Drugsmeldpunt werkt op basis van het drieluik ‘informatiepositie’, ‘handhavingsstrategie’ en ‘communicatiestrategie’. Het
Drugsmeldpunt, de politie en de gemeentelijke toezichthouders stemmen iedere dag af over nieuwe meldingen en eventuele
aandachtslocaties. Vervolgens wordt de inzet en de resultaten teruggekoppeld aan de melders. Hierdoor worden
inwoners/melders verder geactiveerd en wordt een actieve bijdrage geleverd aan het verhogen van het veiligheidsgevoel.
Deze strategie blijkt succesvol. Diverse inwoners zijn inmiddels een actieve partner geworden voor wat betreft signalering van
ongewenste activiteiten. Zo werd direct op 1 juni 2016 door een bewoner van het Stationskwartier in Sittard een foto van een
straatdealer en mogelijke overdracht gedeeld met het Drugsmeldpunt. Deze foto werd direct gedeeld met de I‐criterium
coördinator van de politie, die de straatdealer diezelfde middag nog aanhield. Ook ontving de straatdealer een waarschuwing
in het kader van een gebiedsontzegging. Het positieve resultaat van de melding werd door het Drugsmeldpunt gedeeld met de
melder.
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Het digitale economisch, sociaal en financieel
verkeer groeit sterk. Veel vormen van oplichting,
pesten en bedreigingen met behulp van digitale
media worden (nog) niet bij de politie gemeld of
aangegeven. Hierdoor zet de verwachte toename
van slachtoffers van cybercrime (nog) niet door. In
Limburg was 11,2% (bron: Veiligheidsmonitor 2016)
van de inwoners slachtoffer van cybercrime. De
verwachting is dat in de komende jaren het aantal
cybercrimedelicten verder toeneemt. De politie

bereidt zich hierop voor door het uitbreiden en specialiseren van deskundigheid
voor het verrichten van forensisch digitaal onderzoek.
Cybercrime heeft het afgelopen jaar op de agenda gestaan van de integrale
veiligheidsoverleggen, de stuurploeg en briefings. Er is een project opgestart
waarmee de basisteams en de recherche cybercrime‐onderzoeken beter kunnen
oppakken. Ook is een Integraal Cybercrime Overleg Limburg opgericht waarin
OM en de politie tactisch de voortgang van cybercrime binnen de eenheid
maandelijks monitoren. Daarnaast hebben politiemedewerkers kennis gekregen
van cybercrime door middel van presentaties en E‐learning.

PREPARATIE EN BIJSTAND BIJ VLUCHTELINGENKWESTIE
In de voorbereiding van de satellietlocatie van het AZC aan de Talienruwe 1 te Maastricht is door de politie op een goede wijze
ingespeeld op de problematiek die er rond deze locatie speelde. Allereerst is door de politie een risico‐analyse gemaakt van de
locatie, waaruit een aantal adviezen naar voren kwam. Een voorbeeld hiervan was de inrichting van de locatie, maar ook fysieke
maatregelen om problemen met derden te voorkomen en de veiligheid van de bewoners te vergroten. Het COA heeft een groot
deel van deze adviezen overgenomen.
In de aanloop naar de daadwerkelijke vestiging is een aantal keren schade toegebracht aan de locatie. Hier is door de politie
voortvarend tegen opgetreden. Ook waren bepaalde personen actief op Facebook e.d. om in de buurt een beweging op gang te
krijgen die de vestiging van deze voorziening tegen zou kunnen houden. Deze groep was ook leading bij een aantal
demonstraties c.q. heeft demonstraties aangemeld. De wijkagent heeft hierin een uistekende rol gespreeld en mede dankzij zijn
zichtbare en onzichtbare aanwezigheid zijn ongeregeldheden in de kiem gesmoord.
Na overleg met de lokale driehoek is door de politie adequaat opgetreden tegen personen die op sociale media uitlatingen
hebben gedaan. Deze personen zijn strafrechtelijk aangepakt.
De consequente aandacht voor de problematiek heeft ertoe geleid dat politiemensen vertrouwde gezichten werden in de buurt.
Dit heeft zeker bijgedragen aan een relatief rustige vestiging van asielzoekers op deze locatie.
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