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Voorwoord
Onze ambitie is het doen van goed
politiewerk. Goed politiewerk hangt
nauw samen met het antwoord op
de vraag of er een zinvolle bijdrage
is geleverd aan de kwaliteit van het
samenleven. Goed politiewerk is
dienstbaar aan de doorgaande
ontwikkeling van een open en
multiculturele samenleving. Een
wereld die in beweging is, diverser
wordt en daardoor minder voorspel
baar. Als politie hebben we daarin
een belangrijke rol. Het is voor
politiemensen de opgave om maat
werk te leveren vanuit de vraag:
welke interventie is er in het hier
en nu nodig?

delen van trots en dilemma’s. Behalve
een verantwoording op de resultaten uit
de gemeenschappelijke veiligheids
agenda schenken we ook aandacht aan
politiewerk in een bredere context.
Politiewerk dat midden in de samen
leving plaatsvindt en waarbij we, samen
met partners, werken aan het versterken
van de maatschappelijke integriteit.

Binnen de politie is sprake van een hoge
werkdruk en een grote werklast,
Limburg doet hierin niet onder voor de
Randstad. Het bevoegd gezag in
Limburg is van mening dat de politiesterke onvoldoende is om de politiezorg
te leveren die zij in deze provincie nodig
achten. Het bevoegd gezag geeft
steeds nadrukkelijker aan dat de
uitvoering van de kerntaken door de
politie onder druk komt te staan. Dit is
het afgelopen jaar ook onder de
aandacht gebracht van de Minister van
J&V en de Korpschef.

In dit jaarverslag geven we een korte en
bondige inkijk in het politiewerk en de
gerealiseerde resultaten over het
afgelopen jaar. Het landelijk jaarverslag
van de politie gaat meer uitgebreid in op
de resultaten van en de ontwikkelingen
binnen het korps.

Toch is op tal van terreinen weer goed
politiewerk verricht het afgelopen jaar.
Of het nu de wijkagenten zijn of de
rechercheurs, informatieanalisten of
ondersteuners bedrijfsvoering; iedereen
heeft daar zijn of haar steentje aan
bijgedragen. Wel hebben we soms, in
nauwe samenspraak met het bevoegd
gezag, scherpe keuzes moeten maken.
Keuzes die niet gemakkelijk waren,
maar wel noodzakelijk zijn voor de
continuïteit van het politiewerk in
Limburg.
Als politie willen we transparant zijn
over wat we doen en gedaan hebben.
Hierbij laten we het politiewerk zien in al
haar facetten. Daarbij hoort ook het

Dit jaar hebben we aan onze basisteams gevraagd om ook een bijdrage te
leveren aan het jaarverslag. Zij staan
immers midden in de samenleving. Dit
resulteerde in twaalf korte schetsen van
thema’s die lokaal gespeeld hebben
in het afgelopen jaar.

Net als de medewerkers in onze
basisteams ben ik trots op de wijze
waarop we als politie invulling geven
aan onze bijdrage aan veiligheid en
leefbaarheid. Een bijdrage die bestaat
uit het doen van goed politiewerk op
het moment wanneer dat nodig is en
op een wijze die past in de lokale
context van Limburg.
De waarnemend politiechef
Els Brekelmans
28 februari 2018
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Context van de eenheid
Limburg in 2017
De politie bestaat uit tien regionaal georganiseerde eenheden, de Landelijke Eenheid
en het Politiedienstencentrum. Het geheel staat onder leiding van de korpsleiding.
De hoofdstructuur van de politie kent drie, nauw samenwerkende niveaus:
nationaal, regionaal en lokaal. De korpsleiding functioneert op nationaal niveau.
Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer
eenheidsoverschrijdende en specialistische politietaken verricht, en voor het
Politiedienstencentrum waarin alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De
tien regionale eenheden opereren op regionaal niveau. Een hiervan is de eenheid
Limburg. Binnen deze eenheid zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit
basisteams, een districtsrecherche en een flexteam.

De totale personele bezetting van de
eenheid Limburg bedroeg eind vorig
jaar 2.969 fte. Ten opzichte van de
vastgestelde formatie is dit een
boventalligheid van 57 fte. Binnen de
eenheid Limburg zijn momenteel circa
250 politievrijwilligers actief, van wie
140 als executief opsporingsambtenaar.
De politievrijwilligers zijn ingezet bij
werkzaamheden zoals surveillances
en controles.

bodem voor grensoverschrijdende
criminaliteit zoals Outlaw Motor Gangs
(OMG’s), mensenhandel, synthetische
drugs, georganiseerde hennepteelt
gericht op de export, overlast van
buitenlandse bezoekers aan coffeeshops, ondermijning, autodiefstal,
plofkraken, ladingdiefstallen en
overvallen. Samenwerking met onze
Duitse en Belgische politiecollega’s
is daarbij een must.

Eind vorig jaar heeft de minister van
Justitie en Veiligheid in de Tweede
Kamer gesproken over de voortgang
van het in werking komen van de
Nationale Politie. Geconcludeerd werd
dat de politie de basis op orde heeft en
dat de verankering met het lokaal gezag
staat. Dat geldt ook voor de politie
eenheid Limburg. De reorganisatie is
formeel afgerond en veel vacatures zijn
weer ingevuld.

De politie krijgt steeds vaker te maken
met personen met verward gedrag. De
ernst van de incidenten neemt toe. In
het algemeen gaat het om mensen die
de grip op hun leven zijn verloren of
dreigen te verliezen. Ze veroorzaken
daardoor overlast of doen zichzelf of
anderen wat aan. Dit vraagt veel inzet
van de politie.

Er is veel werk voor de politie in Limburg
in vergelijking met andere regionale
eenheden. Dit wordt in belangrijke mate
verklaard door de grensligging van de
provincie. Criminelen maken gebruik van
de Euregionale grens en verschillen in
wet- en regelgeving die dit met zich
meebrengt. Er is daarmee een voedings

Georganiseerde hennepteelt vormt een
ernstig probleem in Limburg. Ook het
afgelopen jaar zijn veel hennep
kwekerijen ontmanteld. Hoewel het
aantal aangetroffen hennepkwekerijen
licht is gedaald, werden er, gerelateerd
aan het aantal inwoners, nergens in het
land zo veel hennepkwekerijen aangetroffen als in Limburg.

De sterkte en inzetbaarheid van de
politie staat steeds meer onder druk
door de vergrijzing, de verwachte grote
uitstroom in de komende jaren en het
toenemend gebruik van de diverse
rechtspositionele (ouderen)regelingen.
Limburg is de meest vergrijsde politie
eenheid in het korps en ondergaat als
eerste de impact hiervan. Dit uit zich in
een teruglopende operationele sterkte
en inzetbaarheid van de politie.
Hierdoor ontstaat een onhoudbare
situatie die vraagt om adequate
regionale en landelijke maatregelen.
Diverse onderzoeken tonen aan dat het
werkaanbod in Limburg vergelijkbaar is
met die in de Randstedelijke gebieden.
Het grote werkaanbod dat iedere dag
wordt opgepakt door een beperkt
aantal politiemensen leidt bij (te) veel
collega’s tot een hoge operationele
werklast. Een werklast die, net als het
werkaanbod, tot de top van de politie in
Nederland behoort en die mede tot
uiting komt in een hoog ziekteverzuim.
Het bevoegd gezag van de eenheid
Limburg is nadrukkelijk van mening dat
de huidige toegekende politiesterkte
niet in balans is met de werklast en dat
een uitbreiding van de politiesterkte
noodzakelijk is.
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Het terugdringen van het ziekteverzuim
is een prioriteit binnen de politie. Het
gemiddelde ziekteverzuim over 2017
bedroeg 8.3 procent. Dit is een stijging
ten opzichte van 2016. Er zijn het
afgelopen jaar diverse acties ingezet
met betrekking tot het voorkomen en
terugdringen van verzuim. Op het
gebied van capaciteitsmanagement
hebben alle basisteams het werkaanbod in beeld gebracht en vertaald naar
de juiste niveaus van sturing.
Er wordt veel gevraagd van de politie in
Limburg. Dit wordt versterkt door het
gegeven dat de context van het
politiewerk de afgelopen jaren aan het
veranderen is (bijvoorbeeld door
cybercrime, contraterrorisme [CTER],
migratieproblematiek en intensivering
Zuid-Nederland). Het geven van een
adequaat antwoord op deze verande
ringen is noodzakelijk en vraagt flinke
investeringen in de eigen politiemedewerkers. Een extra uitdaging hierbij
vormt de hoge leeftijdsopbouw en de
geringe diversiteit in de personele
samenstelling van onze eenheid.
Het afgelopen jaar zijn er grote
opsporingsonderzoeken stilgelegd die
maatschappelijke impact hebben. Een

voorbeeld is een reeks van schietincidenten in Blerick in de tweede helft van
het jaar waar landelijk veel aandacht
voor bestond. De gemoederen liepen zo
hoog op dat de mobiele eenheid werd
ingezet. De noodzaak van een stevige
lokale verankering van de politie in dit
gebied werd meer dan duidelijk. De
eenheid Limburg krijgt naar verwachting de komende jaren steeds meer te
maken met noodzakelijke keuzevraagstukken tussen landelijke prioriteiten
c.q. verplichtingen en de lokale politiezorg. Om die reden hebben de regioburgemeester en de commissaris van
de koning van de provincie Limburg bij
de minister van Justitie en Veiligheid
aandacht gevraagd voor de hoge
werkdruk van hun politie.
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Toelichting resultaten
In 2014 hebben de tien regioburgemeesters, de voorzitter van het College van
procureurs-generaal en de minister van Justitie en Veiligheid landelijke
beleidsdoelstellingen afgesproken in de gemeenschappelijke veiligheidsagenda
2015-2018. De politie adviseerde hierover en de minister stelde de agenda vast.
De veiligheidsagenda heeft als doel de integrale samenwerking bij de aanpak van
criminaliteit en onveiligheid verder te ontwikkelen. Het richt zich op de aanpak van
maatschappelijke veiligheidsproblemen die landelijk spelen, (regio) grens
overschrijdend zijn en/of waarvoor afstemming in de aanpak op landelijk niveau
nodig is. Op de agenda staan de aanpak van ondermijnende criminaliteit,
cybercrime, horizontale fraude, kinderporno en High Impact Crimes.

Samen met de gemeentelijke veiligheidsplannen heeft de gemeenschappelijke veiligheidsagenda de basis
gevormd voor het beleidsplan 20152018 van de eenheid Limburg. In dit
jaarverslag wordt verantwoording
afgelegd over de gerealiseerde resultaten in relatie tot de doelstellingen in het
beleidsplan 2015-2018.
Ondermijnende criminaliteit of ondermijning is het verzwakken of misbruiken
van onze maatschappelijke structuur,
wat leidt tot aantasting van de maatschappelijke fundamenten en/of de
legitimiteit van het stelsel dat de
samenleving beschermt. Ondermijning
betreft behalve een criminaliteits
probleem ook een sociaal probleem.
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. Om de
oorzaken en gevolgen van ondermijning
aan te pakken is een combinatie nodig
van repressieve en preventieve
maatregelen, die samenkomen in een
integrale aanpak. Voorwaarde voor een
effectieve aanpak van ondermijning is

samenwerking met diverse overheidspartners, maar ook met ondernemers,
burgers en maatschappelijke organi
saties. Het aantal onderzoeken naar
ondermijning dat de Limburgse politie
in 2017 onder handen had, is gestegen
met 24 t.o.v. 2016. Een stijging van 30
procent. De afgesproken doelstelling
van 39 onderzoeken is ruimschoots
gerealiseerd.
Financieel voordeel geldt als een
belangrijke drijfveer voor het plegen van
delicten. Het verwerven van crimineel
vermogen is in veel gevallen zichtbaar in
de maatschappij en vormt een doorn in
het oog van burgers die zich wel aan de
regels houden. Het afpakken van
crimineel vermogen is om deze reden
één van de speerpunten voor het OM en
de politie. Afpakken beperkt zich niet tot
de strafrechtelijke aanpak en evenmin
tot financieel-economische delicten.
Overal waar regelovertreding en illegaal
of onrechtmatig voordeel aan de orde
komt, kan afpakken deel uitmaken van
de interventies. Daar is een breed
strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk
instrumentarium voor beschikbaar
waarmee beslag gelegd kan worden op
geld en bezittingen van criminelen. In

2017 is er door de politie Limburg beslag
gelegd op een bedrag van 5,9 miljoen
euro. Dit was het resultaat van 213
onderzoeken. Daarmee is 3,6 miljoen
euro (38 procent) minder in beslag
genomen dan beoogd.
In 2017 heeft de politie verdere stappen
gezet in de aanpak van cybercrime. Eind
2017 telde het al acht cybercrimeteams
in de regionale eenheden, zo ook binnen
de eenheid Limburg. Om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten,
richten de cybercrimeteams zich naast
opsporing ook op preventie, verstoren,
signaleren en adviseren. Het afgelopen
jaar zijn vijftien cybercrime zaken aangeboden aan het Openbaar Ministerie.
Hiermee is de beoogde doelstelling van
veertien zaken gerealiseerd.
Horizontale fraude is fraude die gericht
is tegen burgers en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn fraude met
betaalmiddelen, online handelsfraude
en faillissementsfraude. De laatste
jaren raakt horizontale fraude steeds
meer gedigitaliseerd. De politie
investeert samen met het Ministerie
van Justitie en Veiligheid en het
Openbaar Ministerie in de programma-
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tische aanpak hiervan. Het aantal zaken
met betrekking tot horizontale fraude
dat het afgelopen jaar aangeboden is
aan het Openbaar Ministerie, bedraagt
93. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan
2016. Daarmee is de doelstelling van
2017 (114 zaken) niet gerealiseerd. Het
niet behalen van de doelstelling wordt
vooral veroorzaakt door een uitstroom
van gekwalificeerd personeel en de
complexiteit van de onderzoeken.
Bij de bestrijding van kinderporno lag,
net als voorgaande jaren, de focus op de
aanpak van kinderpornografie en
kindersekstoerisme en het halen van
slachtoffers uit misbruiksituaties. Het
afgelopen jaar zijn drie kindersekstoerisme
zaken opgepakt. Ook participeert de
politie in een groot internationaal
onderzoek dat doorloopt tot medio 2018.
‘High Impact Crimes’ (HIC) is een
verzamelterm voor woninginbraak,
overvallen en straatroven. High Impact

Resultaten 2017 in een oogopslag

Crimes zijn ernstige misdrijven en
hebben grote impact op slachtoffers.
De bestrijding daarvan heeft een hoge
prioriteit bij zowel politie als haar
partners. In 2017 startten drie
basisteams (Brunssum/Landgraaf,
Westelijke Mijnstreek en Venlo/Beesel)
met “Predictive Policing”, met als basis
het Criminaliteits Anticipatie Systeem
(CAS). Deze dataminingtool zorgt
ervoor dat een basisteam op vier,
vooraf in de driehoek vastgestelde,
veiligheidsthema’s een voorspelling
kan doen, wáár in het basisteam het
hoogste risico op een bepaalde vorm
van criminaliteit is. Deze systeem
informatie wordt, door de informatie
organisatie van de politie, veredeld en
leidt tot een inzetadvies. Daarnaast
stond 2017 in het teken van het
intensiveren van de persoonsgerichte
aanpak op het gebied van High Impact
Crimes. Ieder district van de eenheid
Limburg zorgt dat er continu één
HIC-pleger met een hoog risico op

Resultaten

Resultaten

recidive onder de aandacht staat van de
districtsrecherche in samenwerking
met het basisteam.
Uit de resultaten blijkt dat een gerichte
integrale HIC-aanpak vruchten heeft
afgeworpen. Onder regie van het lokaal
gezag daalde het aantal overvallen,
straatroven en woninginbraken in 2017.
Het percentage woninginbraken dat in
2017 opgehelderd werd, bedraagt 8,6
procent. Naast de repressieve aanpak
die leidt tot toegenomen waakzaamheid, heeft de politie ook aandacht voor
preventie. Hiervoor werkt ze samen met
partners zoals het openbaar bestuur,
branche- en buurtverenigingen en
woningbouwcorporaties. In 2017 waren
er 351 inbraken minder t.o.v. 2016, een
daling van 8,4 procent. Het aantal
straatroven daalde met 52 ten opzichte
van 2016, een daling van 33,8 procent.
Tot slot waren er 17 minder overvallen
dan een jaar eerder, een daling van 17,9
procent.

Resultaten

Doelstelling

2015

2016

2017

2017

2018

Woninginbraken

5.430

4.161

3.810

4.900

4.900

Voltooide Woninginbraken

2.733

2.858

2.626

2.750

2.750

6,2%

8,8%

8,6%

9,0%

10,0%

212

154

102

290

290

29,2%

27,3%

27,5%

28,0%

28,0%

Ophelderingspercentage
Straaroof
Ophelderingspercentage
Overvallen
Ophelderingspercentage
Onderzoeken (incl. TGO’s)
Cybercrime
Horizontale fraude
Afpakken (incasso)
Afpakken (beslag)

94

95

78

105

105

51,1%

67,4%

57,7%

40%

40%

62

80

104

39

39

4

13

15

14

19

150

95

93

114

138

2,6 Mln

2,9 Mln

3,5 Mln

3,9 Mln

4,1 Mln

13,4 Mln

13,9 Mln

5,9 Mln

9,5 Mln

9,5 Mln
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Midden in de samenleving
De politie staat midden in de samenleving. Ze heeft een belangrijke rol in het
aanpakken van gedrag dat anderen de ruimte ontneemt. Dit gedrag moet desnoods
met geweld in toom worden gehouden. Hierbij toont de politie de sterke arm.
Daarnaast bieden we ruimte aan mensen die onderdrukt en/of geïntimideerd en
daardoor beperkt worden; het gaat hier om ruimte en veiligheid bieden aan hen
die hulp behoeven. Ook ondersteunen we gedrag dat diversiteit in de samenlevening
bevordert. Het is het - soms alleen maar door aanwezigheid - bevestigen van
geldende normen. Dat vereist alertheid op (de kans op) positief gedrag. Dit kan ook
door bewust niet te interveniëren. Niet handelen of terughoudendheid kan anderen
activeren; dan gaat het om werkzame waakzaamheid.

Gebiedsgebonden
politiezorg
Het is voor de inwoners van Limburg
belangrijk dat de politie lokaal verankerd is en midden in de samenleving
staat. Door gebiedsgebonden te werken
is de politie laagdrempelig, zichtbaar en
benaderbaar voor iedereen die hulp
nodig heeft. De politie is er voor
iedereen en is gericht op samenwerking.
In de basisteams is het fundament
gelegd voor deze manier van werken.
Iedere medewerker van het basisteam
werkt gebiedsgebonden. De wijkagent
heeft daarbij een belangrijke rol, want
veel mensen kennen hun wijkagent en
de wijkagent kent het gebied, de
mensen, bedrijven, instellingen van zijn
gebied. De wijkagent heeft een
afgebakend gebied of taak waarin hij
samen met de medewerkers van het
basisteam, opsporing, informatie
organisatie en (specialistische)
ondersteuners een bijdrage levert aan
de veiligheid in Nederland. Ook met de
burger, gemeente, woningcorporaties,
instellingen en bedrijfsleven werkt de
wijkagent intensief samen.
In het kader van het verder door
ontwikkelen van gebiedsgebonden
politiewerk is binnen de eenheid

Limburg ook in 2017 aandacht besteed
aan de verbetering van het vakmanschap van de wijkagenten. Gebieds
gebonden politiewerk wordt breed
uitgevoerd, waarbij de wijkagent gezien
wordt als het kompas, dat richting geeft
aan de speerpunten die binnen de wijk
en het gebied van het basisteam
moeten worden opgepakt.
•
De eenheid Limburg heeft 225 wijkagenten in de formatie. Het afgelopen
jaar is bij het invullen van vacatures
prioriteit gegeven aan de wijkagenten.
Eind 2017 waren 236 wijkagenten
werkzaam binnen de eenheid Limburg.
Enkele tot de verbeelding sprekende
voorbeelden van gebiedsgebonden
politie uit het afgelopen jaar zijn:
•
Tijdens de Ramadan werd binnen
het district Parkstad een tweetal
Iftars georganiseerd. Het initiatief
voor deze gezamenlijke maaltijd
kwam vanuit de samenwerking
tussen politie, het Provinciaal
Platform Minderheden (PPM) en de
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit
(SMKK).
•
Wijkagenten van Nederweert
hebben in juni 2017 een enquête
gehouden onder de inwoners in hun
gebied. Doel was meer inzicht te
krijgen in de vraag of men de politie

in Nederweert kent en wat de politie
moet doen om ‘beroemder’ te
worden. Vervolgens kon men ook
nog een probleem aandragen voor
het project Rent a Cop. Inwoners
konden zo hun veel voorkomende
ergernissen aangeven waarop de
wijkagenten actie hebben ondernomen.
In een leegstaand winkelpand in
Maastrichts oudste overdekte
winkelcentrum Brusselsepoort
hebben de wijkagenten van het
basisteam Maastricht begin maart
2017 een tijdelijk aanlooppunt
ingericht. Voor een periode van
twee maanden hielden de wijk
agenten hier hun wijkspreekuur.
Het initiatief werd meteen omarmd
door de winkeliersvereniging.

Sociaal domein
Het sociaal domein is volop in beweging. Daar waar 2016 met name in het
teken stond van het handen en voeten
geven aan de effecten van de decentralisaties van overheidstaken die in 2015
zijn doorgevoerd, stond in 2017 veel
meer de transformatie van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), de Jeugdwet en de Participatie
wet centraal. Tegelijkertijd was ook de
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politieorganisatie aan het transfor
meren, waarbij de politietaken in het
sociale domein opnieuw werden belegd
in de basisteams.
Binnen de eenheid Limburg is het
sociaal domein een van de thema’s
waarin de politie met ketenpartners
werkzaam is. De volgende thema’s zijn
daarbij van belang: huiselijk geweld
(inclusief kindermishandeling en
eergerelateerd geweld), Persoons
gerichte Aanpak (PGA), jeugd, personen
met verward gedrag, de samenwerking
met Veilig Thuis (VT) en de Veiligheidshuizen (VHH).
De ambitie van de politie, in de samenwerking met andere actoren in het
sociale domein is een bijdrage te
leveren aan preventie van onveilige
leef- en opgroeisituaties en aan het
herstellen van de veiligheid daarvan.
Gemeenten, sociale wijkteams, de
veiligheidshuizen, Veilig Thuis en
maatschappelijke partners zoals
GGZ-instellingen zijn belangrijke
partners in het sociale domein.
Samen met Veilig Thuis werkt de politie

actief aan veiligheid in huiselijk kring.
Waar nodig grijpen politie en Veilig
Thuis direct in, want veiligheid staat
voorop. Daarnaast meldt de politie alle
signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, maar ook andere zorgen
over kinderen aan Veilig Thuis.
Het uitgangspunt is dat veiligheids
huizen zich richten op complexe
problematiek, radicalisering en
personen met verward gedrag. Met de
komst van de liaisons binnen de drie
districtsrecherches van de eenheid
Limburg, die gekoppeld zijn aan het
sociaal domein, is de samenwerking
met de vijf Veiligheidshuizen in Limburg
verder versterkt. Omdat elk Veiligheidshuis zo zijn eigen historie en
werkwijze kent, is het voor de politie
een extra opgave om zoveel mogelijk
op uniforme wijze samen te werken.
Vrijwel dagelijks heeft de politie te
maken met personen met verward
gedrag. Wijkagenten en politiemedewerkers in de noodhulp zijn vaak de
eersten die hierin een signaalfunctie
hebben. Voor de politie zijn de vroeg
signalering, het vervoer en de opvang
locaties van belang om zo snel en

effectief mogelijk personen met verward
gedrag aan zorgpartners over te dragen.
Binnen de eenheid Limburg zijn zowel
het vervoer als de opvanglocaties en de
24/7-zorg nog niet geregeld.
In het afgelopen jaar is ook de interne
samenwerking verder versterkt ten bate
van de politiebijdrage in het sociaal
domein. Zo is er een structuur ontstaan
waarbij de ontwikkelingen binnen de
verschillende thema’s op regionaal
niveau op elkaar worden afgestemd
onder regie van de portefeuillehouder.
Hierdoor ontstaat overzicht, synergie
en krachtenbundeling en daardoor een
betere wisselwerking met en ondersteuning van de basisteams en
districten. Ook hebben alle basisteams
één of meerdere aanspreekpunten
sociaal domein, die de organisatorische
coördinatie op zich nemen en veelal het
aanspreekpunt zijn voor onze lokale
partners.

Dienstverlening
Dienstverlening is en blijft een van de
prioriteiten voor de politie. De veran-
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derde omgeving en maatschappelijke
vraagstukken – denk aan de toenemende
digitalisering en burgerparticipatie –
maken het extra belangrijk om met
burgers in verbinding en dialoog te zijn
en te blijven. Zowel in de wijk als op het
web. In 2017 zette de politie hiertoe
diverse stappen. In de meeste gevallen
zijn agenten, nadat zij de melding
hebben ontvangen, binnen 3 tot 12
minuten aanwezig. De tijd waarbinnen
de politie ter plaatse kan zijn, is van
groot belang voor het veiligheidsgevoel
van de burger.
De politie streeft ernaar om in 90
procent van de spoedmeldingen binnen
een kwartier aanwezig te zijn, maar
erkent dat dit niet in alle gebieden
mogelijk is. Dit vraagt om lokaal
maatwerk. De uitgestrektheid van
Limburg is een belangrijke verklaring
voor het feit dat de politie in 81 procent
van de spoedmeldingen binnen een
kwartier ter plaatse is. Vanaf eind 2017
worden de gerealiseerde reactietijden
gepubliceerd en zijn te raadplegen op
www.politie.nl.
Informatie is cruciaal voor de politie. De
politie is daarom blij met de meldingen
van burgers en wil hen een terugkoppeling geven, zodat burgers zich gehoord
voelen. Dit draagt bovendien bij aan
meer vertrouwen in de politie, waardoor
melders eerder bereid zijn om informatie te blijven delen en de heterdaadkracht van de politie toeneemt. Daarom
heeft de politie de nieuwe werkwijze
Afhandelen Meldingen ontwikkeld. Ook
in de eenheid Limburg is deze nieuwe
werkwijze ingevoerd. Melders krijgen
nu een terugkoppeling van wat er met
hun melding is gebeurd.
De politie wil de positie van slachtoffers
verder versterken door het erkennen,
informeren, beschermen en de geleden
schade van het slachtoffer te herstellen. De grootste opdracht met betrekking tot slachtofferzorg is de implemen-

tatie van wettelijke minimumnormen in
onze contacten met slachtoffers van
strafbare feiten, voortkomend uit de
EU-richtlijn minimum normen slacht
offers. In 2017 is ook een aantal nieuwe
maatregelen (volgend uit de EU-richtlijn
minimumnormen slachtoffers) geïntroduceerd, zoals het verbeteren van
informatie-verstrekking, taalkundige
ondersteuning, het anoniem aangifte
doen, het proces schadeherstel en het
instellen van beschermingsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is het
uitreiken van de verklaring van rechten,
waarmee het slachtoffer wordt geïnformeerd over de rechten op informatie,
hulp en bescherming bij het doen van
aangifte.
Het aangifteproces vormt de start van
een opsporingsproces en gaat ook over
de manier waarop de politie burgers
informeert over de status van een
aangifte. Een goede intake gaat verder
dan het opnemen van een aangifte. Bij
een triage wordt vooral gekeken naar
de omstandigheden waaronder een feit
is gepleegd en welke interventie het
beste past bij het delict, de dader en
het slachtoffer. Er zijn positieve
ervaringen met nieuwe methodieken,
waaronder de Vanguard methode.
Hierbij wordt het politiewerk bekeken
vanuit het oogpunt van de burger en
wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de
hulpvraag. Op grond daarvan wordt
bepaald welke afdoening het best past,
zoals een bemiddelingsgesprek of het
inschakelen van een netwerkpartner.

Meldkamer Limburg
Het afgelopen jaar heeft de meldkamer,
in politietermen ook wel bekend als het
Operationeel Centrum (OC), zich vooral
gericht op eenduidig acteren binnen de
eenheid Limburg. In het kader van
opschalen is via paging de eenknopsalarmering en opschaling ingevoerd. De
politie heeft, samen met partners,
nieuwe procedures en werkafspraken

opgesteld met betrekking tot het
functioneren van de meldkamer. De
komende tijd wordt dit verder uitgewerkt,
zowel mono- als multidisciplinair met
de brandweer en ambulancedienst.
Sinds 1 januari 2017 is in het kader van
het Sturingsconcept de Officier van
Dienst OC in een 24/7 bezetting
aanwezig op de meldkamer, wat bij
(grotere) incidenten steeds meer als
een onmisbare meerwaarde wordt
gezien door de verschillende partners.
Het door de meldkamer invoeren van
het plotbord binnen de eenheid Limburg
zorgt voor meer zicht op capaciteit,
waardoor er beter proactief gehandeld
kan worden op lopende of te verwachten incidenten. Dit in goed overleg met
de basiseenheden en andere afdelingen.

Burgernet
Burgernet is een samenwerkings
verband tussen politie, gemeenten en
burgers om de veiligheid in de woonwerkomgeving te verbeteren. In 2017 is
Burgernet op een aantal gebieden verder
doorontwikkeld. Een voorbeeld hiervan
is de inzet bij grootschalige evenementen zoals concerten van André Rieu, de
kerstmarkt in Valkenburg en de druk
bezette carnavalsdagen in Maastricht,
Roermond en Venlo. In 2017 werden er
714 burgernetacties door de meldkamer
uitgezet. Het inzetten van Burgernet
leidde bij 49 acties (7,1 procent) tot een
aanhouding van een verdachte of tot het
terugvinden van een vermist persoon. In
387 gevallen (56 procent) leidde dit tot
een positief resultaat. Het aantal
geregistreerde deelnemers aan
Burgernet is ten opzichte van 1 januari
2017 gestegen met 20.627 deelnemers.
Het totaal aantal geregistreerde
deelnemers is 158.400. Dit is 14,2
procent van de totale Limburgse
bevolking. Hiermee is de provincie
Limburg de regio met procentueel de
meeste deelnemers aan Burgernet.
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Verkeersveiligheid en
–overlast
Politie Limburg registreerde in 2017
36 verkeersongevallen met dodelijke
afloop, waarbij 37 doden vielen. In
Limburg werden het afgelopen jaar
dagelijks verkeerscontroles uitgevoerd.
Deze vonden zoveel mogelijk plaats op
locaties waar het ongevalsrisico groot
is of waar burgers problemen of
verkeersoverlast ervaren.

Dierenwelzijn
In 2017 waren er in totaal ruim 3.400
meldingen met betrekking tot dierenwelzijn zoals gevonden, vermiste,
gevaarlijke of verwaarloosde dieren.
De politie heeft 43 verdachten
geverbaliseerd voor verwaarlozing en
het onthouden van noodzakelijke zorg
voor dieren. Afhandeling van meldingen
en/of incidenten met betrekking tot
dieren vindt veelal plaats in afstemming
met partners. Regelmatig wordt
vanwege de effectiviteit gekozen voor
een andere afdoening dan een procesverbaal en vervolging.
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Versterken van de
maatschappelijke integriteit
De politie heeft een belangrijke rol bij het versterken van de maatschappelijke
integriteit in de brede zin van het woord. Het gaat om het aanpakken 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.

TGO’s

Ondermijning
Na een voorbereiding van twee jaar is in
2017 het Eenheids Ondermijningsbeeld
(EOB) opgeleverd. In november is ook
een nationaal beeld (NIBO) gepubliceerd. Hiermee is er inzicht ontstaan in
welke criminelen zich bezighouden met
ondermijnende criminele markten en
welke samenwerkingsverbanden
kunnen worden geïdentificeerd. Het
EOB neemt hierbij een belangrijke
positie in bij het keuzeproces voor de
aanpak van ondermijnende criminaliteit. In het kader van de intensivering
van de aanpak van ondermijning in
Zuid-Nederland, zijn op basis van het
ondermijningsbeeld een tweetal
eenheidsoverstijgende actieve criminele clusters integraal in onderzoek
genomen. Er is een start gemaakt om te
komen tot een integraal ondermijningsbeeld.
Er zijn in 2017 twee actiedagen geweest
in Zuid-Nederland. Dit heeft geresulteerd in tal van interventies. De
actiedagen in het voorjaar stonden in
het teken van de aanpak van growshops.
Naar aanleiding daarvan is tegen een
bedrijf uit Susteren en een bedrijf uit
Hoensbroek proces-verbaal opgemaakt. De actiedagen in het najaar
stonden in het teken van precursoren
(grondstoffen) voor de productie van
synthetische drugs. Naar aanleiding
hiervan is samen met onze ketenpartners op meer dan 50 locaties in
Limburg achter de voordeur gekeken

om op zoek te gaan naar deze grondstoffen. Daarnaast zijn met een aantal
betrokkenen bewustwordingsgesprekken gevoerd over het bezitten van
grondstoffen. In totaal zijn dit jaar 21
zaken opgepakt.

Contraterrorisme
Het dreigingsniveau is in Nederland in
2017 onveranderd gebleven en is nog
steeds bepaald op substantieel. Dit
betekent dat er een reële kans is op een
terroristische aanslag in Nederland of
tegen Nederlandse belangen in het
buitenland. Vanwege het afbrokkelen
van het kalifaat in Syrië en Irak zijn er in
Limburg in 2017, voor zover bekend,
geen uitreizigers meer geweest. Wel
zijn er enkele vergeefse pogingen
ondernomen die, mede door de
inspanningen van de politie, tijdig zijn
verijdeld. De migratiestromen worden
nauwlettend gescand op mogelijke
terugkeerders.
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt
om subjecten die een potentieel risico
vormen te monitoren. De subjecten
zijn door de intelligence-cel CTER
gecategoriseerd en zijn onderhevig aan
risico-taxatie. In de eenheid zijn in 2017
250 registraties opgemaakt, die
hebben geleid tot 25 opsporings
interventies door het Quick Response
Team.

2017 was een hectisch jaar met veel
kapitale delicten. In totaal zijn er 20
TGO-onderzoeken opgestart. Normaliter zijn er jaarlijks ongeveer tien TGO’s.
In totaal zijn er in 2017 dertien mensen
door geweld om het leven gekomen.
Het grote aantal TGO’s heeft een groot
beslag gelegd op de beschikbare
opsporingscapaciteit, specialistische
ondersteuning en intelligence-capaciteit. Het OM heeft scherpe keuzes
gemaakt die in een aantal gevallen
hebben geleid tot het tijdelijk stop
zetten van lopende onderzoeken. Een
coldcase-onderzoek naar de moord op
Nicky Verstappen heeft gezorgd voor de
start van het grootste DNA-verwantschapsonderzoek in Nederland, dat
doorloopt tot in 2018.

Outlaw Motorcycle
Gangs
In november 2016 heeft het landelijk
parket van het OM een verzoek tot een
civiel verbod van de motorclub Bandidos
ingediend bij de rechtbank. De basis
hiervan vormt een onderzoeksdossier
waaraan de Limburgse politie intensief
heeft gewerkt. De rechtbank heeft eind
2017 bepaald dat motorclub Bandidos
verboden is. De Outlaw Motorcycle
Gang (OMG) presenteert zich volgens
de rechter met een cultuur van wetteloosheid en het geweld van Bandidos-
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leden brengt burgers, volgens de
rechter, in gevaar.
In het afgelopen jaar hebben verschillende OMG gerelateerde incidenten en
opsporingsonderzoeken plaatsgevonden. Inmiddels liggen er meerdere
verzoeken tot civielrechtelijke verboden. In de eenheid Limburg heeft een
langdurig onderzoek plaatsgevonden
naar criminele gedragingen van het
chapter Satudarah MC Geleen. In
december 2017 zijn er in dit onderzoek
diverse aanhoudingen verricht.

Financiële recherche en
afpakken
In 2017 is er door politie Limburg beslag
gelegd op een bedrag van 5.899.000
euro (geheel 2016: 13.963.000 euro).
Dit was het resultaat van 213 onder
zoeken (2016: 180 onderzoeken).
Aangezien het merendeel van de
criminaliteit gepleegd wordt met als
doel financieel gewin, heeft dit thema
steeds meer prioriteit en is het
benoemd als apart veiligheidsthema.

Desondanks heeft er minder waarde
beslag plaatsgevonden dan voorgaande
jaren. Dit heeft mede geleid tot een
nadrukkelijkere focus op het thema
afpakken en samen met het OM tot de
ontplooiing van diverse initiatieven om
de resultaten te verbeteren. Het
afpakken in Limburg is hierbij gericht op
een intensieve ketensamenwerking. De
resultaten van afpakken kunnen niet los
gezien worden van de resultaten van de
partners op dit speelveld.

Kinderporno
Kinderen, waar ook ter wereld, hebben
recht op een veilig leven. Dat is de
boodschap die centraal staat en leidend
is voor het handelen van de politie. Het
afgelopen jaar is er een duidelijke
focusverschuiving waarneembaar bij
het identificeren van slachtoffers en het
oppakken van grotere zaken.
Een ander onderdeel van de taakstelling
is kindersekstoerisme. Daders van
kindersekstoerisme worden gezien als
een zwaardere categorie verdachten.
Zij misbruiken kinderen die zich in een

kwetsbare positie bevinden in landen
die zij als veilig voor hun activiteiten
beschouwen. Daarmee vormen ze een
grote bedreiging voor de veiligheid van
kinderen en worden ze met prioriteit
opgespoord. Deze taakstelling is het
afgelopen jaar vanuit politie en het OM
onder de loep genomen maar dat heeft
nog niet geleid tot een concreet
werkproces.
Het afgelopen jaar zijn drie kindersekstoerismezaken opgepakt. Ook doet de
politie mee in een groot internationaal
onderzoek dat doorloopt tot medio
2018.
Het scenarioteam zedenzaken en
maatschappelijke onrust wordt steeds
vaker ingezet. In 2017 zien we een
stijging van het aantal scenario’s ten
opzichte van 2016. De verbinding met
onze partners en netwerk krijgt steeds
meer gestalte waardoor er snel een
scenarioteam gestart kan worden. Er
waren onder andere enkele incidenten
waarbij een fotograaf, een voetbal
vereniging of een scoutingvereniging
betrokken waren.
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Cybercrime
De eenheid Limburg heeft in 2017 de
aanpak en bestrijding van cybercrime
geïntensiveerd. Districten, basisteams,
districtsrecherche en de dienst
regionale recherche werkten nauw met
elkaar samen. Ook de dienst regionale
informatieorganisatie van de politie
anticipeerde op de digitale ontwikkelingen en is bezig een realtime dreigingsbeeld cybercrime voor de eenheid
Limburg te ontwikkelen.
Er is een tactisch cybercrimeteam opgericht van dertien politiemedewerkers dat
zich onder andere bezighoudt met het
ondersteunen van de districtsrecherche
bij het opsporen van cybercrime-
criminelen. In 2017 is gestart met
cyberweerbaarheid, kennisvergaring en
samenwerking met private partners. In
totaal zijn vijftien cybercrime zaken
overgedragen aan het OM.

Vreemdelingen
De aanhoudende vluchtelingenstroom
naar Europa in 2017 is voor de Afdeling
Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) merkbaar geweest. In
2017 vond er een structurele levering
van personeel door AVIM plaats voor
het identificatie- en registratieproces in
Budel. Gezien het belang van dit
I&R-proces binnen de asielprocedure
heeft de levering van personeel aan
Budel de hoogste prioriteit gehad.
Binnen de eenheid Limburg zijn zes
opvanglocaties van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
gevestigd. De werkzaamheden die
hiermee gepaard gaan, zoals de
verwerking van de meldplicht, de intake
van vluchtelingen, het toezicht op
vreemdelingen en het zorgen voor een
goede informatiepositie binnen de
AZC’s, zorgen nog steeds voor een
grote druk op de medewerkers van

vreemdelingentoezicht en -handhaving.
Naast de gebruikelijke werkzaamheden
kreeg de politie ook te kampen met
overlast gevende vluchtelingen. Het
aanpakken van deze doelgroep vergt de
nodige inspanningen om een nauwe
samenwerking tussen de partners in de
vreemdelingenketen enerzijds en de
partners in het openbaar domein
anderzijds vorm te geven.

Mensenhandel en
-smokkel
De politie is verplicht om ieder signaal
van mensenhandel op te pakken en te
onderzoeken. In 2017 zijn 62 signalen
mensenhandel en drie signalen
mensensmokkel onderzocht. Dit heeft
in verschillende langlopende onder
zoeken geresulteerd. In 2017 hebben in
totaal 135 prostitutiecontroles plaatsgevonden.

Milieu
Het team milieu in Limburg richt zich op
de opsporing van (middel)zware
milieucriminaliteit. Het afgelopen jaar

zijn verschillende milieuonderzoeken
uitgevoerd naar bodemvervuiling,
vuurwerk, asbest, afval en grote
chemische bedrijven (de zogenoemde
BRZO-bedrijven; Besluit Risico’s Zware
Ongevallen). Milieucriminaliteit is
veelal niet direct zichtbaar en vaak is
geld de drijfveer. De schade die deze
vorm van criminaliteit met zich meebrengt, is groot en komt vaak voor
rekening van de belastingbetaler en
gaat ten koste van het milieu. 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 ondermijnen op alle fronten
overheidsgezag en veroorzaken vele
risico’s voor volksgezondheid en milieu.

Forensische Opsporing
In 2017 heeft het team Forensische
Opsporing (FO) ongeveer 18.000
sporen verwerkt. Het aantal geregi
streerde zaken bij FO bedraagt 3.437
waarvan het leeuwendeel van de
eerstelijnsonderzoeken bestaat uit
woninginbraken (1.700).
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ZSM
Ook op het gebied van ZSM zijn er in
het afgelopen jaar diverse ontwikkelingen geweest. Zo heeft het traject met
betrekking tot de ‘landelijke harmoni
satie vastzitters’ in 2017 verder vorm
gekregen. Ook werd HALT-Limburg
officieel ZSM-partner, waarmee de
bestaande samenwerking in Limburg
formeel werd bekrachtigd. Twee
basisteams zijn gestart met de pilot
Eigen basisteam-zaken op de ZSMtafel. De basisteams Maastricht en
Heuvelland begonnen in juli 2017 met
de pilot. Vanaf november is ook
basisteam Weert aangesloten.

Bureau
Ketensamenwerking
(BKS)
De politie en OM hebben in 2015
gezamenlijk het initiatief genomen om
de kwaliteit van de opsporing en
vervolging van misdrijven te verbeteren.
In dat kader is onder de vlag van het
landelijk Kwaliteitsprogramma Politie –
OM binnen de eenheid Limburg een
Bureau Ketensamenwerking (BKS)
ingericht. Dit (virtuele) bureau bestaat
uit medewerkers van de politie en OM
en coördineert en faciliteert interventies op het gebied van kwaliteitsver
betering in de strafrechtketen. Uniek
voor de eenheid Limburg is dat ook een
vertegenwoordiger van de rechterlijke
macht is aangesloten en dat op
bepaalde dossiers het netwerk wordt
uitgebreid met andere externe partners.
Onder leiding van het BKS werkt in de
eenheid Limburg in ieder basisteam
momenteel een duo, bestaande uit een
politiemedewerker en een OM-medewerker dat “rode draden” identificeert,
interventies initieert en zich bezighoudt
met de verbetering van het opsporingsproces in het algemeen en de kwaliteit

van de processen-verbaal in het
bijzonder. Op dit moment bedienen vier
van deze duo’s alle basisteams in de
drie districten.
Er zijn in 2017 duidelijk zichtbare en
meetbare resultaten geboekt. Zo is het
percentage processen-verbaal dat
retour gestuurd wordt met gemiddeld 8
procent gedaald, zijn de doorlooptijden
verkort met gemiddeld 10 dagen in
vergelijking met 2016 en is het retourpercentage aanvragen in het kader van
bijzondere opsporingsbevoegdheden
door inzet van intensieve interventies
zelfs gedaald van 40 procent naar
gemiddeld 25 procent.
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Basisteam Venray-Gennep
Gemeenten:		 Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray
Aantal inwoners:		 81.564
Oppervlakte:		 323 km²

De politiemensen die in het basisteam
Venray – Gennep werken, hebben met
veel passie en inzet gezorgd voor de
veiligheid van de burgers in een
langgerekt en uitgestrekt gebied. Het
werkgebied kenmerkt zich door het
landelijk karakter en de grote afstanden
en wordt over de gehele lengte in
tweeën gesplitst door rivier de Maas.
Deze geografische inrichting zorgt
ervoor dat reactietijden op prio-1
meldingen niet altijd binnen de norm
van 15 minuten worden gehaald. Dit
leidde begin dit jaar tot zorgen bij de
burgemeesters van de vier gemeenten.
In een gesprek met de politiechef en de
teamchef werden afspraken gemaakt
over zichtbaarheid en beschikbaarheid
van de politie in het gehele gebied. Het
blijft een uitdaging om met de beschikbare capaciteit binnen dit gebied te
kunnen voldoen aan de norm van 15
minuten.
Het werkgebied kenmerkt zich door
aanzienlijke GGZ-problematieken. In
Gennep en Venray zijn vijf instellingen
voor psychosociale zorg en de TBSkliniek De Rooyse Wissel gevestigd. De
gevolgen van de hervormingen binnen
de psychosociale zorg zijn de afgelopen
jaren goed merkbaar binnen het
basisteam. Overlastmeldingen nemen
toe op en nabij de plaatsen waar de
instellingen gevestigd zijn, maar ook
daarbuiten. Een gevolg van de extra
muralisatie (het streven om mensen
buiten muren van een instelling te
behandelen) in de zorg is dat cliënten
eerder zelfstandig gaan wonen, en
daardoor vaker voor problemen en
overlast zorgen, waardoor de politieinzet hierop in 2017 weer verder is
toegenomen.

Er wordt dagelijks projectmatig gewerkt
aan de aanpak van woninginbraken en
er zijn twee medewerkers bezig met
coördinatie op onderzoeken. Afgelopen
jaar zijn drie projecten opgestart, te
weten:
•
Het Venrayse project Camera’s in
woningen, waarbij op risicovolle
locaties, bij burgers, camera’s
worden geplaatst. De camera’s zijn
door de gemeente gesubsidieerd.
•
Het project “Camera in beeld” in
Bergen. De wijkagent inventariseert hierbij in gebruik zijnde
(bewakings-)camera’s bij woningen en bedrijven en stimuleert het
plaatsen van camera’s.
•
Het project Waak voor Inbraak,
waarbij bewoners preventie
adviezen krijgen en integrale
controles worden uitgevoerd.

woning werd gevonden en de stalkingzaak in Gennep waarbij een vrouw
stelselmatig door haar ex-vriend werd
gestalkt.
Daarnaast is in het team gestart met
het programma Vernieuwend Werken.
Medewerkers van het team onder
zoeken daarbij met elkaar op welke
wijze het politiewerk nog beter kan
bijdragen aan een veiliger buiten.

Het afgelopen jaar toonde een breed
scala aan incidenten die varieerden van
veel voorkomende criminaliteit
(geweldsdelicten, diefstal), tot High
Impact Crimes. Enkele voorbeelden
hiervan zijn het onderzoek naar moord
of doodslag in Blitterswijck, waarbij een
man door zijn kinderen dood in zijn

Het basisteam Venray/Gennep werd
geconfronteerd met een bijzondere
zaak: alle leden van één gezin van
6 personen (vader, moeder, drie
zonen en een dochter) plegen,
individueel en in diverse gezins
samenstellingen, veelvuldig strafbare
feiten zoals mishandelingen, bedreigingen en diefstallen. Dit gedrag
leidde tot veiligheidsproblemen en
overlast in de woonomgeving. Het
afgelopen jaar werden de gezinsl

eden in het PGA- project (Persoonsgerichte Aanpak) geduid als “geprioriteerde personen”: alle strafbare
feiten gepleegd door deze familie
werden met voorrang opgepakt. Er
werd nauw samengewerkt met de
maatschappelijke partners. Deze
aanpak blijkt vooralsnog te werken:
het aantal overtredingen en overlastmeldingen gepleegd en veroorzaakt
door dit gezin, is aanzienlijk gedaald.
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Basisteam Horst, Peel en Maas
Gemeenten:		 Horst a/d Maas, Peel en Maas
Aantal inwoners:		 85.486
Oppervlakte:		 284 km²

Het gebied wordt gekenmerkt door vele
kerndorpen, waarbij inbraken in
woningen, diefstal uit schuurtjes en
ondermijning veel voorkomende
delicten zijn. Ook zijn er veel vakantieparken waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn en is er regelmatig sprake van
(huiselijk) geweld.
In het afgelopen jaar heeft het basisteam onder andere ingezet op de
aanpak van hennepkwekerijen, als
onderdeel van ondermijning. Daardoor
zijn, in samenwerking met de gemeente,
tien panden gesloten volgens het
Damocles-beleid. In de dagelijkse
uitvoering wordt, met name door de
wijkagenten, volop en intensief samengewerkt met verschillende partners.
Op 13 april en 13 juli werd er een
voetbaltoernooi georganiseerd door
één van de wijkagenten met leerlingen
van de Taal+-school in Hegelsom. Op
deze school volgen anderstalige
leerlingen tussen de 11 en 18 jaar oud
voortgezet onderwijs. Dit zijn vooral
vluchtelingen die woonachtig waren op
het AZC in Blitterswijck. Ze focussen
zich voornamelijk op taal en krijgen
daarnaast emotionele en sociale
begeleiding. Het is de bedoeling dat
leerlingen na 12 tot 18 maanden in de
schakelklas doorstromen naar het
reguliere voortgezet onderwijs. Een
mooie fase om op een positieve manier
kennis te maken met de politie en in
verbinding te komen met elkaar.
Terugkijkend op 2017 was het een jaar
waarin er voor de burger hard gewerkt
is. Er zijn mooie stappen genomen om
meer aan de voorkant van de criminaliteit te komen. Het jaar 2017 wordt
afgesloten met een teamjaarplan voor
2018 waarin geprioriteerde thema’s

benoemd worden. Deze thema’s
worden ook in de driehoek op beleidsniveau geprioriteerd waardoor de
samenwerking met partners geïntensiveerd wordt. Ook intern worden er
prioriteiten gegeven aan de processen
die een verandering door gaan maken,
zoals de opsporing, de operationeel
coördinator en het operationeel
coördinatiepunt en de planning. De
uitdaging voor 2018 is er om voor de
burger te zijn als dat nodig is en de
interne veranderingen zo uit te voeren
dat we met het oog op buiten de juiste
keuzes maken.

De verdachte van een huiselijk
geweldzaak is een recidivist, met
verschillende vrouwen als slachtoffer.
In het verleden is het echter altijd
zeer moeilijk gebleken om aangiftes
en zelfs informatie van deze slacht
offers te krijgen. Er is informatie dat
de kinderen worden verwaarloosd en
dat ze vaak getuige zijn van het
fysieke en psychische geweld dat de
verdachte gebruikt. Hulpverleningsinstanties geven aan dat ze veel
problemen en tegenwerking ondervinden van de verdachte. Buurt
bewoners worden door de politie
bevraagd en er wordt informatie
verzameld over dit gezin. De politie is
vervolgens regisseur in het bij elkaar
brengen van betrokken hulpverlenings
instanties. Er worden afspraken
gemaakt en alle partners dragen er
samen zorg voor dat deze afspraken
richting de verdachte ook gehand-

haafd worden en informatie goed
gedeeld wordt.
Buurtbewoners hebben een
WhatsApp-buurtgroep opgericht om
elkaar, maar ook de politie, te
informeren wanneer de verdachte het
opgelegde huisverbod overtreedt.
Door deze bijzondere samenwerking
kan de verdachte uiteindelijk
(wederom) aangehouden worden.
Door het delen van de verzamelde
informatie door de samenwerkende
instanties krijgt de verdachte geen
ruimte meer. Hierdoor is de ernst van
de gezinssituatie helder en kan
bureau Jeugdzorg in samenwerking
met de Raad voor de Kinderbescherming overgaan tot de uithuisplaatsing
van de kinderen. Deze is tot op heden
nog van kracht. De strafzaak voor het
huiselijk geweld loopt nog.
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Basisteam Venlo-Beesel
Gemeenten:		 Venlo, Beesel
Aantal inwoners:		 114.464
Oppervlakte:		 158 km²

2017 was voor het basisteam VenloBeesel in meerdere opzichten een
bewogen jaar. “Buiten” was het druk
met veel grote incidenten, waaronder
een zevental schietincidenten waarvan
twee met dodelijke afloop, de
verdrinkingsdood van een Syrische
vluchteling, en de zelfdoding van een
11-jarige jongen uit Steijl.
Met name het dodelijk schietincident in
november in de wijk Vastenavondkamp
in Blerick en de daarop volgende
grootschalige ongeregeldheden zorgden
voor veel belangstelling van de pers en
grote onrust in die buurt. Een van de
twee hoofdverdachten is inmiddels
aangehouden, net als een zestal
raddraaiers. Samen met de gemeente
Venlo wordt gewerkt aan een integraal
traject om problemen in die wijk aan te
pakken. Veel van deze incidenten
symboliseren een diverse en complexe
samenleving met een veelheid aan
culturele achtergronden bij slachtoffers
en betrokkenen, die het uiterste vraagt
van het vakmanschap van onze medewerkers. “Binnen” heeft het basisteam
verdere stappen gezet in de dooront
wikkeling, vooral het wijkgericht werken
en het zelf roosteren.
De komst van een aantal nieuwe
wijkagenten binnen het team was een
mooi natuurlijk moment om het wijkgericht werken verder door te ontwikkelen. Na het proces van samenvoegen
van de voormalige basiseenheden tot
één basisteam, waarbij de meeste
wijkagenten gekoppeld bleven aan hun
oude wijk, was de tijd rijp om de
volgende stap te zetten. De veranderende samenleving en de diversiteit aan
nieuwe problematieken in de wijken
riep de vraag op of het basisteam in de
bestaande vorm nog wel aan de vraag

van buiten kon voldoen. Een andere
kijk op de buitenwereld met nieuwe
invalshoeken deed ons besluiten de
wijken opnieuw in te delen, een groot
deel van de wijkagenten te laten
rouleren en met wijkteams te gaan
werken. Dit laatste is in overleg met de
driehoek en onder regie van de
wijkagenten zelf gebeurd. Met nieuwe
energie en een frisse blik wordt het
wijkgericht werken vorm gegeven.

effect gehad. Binnen anderhalf jaar is
het aantal fietsendiefstallen met ruim
30 procent gedaald en zijn meerdere
daders aangehouden. Door dit mooie
resultaat heeft het thema momenteel
niet meer de topprioriteit. Het blijft
natuurlijk wel aandacht houden.

Het aantal fietsendiefstallen was vóór
2017 bovengemiddeld hoog, meer dan
1.400 per jaar, en zou volgens ons
alleen kunnen dalen met een integrale
aanpak. In driehoeksverband is het
afgelopen jaar besloten om de aanpak
van fietsendiefstallen te prioriteren en
integraal aan te pakken. Er is een
gezamenlijk plan van aanpak geschreven waarbij werd ingezet op preventie
en opsporing. Maar er is ook breder
gekeken. Door de gemeente is een
preventiecampagne gehouden om
burgers bewust te maken van de
maatregelen die zij zelf kunnen nemen.
Het brede palet van maatregelen heeft

In de eerste maanden van het jaar
werd Venlo en omgeving opgeschrikt
door een relatief groot aantal
woninginbraken in woningen van
zorgcomplexen (39 gevallen in het
eerste half jaar), waarbij sleutel
kastjes werden geforceerd om
vervolgens met de sleutel toegang te
krijgen tot die woning. Dit zorgde
voor grote onrust onder vooral
ouderen en zorgbehoevenden en
leidde tot de nodige media-aandacht.
In kort tijdsbestek werd onder regie
van de gemeente Venlo samen met

vele partners als zorginstellingen,
woningcorporaties, zorggroepen,
slachtofferhulp en slachtoffers
gewerkt aan een integrale aanpak en
duurzame oplossingen. Wijkagenten
boden uitgebreid hulp, adviseerden
en informeerden slachtoffers en
zorginstellingen. Daarnaast werd fors
ingezet op opsporing, met als
resultaat de aanhouding van twee
daders uit Venlo. Het aantal sleutelkluisinbraken nam daarna vrijwel
meteen fors af.
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Basisteam Roermond
Gemeente:		Roermond
Aantal inwoners:		 57.390
Oppervlakte:		 71 km²

In Roermond is in de afgelopen jaren
een toename van delicten zichtbaar die
gerelateerd zijn aan mobiel banditisme,
zoals zakkenrollerij en winkeldiefstal.
Samen met publieke en private partijen
worden veel inspanningen verricht in het
opwerpen van barrières voor mobiele
bendes. Dit heeft impact op het werk
van het basisteam. Gelet op de
doorlopende groei is verder versterking
van de integrale probleemgerichte
aanpak van groot belang.
Het afgelopen jaar is gestart met een
operationele proeftuin gericht op het
proactief bestrijden van mobiel
banditisme door vroegsignaleringen
vanuit een sensornetwerk. Inmiddels
zijn in november jl. de eerste sensoren
geplaatst en is de eerste ‘hit’ een feit.
Het vraagt om een intensieve samenwerking en veel inspanning van zowel
interne afdelingen als externe partners.
Om de effectiviteit van de proeftuin te
meten begeleidt en ondersteunt het
landelijk programma herijking opsporing het basisteam bij de effectmeting
en evaluatie.
Het basisteam heeft de afgelopen jaren
daarnaast samen met de gemeente
Roermond, Belastingdienst, OM en
andere partners hard gewerkt om
ondermijning tegen te gaan. Zij hebben
hierdoor steeds meer zicht gekregen op
knooppunten van criminelen in de
gemeente Roermond. Het team streeft
na om in het wijkgericht werken proactief
te zijn en zicht te krijgen op wat er zich
op diverse locaties afspeelt. Eind 2017 is
het lokaal ondermijningsbeeld vanuit de
politie aan het bestuur gepresenteerd en
daarop is het besef gegroeid dat de
aanpak van ondermijning nu en in de
nabije toekomst prioriteit blijft houden.

Het basisteam draagt uit wijken te
willen hebben waarin iedereen meedoet
en niemand tussen wal en schip raakt.
Dat begint met het op orde hebben en
houden van de basisveiligheid, wat
verder gaat dan het aanpakken van
criminaliteit. Het vergt sociale en
fysieke investeringen, goed beheer en
onderhoud van de buitenruimte en
adequaat toezicht en handhaving. Om
dat te bereiken is het van belang om
zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn,
samenwerkingsverbanden te smeden
met burgers en professionals, zodat
gezamenlijk veiligheidszaken en
leefbaarheidsproblematiek aangepakt
kunnen worden, ongeacht of het om
preventie, repressie of zorg gaat. In
2017 zijn diverse initiatieven ontplooit
om de afstand tussen de burger en
professionals te verkleinen.
Zo zijn er wijkspreekuren in het
wijkgebouw en zijn er wijkzorgteams
opgezet. Uit onderzoek onder de
wijkbewoners is gebleken dat een vaste
locatie en vaste wijkspreekuren niet
aansluiten bij hun behoeftes.

Binnen het basisteam is afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in het
vergroten van de heterdaadkracht.
Belangrijke aspecten hierbij zijn dat
alle medewerkers kunnen anticiperen
op een melding en dat de werkvoorraad zo klein mogelijk wordt gehouden. Dit wordt mede gerealiseerd
door zaken direct op te pakken en de
afhandeling door iedereen te laten
doen. De werkprocessen zijn dusdanig
ingericht dat de heterdaadkracht een
integraal onderdeel vormt van een
probleemgerichte aanpak. Tevens is

het ook een gedachtegoed dat
iedereen, ongeacht rang, helpt in de
uitvoering als het werkaanbod
daarom vraagt. Het zal dan ook geen
uitzondering zijn dat een (hoofd)
inspecteur bijvoorbeeld een aangifte
opneemt of meegaat voor een
aanhouding. Tot slot vormt het team
opsporing een integraal onderdeel
van het basisteam. Zij anticiperen
flexibel op actuele veiligheidsthema’s
en vergroten de heterdaad door
onopvallend te surveilleren.
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Basisteam Weert
Gemeenten:		 Weert, Nederweert, Leudal
Aantal inwoners:		 102.316
Oppervlakte:		 373 km²

In Weert worden sinds 2015 in de Van
Horne Kazerne tijdelijk maximaal 1.000
asielzoekers gehuisvest. In september
2016 volgde een toeloop van veilige
landers: bewoners van het centrum
die geen recht hebben op asiel in
Nederland. Dit resulteerde in veel
overlastmeldingen, meldingen van
zakkenrollerij en tasjesroven. Tegen het
einde van het jaar ontving de politie
circa 25 meldingen per week. De
spanningen liepen zo hoog op, dat de
burgemeester van Weert zich genoodzaakt voelde rond de jaarwisseling een
noodbevel af te kondigen tegen 26
personen die veelvuldig overlast
veroorzaakten. Daarna keerde de rust
terug op het AZC. Vrijwel alle veilige
landers waren vertrokken, ofwel via een
procedure uitgezet, ofwel naar een
onbekende bestemming vertrokken.
Het aantal overlastmeldingen daalde
daarmee naar circa vier per week.
De wijkagent die aanspreekpunt is
vanuit de politie voor het AZC en andere
partners op het AZC, komt er drie keer
per week. Hij heeft veel tijd gestoken in
het contact met de medewerkers van
het COA op locatie om samen af te
stemmen waar de grens ligt. Alles voor
asielzoekers die in de toekomst een
plek krijgen in onze maatschappij en
dan ook moeten weten welke regels er
gelden. Het is meerdere keren voor
gekomen dat de wijkagent jongens van
het bed heeft gelicht en de wacht heeft
aangezegd.
Daar waar het op het einde van 2016
veelal repressief optreden was, is het
werk van de politie op het AZC nu voor
het overgrote deel preventief te
noemen. Aanwezig zijn op de locatie en
als het nodig is asielzoekers aanspreken op hun gedrag. Hierbij maakt de

wijkagent steeds (meer) de afweging
wat bij de politie thuishoort en wat het
COA zelf moet of kan oplossen. Door
het opgebouwde vertrouwen tussen
politie, COA, voogdij-instelling,
gemeente en asielzoekers, wordt er bij
ieder incident snel opgetreden.

sen wordt nadrukkelijk besproken welke
aanpak gekozen wordt, de bestuurlijke
of de strafrechtelijke.

Het onderwerp ondermijning speelt al
enkele jaren. Eind vorig jaar hebben de
drie gemeenten de ontwikkeling van
plannen van aanpak op ondermijning
opgepakt. De gemeenten hebben ook
geïnvesteerd in het stroomlijnen van
hun interne processen. Ook de wijkagenten zijn zich meer bewust geworden van casussen die ze kunnen
aandragen. Er vinden nu periodiek
overleggen plaats waarbij gemeenten,
accountmanager Regionaal Informatie
en Expertise Centrum en politie
casussen bespreken.
De gemeenten Weert, Nederweert,
Leudal zijn voortvarend aan de slag
gegaan. Er zijn nu zoveel casussen
bekend, dat er geprioriteerd moet
worden. Bij het prioriteren van casus-

In oktober 2017 heeft de politie
Weert-Nederweert-Leudal een start
gemaakt met de productie van het
derde seizoen van RobuustBlauw!, de
online politieserie voor dit gebied.
Hierin laat de politie de kijker zien
hoe het politiewerk eruit ziet, door
middel van het in beeld brengen van
echte casussen en incidenten,
gefilmd door een cameraman op de
achterbank van de politieauto.
Kijkend naar de cijfers mogen we de
eerste twee seizoenen van RobuustBlauw! gerust een groot succes

noemen. Seizoen 1 heeft met zes
afleveringen op diverse online
platformen zo’n 1,5 miljoen mensen
bereikt. Seizoen 2 deed het nog
beter: vijf afleveringen zijn in totaal
circa drie miljoen keer bekeken. Het
YouTube-kanaal van RobuustBlauw
groeide van 20 naar 9.000 abonnees
tijdens de serie. Bij de Productieprijs
Weerterland en Cranendonck haalde
de serie een tweede plek. Kortom,
mooie cijfers bij deze succesvolle
online politieserie voor de regio
Weert.
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Basisteam Echt
Gemeenten:		 Echt–Susteren, Maasgouw, Roerdalen
Aantal inwoners:		 76.289
Oppervlakte:		 250 km²

De politiemedewerkers van het
basisteam Echt hebben in 2017 veel tijd
besteed aan sociaal-maatschappelijke
problematiek binnen de gemeenten
Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw.
Vooral de wijkagenten komen steeds
vaker in situaties terecht waarbij
sociaal-maatschappelijke problematiek
een rol speelt. Mensen met verward
gedrag, ruzie met buren, vermissingen
van ouderen, problematieken op
scholen, (v)echtscheidingen, conflicten
in de samenleving, etc. Het basisteam
merkt dat bemiddeling minder vaak
mogelijk is. Wijkagenten signaleren dat
de aandacht die deze problematiek van
hen vraagt groeit en dat dit knelt met
ander werk in de wijk.
Het basisteam heeft ook te maken met
enkele grote zorginstellingen die in het
werkgebied gevestigd zijn. Het
afgelopen jaar heeft de politie diverse
malen moeten ingrijpen bij incidenten
bij deze instellingen. De situatie vraagt
meer politie-inzet. Het basisteam is in
2017 in gesprek gegaan met de directie
van de zorginstellingen om het adequaat
reageren op incidenten binnen de
instellingen te bevorderen.
Het voornaamste dilemma zit in het
grote afbreukrisico van dit soort
casussen in de maatschappij. Een
politieagent wordt niet alleen aan
gesproken op zijn functionaliteit, maar
ook op zijn of haar moraliteit. Partners
zien dat de keuze in het politiewerk dan
op andere gebieden komt te liggen en
dat dit schuurt met eerder gemaakte
afspraken.
Er hebben in 2017 in het werkgebied
van het basisteam enkele stevige
casussen gespeeld. Hier zijn diverse
scenarioteams op ingezet. Vrijwel

wekelijks hebben politiemensen
rondetafelgesprekken in het Veiligheidshuis om met partijen samen een
weg te vinden hoe om te gaan met deze
sociaal-maatschappelijke problematiek. Het onderwerp is onderdeel van
het gesprek met de burgemeesters en
de aandacht hierop is groot. Een
voorbeeld hiervan is de intensivering op
het sociaal domein.

ertoe kunnen leiden dat er minder
politiecapaciteit nodig is om het
achteraf te repareren. Regelmatig zijn
er casussen die met verenigde krachten
én een lange adem gezamenlijk tot een
goed einde gebracht kunnen worden.

Bij de bespreking van casussen met
partners stellen politiemensen zich de
vraag in welke mate de politie een rol
zou moeten hebben. Het zou niet zo
moeten zijn dat, omdat het in de 24 uur
gebeurt en andere partijen er niet zijn of
niet tijdig kunnen acteren, politie
agenten de rol (moeten) pakken.
De inspanningen op het gebied van
sociaal-maatschappelijke problematiek
zijn gericht op het effect op langere
termijn. Vroegsignalering en het eerder
inzetten van de juiste middelen zal

In de gemeente Maasgouw levert X al
geruime tijd overlast- en criminaliteitsproblemen op met veelal een
grote maatschappelijk impact.
X ondervindt problemen op vrijwel
alle leefgebieden; wonen, thuis
situatie, sociale relaties, denkwereld
en gedrag, psychisch welzijn,
verslaving, dagbesteding en justitieel. Politie omschrijft X als een
tikkende tijdbom. Registraties over
X betreffen vernielingen, intimidaties
en beledigingen die door X worden
ontkend. Onder regie van het
Veiligheidshuis Midden-Limburg
worden professionals uit de domeinen
zorg, justitie en bestuur bij elkaar

gebracht. Er vinden vanaf juli 2016
vele overleggen en telefonische
contacten plaats tussen keten
partners om in deze onvoorspelbare
casus te komen tot passende
interventies én tijdig bij te kunnen
sturen in het persoonsgerichte plan
van aanpak, ten einde een beheersbare situatie te creëren. Dit lukt
uiteindelijk in de zomer van 2017.
Procesregie, constructieve overleggen, goede verbindingen tussen
ketenpartners en professionals
bleken de sleutel tot succes.
(Evaluatie casus verward persoon,
Veiligheidshuis Midden-Limburg)
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Basisteam Brunssum-Landgraaf
Gemeenten:

Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Nuth,
Voerendaal, Simpelveld
Aantal inwoners:		 112.019
Oppervlakte:		 144 km²

Er is een zekere tendens dat grote
evenementen niet meer onder een Staf
Grootschalig Bijzonder Optreden
(SGBO)-vlag worden georganiseerd
door de politie, maar door een lokale
projectgroep. Een jaar geleden begon
het basisteam Brunssum-Landgraaf
met de organisatie van Pinkpop. De
projectgroep werkt conform het
SGBO-model, maar zit dichter op het
evenement. Hetzelfde model werd
toegepast op de organisatie van het
Oud Limburgs Schuttersfeest in 2017 in
Merkelbeek.
Wat merkt de burger van deze nieuwe
werkwijze van de politie? Het antwoord
is “hopelijk weinig” en dat is prima
omdat de doelstelling is een veilig
evenement te organiseren met zo min
mogelijk overlast voor de burgers. De
gemeente, politie, Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie (GHOR) en
brandweer weten elkaar snel te vinden.
De lijnen zijn duidelijk korter geworden
en het vertrouwen in elkaar wordt in
hoofdletters geschreven.
Blijven we als politie pleisters plakken
en zelf zaak voor zaak afhandelen op
onze eigen manier, of willen we ons
werk duurzaam verbeteren en ervoor
zorgen dat een zaak betekenisvol wordt
afgehandeld voor zowel het slachtoffer,
als ook de verdachte, maar zeker ook
voor de samenleving in het algemeen?
Met die vraag in het achterhoofd is het
basisteam Brunssum-Landgraaf aan de
slag gegaan met de Vanguard-methode
onder de naam Duurzaam Verbeteren.
Dit gebeurt in drie fases. In de eerste
fase (Check) werd het werk binnen het
basisteam inzichtelijk gemaakt. Door
de ‘verwonderpunten’ die daarbij naar

voren kwamen om te vormen naar
principes voor goed politiewerk werden
handvatten gecreëerd die tijdens de
tweede fase (Plan) gebruikt kunnen
worden bij het experimenteren met
nieuwe werkwijzen. Uiteindelijk zal er
gekeken moeten worden wat goed
werkt en wat minder goed werkt, om zo
in de derde fase (Do) te komen tot een
nieuwe, uniforme werkwijze die ervoor
zorgt dat wij ons werk beter doen in de
ogen van alle betrokkenen.

context rondom deze personen uit te
werken, ontstaat er een compleet beeld
en kan beter worden gezocht naar een
betekenisvolle afdoening.

Met de genoemde principes op zak is
het basisteam op dit moment druk
bezig met de experimenteerfase. Dit
wordt onder andere gedaan door een
top 5 te benoemen van personen die
steeds opnieuw bij de politie in beeld
komen en waarbij de reguliere (eenzijdige) manier van afhandelen er
kennelijk niet voor zorgt dat zij niet
meer recidiveren. Door de volledige

Het basisteam had enige tijd geleden
te maken met een fors aantal
vernielingen en branden van onder
andere graafmachines en ander groot
materieel. Daarbij kwam uiteindelijk
een verdachte in beeld die ook in
aanmerking kwam voor een aantal
brandstichtingen waarbij hij zelf de
melder was. Omdat de zaken
gebundeld werden en de context
van deze persoon volledig werd
uitgewerkt, werd duidelijk dat
politieoptreden alleen onvoldoende
zou zijn om hem te stoppen. Door
deze casus op te pakken en met de
juiste partners intensief te bespreken, is deze persoon uiteindelijk een

zogenaamde PIJ-maatregel (JeugdTBS) opgelegd en is hij geplaatst in
een inrichting voor jongeren die zijn
vastgelopen in het leven. Hij zal daar
een traject van minimaal 2 jaar
moeten volgen alvorens hij in
aanmerking komt voor behandeling
buiten de klinische setting.
Een mooi resultaat dat bereikt is door
af te stappen van het afhandelen van
individuele strafzaken en in plaats
daarvan intensief samen te werken
met de juiste partners, de context
duidelijk te krijgen en vooral te kijken
wat het belang is van alle betrokkenen om zo te komen tot een betekenisvolle afdoening.
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Basisteam Kerkrade
Gemeente:		Kerkrade
Aantal inwoners:		 45.937
Oppervlakte:		 22 km²

Het basisteam Kerkrade kende een
hoge en intensieve politie-inzet bij de
wedstrijden van Roda JC. Slechte
sportieve prestaties en financiële en
bestuurlijke problemen leidden tot
negatieve sentimenten onder de
supporters die zich afkeurend opstelden richting club. Dit zorgde het
afgelopen jaar tot een reeks openbare
ordeverstoringen in en rond het
Parkstad Limburg-stadion, met als
dieptepunt de brand op de West-tribune
in maart, door het grootschalig illegaal,
afsteken van vuurwerk. Naar aanleiding
van dit incident werd een integraal plan
van aanpak opgesteld om de rust op de
West-Tribune te herstellen. Bij de start
van het nieuwe seizoen is de situatie
weer normaal.

waarbij de politie samenwerkt met de
gemeentelijke handhaving.

Daarnaast vonden er in de laatste ronde
van de nacompetitie diverse ongeregeldheden plaats bij de wedstrijd MVV
– Roda JC. Dit leidde tot een grote
politie-inzet bij de return waarbij onder
andere vuurwerk, bivakmutsen en
wapens werden aangetroffen. Deze
gebeurtenissen haalden het landelijke
nieuws. Er werden aanhoudingen
verricht, strafrechtelijke onderzoeken
uitgevoerd, bestuursrechtelijke
maatregelen genomen en stadion
verboden opgelegd. Ook kwam er een
persoonsgerichte aanpak van een
aantal supporters.

De politie hanteert meerdere interventiestrategieën, waaronder een actieve
rol van de wijkagenten, een actieve
samenwerking met de informatieorganisatie van de politie en de inzet van
technische hulpmiddelen. De inzet van
de politie richt zich hierbij op de
buurten met de meeste overlast
meldingen. Dit impliceert dat de politie
flexibel opereert en dat dit leidt tot een

De gemeente Kerkrade wordt, mede als
gevolg van de grensligging, al jaren
geconfronteerd met veiligheids- en
overlastvraagstukken rondom het
thema verdovende middelen. In het
begin van het afgelopen jaar kwamen er
zo veel overlastmeldingen binnen dat
deze vanaf de tweede helft van het jaar
intensief zijn aangepakt. Hierbij werd
gekozen voor een integrale aanpak,

Deze politie-inzet had tot effect dat de
overlast en de handel zich verplaatsten
van de ene naar de andere wijk. Een
ander effect was dat de overdracht van
geld en de overdacht van verdovende
middelen veranderden. Dit werd
gespreid om het voor de politie
moeilijker te maken. Deze ontwikkelingen leidden tot een aanpassing in de
aanpak door de politie. In plaats van de
focus te leggen op één of meerdere
vooraf bepaalde buurten, werd gekozen
voor een gemeentebrede opzet zonder
directe focus op een buurt en met als
doel zowel de koper als verkoper aan te
pakken.

Op woensdagavond 12 oktober 2016
werden de bewoners van de
St.Quirinusstraat opgeschrikt door
een autobrand. In de periode van
oktober 2016 tot juli 2017 gingen, als
gevolg van 9 brandstichtingen,
11 auto’s in de nachtelijke uren in
vlammen op. Niemand raakte
gewond. De vraag wie verantwoordelijk was voor deze brandstichtingen
zorgde voor grote maatschappelijke
onrust. Politie en handhaving waren

adequate aanpak met zichtbaar
resultaat. Zo werd bijvoorbeeld
informatie vergaard dat voertuigen die
gebruikt worden door dealers vaak
voorzien zijn van geheime bergplaatsen. De politie heeft deze geheime
bergplaatsen al diverse keren getraceerd. Recentelijk nog, waarbij in een
geheime bergplaats van een voertuig
een halve kilo cocaïne en heroïne, een
geladen vuurwapen en een grote
hoeveelheid geld (ongeveer 17.000
euro) werd aangetroffen.

veel in de wijk, er werden buurtonderzoeken gedaan en er werd gepost.
Ook buurtbewoners waren alerter: er
werd een buurtapp ingericht en er
werden camera’s geïnstalleerd. Eind
juli 2017 ging opnieuw een auto in
vlammen op. De camerabeelden
leverden daarbij belangrijke infor
matie over de brandstichter op. Na
uitvoerig buurtonderzoek kon de
politie een verdachte aanhouden.
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Basisteam Heerlen
Gemeente:		Heerlen
Aantal inwoners:		 87.189
Oppervlakte:		 46 km²

In januari 2017 is de “Kadernota
Leefbaarheid en Veiligheid 2017-2020”
in werking getreden met als ondertitel
“Heerlen veiliger maken doen we
samen”. Deze kadernota, een initiatief
van de gemeente, is tot stand gekomen
in nauwe samenwerking met het
basisteam en veiligheidspartners,
buurtvertegenwoordigers en inwoners
van Heerlen. Per wijk is een buurtveiligheidsplan geschreven waarin partners
concrete afspraken hebben gemaakt
over de speerpunten in de betreffende
wijk voor de komende jaren.
Centraal hierin staat de samenwerking
tussen de wijkagent en de buitengewoon
opsporingsambtenaar. Ondanks diverse
personele wisselingen aan beide zijden,
is deze samenwerking in 2017 goed tot
stand gekomen en daar is het basisteam
trots op. De wijkagent pakt daarmee
meer en meer de rol van regievoerder op
veiligheidsvraagstukken. Het afgelopen
jaar is vanuit deze gedachte onder meer
een impuls gegeven aan een social media
team. Het basisteam informeert daarmee
haar bewoners beter, sneller en gerichter
en vergroot daarmee haar bereikbaarheid
en verbinding met de burger.
Opsporing is een taak van iedereen en
elke medewerker van het basisteam
houdt zich daar dan ook mee bezig. Er
is ook een aantal medewerkers die zich
primair bezighoudt met opsporing. Zij
worden, indien noodzakelijk, ook
ingezet op andere taakvelden. De
onderzoeken die worden uitgevoerd
komen voornamelijk voort vanuit een
gebiedsgebonden veiligheidsvraagstuk,
geïnitieerd door de wijkagent. De
slagkracht is verhoogd door aan te
sturen op snelle interventie en het
versterken van de kennis van deze
medewerkers.

In 2017 werd er onverminderd veel
gevraagd van de politie. In overleg
met het bevoegd gezag werden keuzes
gemaakt over de aanpak van lokale
veiligheidsvraagstukken. Ondermijning,
radicalisering, OMG’s, hennepteelt en
de vluchtelingenproblematiek vragen
continue inzet en capaciteit. Het
basisteam is trots op het gegeven dat
deze thema’s verder zijn uitgewerkt in
nauwe samenwerking met partners.
Dit vraagt veerkracht, flexibiliteit en
creativiteit van medewerkers.

basisteam Heerlen bezocht en verrast
met deze nominatie. Onafhankelijk is
gekeken naar de processen Gebieds
gebonden Politie (GGP), opsporing en
de wijze waarop het basisteam tot duurzame oplossingen voor de burger en
haar partners probeert te komen.

De inzet van alle medewerkers heeft
ertoe bijgedragen dat het basisteam
meedingt om landelijk het beste
(basis-)team te worden van 2017.
De stichting Waardering en Erkenning
Politie (www.wep.nu), een onafhankelijke stichting die maandelijks een
award uitreikt voor excellent politiewerk, heeft op 30 november 2017 het

In 2017 is de polarisatie in onze
samenleving onverminderd door
gegaan. Vluchtelingen zijn vaak
negatief in het nieuws en er woedt
een strijd om een podium voor de
hardste schreeuwer. Als tegenwicht
heb je bruggenbouwers nodig. Zij die
het aandurven, en kunnen, om een
tegengeluid te geven. Het basisteam
is dan ook trots op de wijkagent van
het in Heerlen gelegen AZC. Hij heeft
zich vastgebeten in de aanpak van
overlastgevende asielzoekers en
heeft samen met partners een
persoonsgerichte aanpak ontwikkeld
om de overlast terug te brengen. Hij
brengt ook duidelijk naar voren dat
het slechts een paar individuen zijn
die zorgen voor een negatieve

beeldvorming over de grote groep.
Hij heeft de bewoners van het AZC in
2017 echt een gezicht gegeven en
met zijn inzet toont hij vluchtelingen
dat de politie in Nederland betrouwbaar is en er ook is voor de mensen
die op de vlucht zijn. Hij schrijft
pakkende en soms ontroerende
bevindingen over zijn contacten met
zoals hij dat noemt “de echte
vluchteling”. Zo heeft hij een kunstenaar gevolgd naar een grote kunstexpositie, heeft hij etentjes georganiseerd tussen bewoners van het AZC,
partners en omwonenden en hij gaat
met iedereen het gesprek aan als hij
hoort dat er ongenuanceerd over
“zijn” vluchtelingen wordt gesproken.
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Basisteam Maastricht
Gemeente:		Maastricht
Aantal inwoners:		 122.753
Oppervlakte:		 60 km²

Op basis van het veiligheidsplan van de
gemeente Maastricht heeft de lokale
driehoek de aanpak van de verdovende
middelenproblematiek geprioriteerd.
De aanpak hiervan vindt projectmatig
plaats, binnen het project Frontiere. De
nadruk ligt vooral op (overlast) meldingen van burgers. Ondanks de nadrukkelijke prioritering is het voor de politie
en gemeente, gelet op de overige
veiligheidsproblemen, passen en meten
om voldoende capaciteit hierop in te
zetten. In 2017 werd hier stevig op
geïnvesteerd. Er werden grote hoeveelheden verdovende middelen uit de
roulatie gehaald. Hoewel er mooie
resultaten bereikt zijn, blijft deze
aanpak aandacht vragen. Dit heeft
geleid tot het doorontwikkelen van het
project Frontiere. Politie en gemeente
blijven zoeken naar mogelijkheden om
de verdovende middelenproblematiek
(in al zijn vormen) te bestrijden. Dit zal
enerzijds zijn door het houden van
fysiek toezicht, maar anderzijds ook
door het ondermijnen van de drugs
handel, samen met onze partners.
De politie werd ook dit jaar veel
geconfronteerd met zogenaamde
High Impact Crimes en ook daar werd
capaciteit voor vrij gemaakt. Ook hier
blijkt weer hoe belangrijk het is om
goed contact te hebben met andere
partners, zoals bijvoorbeeld in het geval
van de moord op een 82-jarige vrouw
(zie kader).
Maastricht is een stad met veel
evenementen. De georganiseerde
evenementen verschillen in omvang en
soort. Zo zijn er de jaarlijkse terug
kerende evenementen waaronder het
optreden van André Rieu en Iron Man,
die internationale bekendheid hebben
en veel bezoekers trekken. Ook zijn er

elk jaar incidentele evenementen. In
2017 waren dit bijvoorbeeld de huldiging
van Tom Dumoulin en het feest van
Beppie Kraft ter gelegenheid van haar
50-jarig artiestenjubileum. Het basisteam staat telkens voor de opgave om
samen met de partners de veiligheid te
waarborgen voor zowel de inwoner als
de vele bezoekers van Maastricht. De
veiligheidsmaatregelen die hiervoor
genomen moeten worden, zijn in aard
en omvang sterk toegenomen. Evenementen doen ook een beroep op
politiecapaciteit. Omdat politiecapaciteit beperkt is, vraagt dit om het maken
van scherpe keuzes. Zo zorgde de
samenloop van twee grote evenementen in 2017 voor een negatief advies van
de Veiligheidsregio. De hulpverleningsdiensten hadden door deze samenloop
onvoldoende capaciteit om de veiligheid te waarborgen. Dit advies leidde
tot het verzetten van een groot gepland
evenement in Maastricht.

gemeente gemeld. Vervolgens heeft de
gemeente bezoekers van de stad met
tekstborden hiervoor gewaarschuwd.
Bij woninginbraken wordt op basis van
de aangiften, in de inbraakgevoelige
wijken, het project Burglar Proof samen
met de gemeentelijke toezichthouders
uitgevoerd. In het burgeronderzoek
bleek dat het aantal
misdaadincidenten in de hele breedte
was afgenomen en dat het veiligheidsgevoel in Maastricht was gestegen.

De inspanningen van het basisteam
waren ook in externe peilingen waarneembaar. De in 2016 ingezette
integrale aanpak van zakkenrollerij en
woninginbraken leidde tot een daling
van Maastricht in de AD-misdaadmeter
van plek twee naar plek zeven. De
toename van aangiften van zakken
rollerij is door de politie aan de

Daarnaast vonden er in 2017 ook
incidenten plaats die een immens
grote impact hebben gehad op de
gemeenschap. Zo werden we
geconfronteerd met een levensdelict
in de wijk Wolder. Op 26 januari 2017
werd in haar woning het levenloze
lichaam aangetroffen van 82-jarige

vrouw. Later bleek zij slachtoffer te
zijn geworden van een in eerste
aanleg zijnde vermogensdelict met
een fatale afloop. Dit incident heeft
een grote impact gehad op de
omgeving waarbij duidelijk werd hoe
belangrijk de rol van de wijkagent is
in een wijk.
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Basisteam Westelijke Mijnstreek
Gemeenten:		 Sittard–Geleen, Stein, Beek, Schinnen
Aantal inwoners:		 147.283
Oppervlakte:		 150 km²

Een van de veiligheidsproblemen
binnen de gemeente Stein speelde zich
af op de diverse woonwagenlocaties.
De situatie was zodanig dat een
normaal overheidsoptreden hier niet
mogelijk was. Een aantal bewoners van
deze woonwagenlocaties waanden zich
onaantastbaar. Dit uitte zich door
gemeenteambtenaren en andere
partijen de toegang tot de woonwagenlocaties te ontzeggen. Hierdoor ontbrak
het zicht op de bewoners. Ook de
relatie met de buurtbewoners rondom
deze woonwagenlocaties was verstoord
en er werd geklaagd over overlast en
bedreiging.
Door de gemeente werd het initiatief
genomen om te komen tot normalisatie
van de woonwagenlocaties. Hiertoe
werd een projectgroep geformeerd
bestaande uit vertegenwoordigers van
de gemeente, OM, Belastingdienst,
wooncorporaties en de politie. Dit
initiatief werd door de driehoek
Westelijke Mijnstreek geprioriteerd. Dit
besluit om te participeren in de
integrale aanpak had effect op andere
dringende politiewerkzaamheden.
Om het normalisatieproces te ondersteunen werd binnen de projectgroep
afgesproken dat bedreigingen in de
richting van medewerkers van de
overheid niet meer getolereerd werd.
Er zou direct aangifte worden gedaan
gevolgd door onmiddellijke actie van de
politie. Deze afspraak leidde twee keer
tot een aanhouding. Verder werd in
september 2017 een actiedag gehouden, waarbij de politie gelijktijdig op
diverse woonwagenlocaties binnenviel.
Er werden dertien aanhoudingen
verricht en er is een grote hoeveelheid
verdovende middelen, een vuurwapen,
meerdere voertuigen, sieraden en een

geldbedrag van 100.000 euro in beslag
genomen. De gemeente sloot, in het
kader van bestuursdwang, drie
woningen en twee woonwagens voor de
duur van zes maanden.
Naar aanleiding van het grote
aantal woninginbraken, met name
in Sittard-Geleen, is een aantal
gesprekken gevoerd met de politiekorpsen in Heinzberg (Duitsland) en in
Maasmechelen (België). Hierbij werd
afgesproken om te onderzoeken hoe de
onderlinge samenwerking beter
gestalte kan krijgen. In eerste instantie
is afgesproken om low profile te starten
en werden de eerste stappen in de
internationale samenwerking gezet.
Er is goed en geregeld contact tussen
de wijkagenten van Stein en die van
Maasmechelen in het kader van de
problemen met schoolgaande jeugd,
met name Nederlandse jeugd die in
België op school zit. Eerste informatieuitwisselingen hebben plaatsgevonden.

In november werd een inval gedaan in
een bedrijfspand in Sittard waar een
hennepplantage, waarvan de aanpak
een van de geprioriteerde veiligheidsthema’s is, aanwezig zou zijn.
De verdachten zouden beschikken
over een vuurwapen. Naar aanleiding
van deze informatie werd in samenwerking met het ondermijningsteam
en het arrestatieteam deze inval
voorbereid. De informant had echter
het buurpand aangewezen, waardoor
in het verkeerde pand werd binnen-

gevallen en onschuldige burgers
werden aangehouden. De verdachten
in het andere pand zagen de inval en
schoten op de leden van het arrestatieteam. Zij schoten hierop terug. Er
vielen geen gewonden. Uiteindelijk
hield de politie in deze zaak een
aantal verdachten aan en trof in het
pand een in werking zijnde hennepkwekerij met ruim 4000 planten aan.
Die is in beslag genomen. De
wijkagent verzorgde de nazorg aan
de aangehouden onschuldige buren.
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Basisteam Heuvelland
Gemeenten:		 Valkenburg a/d Geul, Meerssen, Eijsden–Margraten,
Gulpen–Wittem, Vaals
Aantal inwoners:		 84.856
Oppervlakte:		 239 km²

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt als
een jaar waarin het basisteam opvallend veel geconfronteerd is met heftige
incidenten. Hierbij gaat het om
dodelijke aanrijdingen, zelfmoorden of
incidenten die de openbare orde diep
hebben geraakt. Een voorbeeld daarvan
is het incident in de wijk Broekhem in
Valkenburg aan de Geul waarbij een
man is komen te overlijden na een interventie met betrekking tot jeugdoverlast.
Het onderzoek naar dit incident is nog
altijd gaande. Samen met de gemeente
en andere netwerkpartners is veel
geïnvesteerd in het creëren van rust in
de wijk. Ook de komende tijd blijft dit
aandacht vragen.
Kenmerkend en ook belangrijk voor een
basisteam als Heuvelland, met vijf
gemeenten met een sterk dorpskarakter,
is het hebben van empathie bij de
aanpak van incidenten met impact in de
wijk. Sociale media hebben inmiddels
een grote invloed op het veiligheids
gevoel van de bewoners. Een juiste
inschatting hiervan is regelmatig een
punt van afweging. Samen met het
bestuur worden incidenten tegen het
licht gehouden en afspraken gemaakt.
Wat ook opvalt, is het aantal vuur
wapens en de hoeveelheden verdovende middelen die in een aantal onderzoeken zijn aangetroffen. Zo werden in
twee grote onderzoeken liefst 10
vuurwapens, 15 kg softdrugs, 1 kg
harddrugs en meer dan 100.000 euro
aan waardevolle goederen ontnomen.
De gemeenten Vaals en EijsdenMargraten vertonen van oudsher een
onrustig beeld op verdovende middelengebied. Dit heeft te maken met de
grensligging. In Eijsden worden jaarlijks

zeven grotere controles georganiseerd
met diverse partners, waarbij aandacht
wordt besteed aan het transitverkeer. In
de gemeente Vaals openbaart zich de
handel in verdovende middelen nog
veelal vanuit woningen en plekken in de
openbare ruimte. Het probleem van
overlast van junks in de omgeving van
de Kerkstraat-Maastrichterlaan is
inmiddels onder controle.
Binnen de driehoek werd dit jaar een
leefbaarheidsprobleem geprioriteerd en
aangepakt. Heuvelland is een gebied
met een sterk toeristisch karakter. Een
gebied dat veel fietsers en motorrijders
trekt die voor de nodige overlast
zorgen. In totaal hebben vier controles
op geluidsoverlast door motoren
plaatsgevonden. In totaal werden 131
motoren gecontroleerd, 36 processenverbaal opgemaakt waarvan tevens 29
wok-meldingen (invordering kentekenbewijs i.v.m. geluidsoverschrijding). De
fietscontroles waren hoofdzakelijk
gericht op de overlast die door fietsers

Een van de jaarlijks terugkerende
evenementen in het Heuvelland is de
Amstel Gold Race met op zaterdag de
tourversie en op zondag de profkoers.
Fietsendiefstallen zijn rond dat
weekend sinds een aantal jaren aan
de orde van de dag. In 2017 is
wederom gekozen voor een integrale
proactieve en preventieve aanpak.
In samenwerking met de organisatie
en gemeente Valkenburg werden
proactieve en preventieve acties
gehouden om het bewustzijn van de
deelnemers en toeschouwers te

worden veroorzaakt tijdens de grote
toertochten. Hierbij zijn ruim 1.300
fietsers gecontroleerd en toege
sproken. Deze controles hadden
voornamelijk een preventief en waarschuwend karakter.
In het voor- en najaar was er aandacht
voor het landbouwverkeer. Overlast van
het landbouwverkeer bestaat voor
namelijk uit grote en niet correct
gekoppelde combinaties of andere
inrichtingseisen. In totaal werden 100
combinaties gecontroleerd en werden
23 processen-verbaal opgemaakt.

vergroten. Burgernetacties, de inzet
van spotters, verspreiding posters in
de horecagelegenheden en flyeren
zijn onder andere gebruikte middelen. Verder werd door Persoons
gerichte Aanpak (PGA) in samen
werking met basisteam Maastricht
voorkomen dat enkele potentiele
fietsendieven hun slag konden slaan.
Op 15 april werd een groot aantal
gestolen fietsen van een Poolse
wielerploeg teruggevonden in een
bus in Sibbe.
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