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1. Inleiding 
 

1.1 De maatschappelijke veiligheidsbehoefte 
 

In het eerste gemeentelijke Beleidsplan Integrale Veiligheid dat in december 2011 werd 

vastgesteld (voor de periode van 2012 tot en met 2014) is reeds geconstateerd dat 

Veiligheid een belangrijk maatschappelijk thema is en  een fundamentele voorwaarde voor 

een goed functionerende samenleving. Door de bedreigingen van die veiligheid, zoals deze 

door samenleving en burgers worden ervaren, is het besef gegroeid dat veiligheid niet 

vanzelfsprekend is. Het is vooral de zorg voor de lokale veiligheid die de doorsnee burger 

het meest raakt. Het gaat daarbij om risico’s en gevaren welke voor die burger heel tastbaar 

zijn omdat deze zijn directe leefomgeving bedreigen en hij/zij er frequent mee wordt of kan 

worden geconfronteerd. Risico’s en bedreigingen die daarmee een niet te onderschatten 

afbreuk doen aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in een lokale gemeenschap. 

Lokale veiligheid is daarmee in hoge mate bepalend voor de leefbaarheid van een wijk, buurt 

of stad.  

Bij veiligheid onderscheiden we objectief vastgestelde, meetbare of gemeten risico’s en 

gevaren naast subjectieve, vooral door de burger beleefde bedreigingen die mogelijk niet 

worden gestaafd door geregistreerde of gemeten feiten. Met name met de blik op de lokale 

samenleving kan deze laatste categorie niettemin bepalend zijn voor het veiligheidsgevoel 

van de burger. Ook en juist het wegnemen van een subjectief gevoel van onveiligheid kan de 

kwaliteit en leefbaarheid van die lokale samenleving bevorderen. Het is daarom goed om niet 

alleen te focussen op de objectieve (on)veiligheid, maar om daarnaast ook passende aan-

dacht te hebben voor de subjectief door de burger beleefde veiligheid, het veiligheidsgevoel. 

 

Het bevorderen van veiligheid in de samenleving is een kerntaak van de overheid waarbij de 

gemeente de regierol heeft als het gaat om lokale veiligheid. Mede in het verlengde 

hiervan maakt het bevorderen van de lokale veiligheid deel uit van het beleid dat het bestuur 

van de gemeente Kerkrade voert en ook in de komende jaren wil blijven voeren. De 

hoofdlijnen en uitgangspunten van het lokaal veiligheidsbeleid zijn neergelegd in dit 

meerjarig beleidsplan. Daarbij wordt het fenomeen lokale veiligheid integraal benaderd. 

 
1.2 De gemeente als regisseur lokale veiligheid 
 

Dat de regierol op het gebied van lokale veiligheid bij de gemeente thuis hoort, ligt voor de 

hand. Als lokale overheid wordt het gemeentebestuur bij uitstek in staat geacht om plaatselijk 

de juiste prioriteiten te stellen en de juiste setting te kiezen voor het vinden van effectieve 

oplossingen. Het lokaal niveau, dicht bij problematiek en burger, is bij uitstek geschikt om 

daarbij maatwerk te leveren, met oog voor een passende samenhang tussen lokale veilig-

heid en andere gemeentelijke beleidsterreinen.  

 

Kenmerkend voor de regierol van de gemeente is dat er met externe partners in veiligheid 

vaak geen sprake is van een strakke hiërarchische sturingsrelatie op basis van directe 

formele bevoegdheden. Zo is na de nationalisering van de politie en de regionalisering 

brandweer de gezagsrol van de gemeente over deze organisaties veranderd. Voor wat 

betreft de politie is de verhouding tussen gemeente en politie opnieuw vastgelegd, met aan-

dacht voor sturing van de politie vanuit de gemeente. Zo heeft de gemeente inspraak bij het 

opstellen en vaststellen van het periodieke Beleidsplan voor Eenheid Limburg van de politie. 
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Het concept van het beleidsplan voor de jaren 2015 tot en met 2018 is onlangs aan de raad 

voorgelegd. Met de inhoud van dat plan kon de raad instemmen. 

Tegenover de centraliserende bewegingen die organisaties als politie en brandweer maken, 

staat de decentralisatie richting gemeenten van de onder meer de jeugdzorg, in het kader 

van de 3-D in het sociaal domein. Hierdoor krijgt de gemeente meer en directe invloed op 

ontwikkelingen die ook van belang zijn op de vormgeving en uitvoering van lokaal veilig-

heidsbeleid. Het is nu de uitdaging om de kansen en mogelijkheden die deze decentralisatie 

bieden zo effectief mogelijk te benutten. 

 

Ten aanzien van een aantal externe partners blijft de gemeente aangewezen op sturings-

mechanismen die variëren  van subsidierelaties met welzijnsinstellingen tot convenanten met 

woningcorporaties of lokale ondernemers. Daarbij bestaat de gemeentelijke regie vaak uit 

horizontale coördinatie en aansturing, waarbij het neerkomt op overtuigingskracht en het 

uitdragen van een natuurlijke gezagsrol. Dit laatste is bij uitstek het geval daar waar 

inwoners uitgenodigd zijn om mee gestalte te geven aan het mede vormgeven en uitvoeren 

van lokaal veiligheidsbeleid. 

 

De gemeente moet  haar rol van  regisseur lokale veiligheid dus ontplooien met sturings-

instrumenten die zeer uiteenlopend van aard zijn. Soms is er daarbij sprake van een 

wettelijke grondslag of een directe invloed. Vaak ook is slechts sprake van indirecte invloed 

of ontbreekt deze geheel. 

 

1.3 Een meerjarig beleidsplan voor lokale veiligheid. 
 

Dit is inmiddels het tweede gemeentelijk Beleidsplan voor Integrale Veiligheid. Het eerste, 

thans geldende, beleidsplan werd door de raad vastgesteld in 2011 voor het tijdvak van 2012 

tot en met 2014. Het was destijds de bedoeling van de regering om de gemeentelijke regie 

over de lokale veiligheid wettelijk te verankeren. Daartoe werd een aanvulling van de 

Gemeentewet voorbereid, waarmee beoogt werd de regierol van de gemeente ten aanzien 

van het lokaal veiligheidsbeleid expliciet te benoemen en te verstevigen. In dit kader zouden 

de gemeenten wettelijk verplicht worden om voor een periode van ten minste vier jaren een 

beleidsplan vast te stellen. De bedoeling was dat het gemeentebestuur (de raad) in dit plan 

expliciet aan zou geven hoe de gemeentelijke regie over de lokale veiligheid in praktijk wordt 

gebracht.  

 

In juni 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsontwerp om de Gemeente-

wet aan te passen echter ingetrokken.  De reden hiervoor was dat de regering bij nader 

inzien wil afzien van  een aan de gemeenten op te leggen verplichting tot vaststelling van 

een integraal veiligheidsplan. Een dergelijke verplichting acht de regering namelijk niet 

langer noodzakelijk,  nu gebleken is dat het overgrote deel van de gemeenten (90 %) ook 

zonder zo’n verplichting reeds overgegaan is tot het vaststellen van een integraal veiligheids-

plan. Dit neemt niet weg dat de minister het vaststellen van een veiligheidsplan een goede 

zaak vindt en uitdrukkelijk toejuicht. 

 

In het thans geldende beleidsplan is reeds vastgesteld dat er vanuit gemeentelijke optiek 

voldoende reden is om een lokaal en integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen en dit neer te 

leggen in een meerjarig beleidsplan. Zo is er behoefte aan een overzicht wat er op het 

gebied van lokale veiligheidsbevordering gebeurt. Het is nuttig dat het gemeentebestuur 

aangeeft  hoe zij haar bevoegdheden, relaties en processen structureel willen gaan benutten 

om dit doel te dienen, met inbegrip van de inzet van gemeentelijke middelen en capaciteiten. 
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In dit beleidsplan neemt de gemeenteraad de concrete doelen en prioriteiten op met betrek-

king tot het locale veiligheidsbeleid. 

 

Bij het opstellen van een lokaal veiligheidsplan dient te worden uitgegaan van een integrale 

benadering. Met zo’n integrale benadering wordt voorzien in de behoefte aan onderlinge 

afstemming en samenhang tussen de afzonderlijke lokale veiligheidsterreinen en tussen de 

verschillende partners. Integraliteit beoogt te voorkomen dat het lokale veiligheidsbeleid 

versnipperd raakt over de diverse deelterreinen en dat de inspanningen die door de verschil-

lende afdelingen en partners worden geleverd, niet of onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. 

Versnippering, ontbrekende afstemming en onvoldoende samenhang leiden onvermijdelijk  

tot een verminderde effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. Een integrale benadering  

daarentegen verschaft overzicht en structuur, met name ook in de budgettering voor de 

verschillende veiligheidsthema’s en de hiermee samenhangende onderlinge afstemming en 

ranking (prioriteitstelling) van maatregelen. 

 

Het is de bedoeling dat het lokaal veiligheidsbeleid tegemoet komt aan de concrete 

behoeften van de wijken en buurten. Dit past ook binnen de toekomstgerichte visie van 

partners als het Openbaar Ministerie en de politie. Bij deze wijkgerichte benadering hoort dat 

ernstige overlastproblematiek die een bedreiging vormt voor de veiligheid en leefbaarheid in 

de wijken en buurten, structureel en vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Vervolgens dient 

deze problematiek consequent te worden aangepakt, waar nodig op een integrale wijze 

middels een multidisciplinaire samenwerking die keten-overstijgend kan zijn. Om dit 

praktisch en zo sluitend mogelijk te realiseren is in Kerkrade het project “Innovatieve 

Aanpak Wijkgericht Werken” gestart, een project dat is geïnitieerd door de justitiepartners, 

vertegenwoordigend in het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB). Daarover meer in 

paragraaf 3.2.4. 
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2. Het integraal veiligheidsbeleid in de periode 2015 t/m 2018 
 

2.1 Het integrale karakter van het beleidsplan 
 

Zoals de titel reeds aanduidt benadert het Beleidspan integrale veiligheid 2015 t/m 2018 het 

onderwerp “lokale veiligheid” integraal. Met “integraal” wordt hier bedoeld dat het veiligheids-

beleid in al zijn facetten aan de orde komt en multidisciplinair wordt benaderd, dat wil zeggen 

vanuit de invalshoek van alle relevante partners.  

Het begrip “integraal” brengt in dit verband met zich mee dat:  

 alle lokale veiligheidsthema’s aan bod komen; 

 ten aanzien van die afzonderlijke veiligheidsthema’s universele uitgangspunten, begin-

selen en procedures worden vastgesteld voor de ontwikkeling en implementatie van 

gemeentelijk beleid; 

 de separate beleidsvoornemens met betrekking tot alle afzonderlijke locale veiligheids-

thema’s in een goede onderlinge samenhang worden gebracht; waar mogelijk moeten de 

beleidsmaatregelen van afzonderlijke veiligheidsthema’s elkaar ondersteunen en elkaar 

zeker niet tegen werken. 

 de voor veiligheid beschikbare middelen op basis van een verantwoorde en evenwichtige 

prioriteitstelling ten goede komen aan de verschillende veiligheidsthema’s, met oog voor 

de onderlinge samenhang; 

 lokaal veiligheidsbeleid goed aansluit op flankerend beleid zoals, jeugdbeleid, horeca-

beleid, prostitutiebeleid etc. 

 aanpak van veiligheidsproblematiek bij voorkeur bestaat uit een samenhangende en 

effectieve mix van repressie, preventie en preparatie; 

 doorlopend een actueel beeld wordt geboden van wat er op het gebied van lokale veilig-

heidsbeleid gebeurt; 

 een strategische doelstelling wordt geformuleerd: de integrale veiligheidsvisie; 

 één gemeentelijke afdeling belast wordt met de beleidscoördinatie en daarmee zorg 

draagt voor: 
- de bewaking van het integrale karakter van het lokale veiligheidsbeleid,  

- de gewenste samenhang tussen de beleidsvoornemens ten aanzien van de afzonder-

lijke veiligheidsthema’s en 

- de procesbewaking rondom tijdige vaststelling, evaluatie en bijstelling van beleids-

voornemens en de vastlegging daarvan in de Jaarprogramma’s voor lokale veiligheid. 
 

Hantering van het begrip “integrale veiligheid” bergt het risico in zich dat de benadering te 

breed wordt, dat een onbeperkte diversiteit aan onderwerpen gerelateerd wordt aan dit 

begrip. Bij de selectie en de definiëring van een reeks concrete veiligheidsthema’s heeft dit 

risico passende aandacht gekregen, waarmee gestreefd is te voorkomen dat “integrale 

veiligheid” tot een onhanteerbaar containerbegrip verwordt. Zo is bijvoorbeeld het begrip 

“leefbaarheid in de wijk” weliswaar als veiligheidsverwant thema aangemerkt, maar niet als 

afzonderlijk veiligheidsthema opgenomen. Het thema leefbaarheid komt evenwel als deel-

facet terug in tal van andere veiligheidsthema’s, zoals bijvoorbeeld bij “veiligheid in de 

openbare ruimte”, “drugsoverlast”, “woonoverlast”, “verkeersveiligheid” etc. 

De handhaving van toegepast veiligheidsbeleid wordt vanuit een integrale benadering niet 

gezien als flankerend beleid, maar als deel van het betreffende beleidsonderdeel. 
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2.2 Het meerjarig karakter van het “beleidsplan 
 

Het beleidsplan wordt telkens vastgesteld voor een periode van maximaal vier jaar, zo veel 

mogelijk synchroon aan de zittingsperiode van de raad. De looptijd van het thans vast te 

stellen plan is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018. Op basis van het beleidsplan wordt 

jaarlijks door het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld, afgestemd op de 

begrotingscyclus. Op deze wijze wordt de behoefte aan continuïteit en visie op de langere 

termijn gecombineerd met de flexibiliteit van aanpassing aan wijzigende omstandigheden die 

zich tussentijds voordoen, waaronder met name ook de (wisselende) beschikbaarheid van 

financiële middelen. 

 

2.3 Het beleidsplan als kadernota 
 

Dit beleidsplan geeft het kader aan waarbinnen ten aanzien van elk afzonderlijk veiligheids-

thema beleid wordt ontwikkeld. Met deze thematische beleidsontwikkeling blijft de gemeen-

telijke afdeling belast, die ambtelijk trekker is van het betreffende veiligheidsthema. Voor de 

inhoudelijke invulling van het thematisch beleid wordt in beginsel ook alle ruimte gelaten, 

mits gewaarborgd is dat daarbij wordt voldaan aan de universele beginselen, uitgangspunten 

en procedures die in het kader van de integraliteit zijn vastgelegd. Afwijking hiervan kan 

enkel aan de orde zijn als uitzondering op de regel, indien daarvoor een legitieme reden is.  

 

2.4 Bestuurlijke borging 
 

Integrale veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van het college als geheel. Dit geldt 

eveneens voor de afzonderlijke veiligheidsthema’s. Bestuurlijk portefeuillehouder integrale 

veiligheid is de burgemeester. Bestuurlijk portefeuillehouder voor een of meer afzonderlijke 

veiligheidsthema’s kunnen zowel de burgemeester alsook een of meerdere wethouders zijn.  

Als hoofd van de gemeente draagt de gemeenteraad de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

voor het integraal veiligheidsbeleid. Daartoe stelt de raad het meerjarig beleidsplan en 

daarmee alle kaders vast. Op basis hiervan stelt het college Jaarprogramma’s Lokale 

Veiligheid vast. Dit is de concrete vertaling van het beleidsplan naar de praktijk en per 

veiligheidsthema.  

Tot slot beoordeelt de raad door evaluatie van de Jaarprogramma’s periodiek de bereikte 

resultaten op het gebied van locale veiligheid en het rendement van de daarvoor ingezette 

middelen. De raad kan zo uitvoering geven aan zijn controlerende taak en beoordelen of het 

college binnen de kaders van het vastgestelde beleid heeft gehandeld en de geformuleerde 

doelstellingen heeft bereikt. 

 
2.5 De vijf veiligheidsvelden 
 

Het fenomeen “lokale veiligheid” bestaat uit een reeks afzonderlijke veiligheidsthema’s. Ter 

bevordering van de overzichtelijkheid worden de meer met elkaar samenhangende veilig-

heidsthema’s geclusterd tot vijf veiligheidsvelden: 
 

1. Veilige woon- en leefomgeving met als thema’s: 

a. sociale veiligheid in de openbare ruimte – algemeen 

b. woonoverlast 

c. drugsoverlast 

d. high impact crime: 

 overvallen 

 straatroven 

 woninginbraken 
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e. gevaar door personen met een geestelijke stoornis 

f. recidive van ex-gedetineerden 

g. huiselijk geweld 
 

2. Bedrijvigheid en veiligheid: 

a. veilig ondernemen – detailhandel 

b. veilig ondernemen – bedrijventerreinen 

c. evenementen en veiligheid 

d. horeca en veiligheid 
 

3. Fysieke veiligheid: 

a. verkeersveiligheid 

b. brandveiligheid en brandpreventie 

c. veiligheid van bouwconstructies 

d. externe veiligheid (gevaarlijke stoffen) 

e. crisisbeheersing (voorheen: rampbestrijding) 
 

4. Jeugd en veiligheid 

a. jeugdoverlast 

b. veiligheid in en om de school 

c. criminele jeugd 
 

5. Integriteit en veiligheid 

a. georganiseerde criminaliteit 

b. prostitutie 

c. integriteit binnen de gemeentelijke organisatie 

 

Deze geclusterde opsomming van veiligheidsthema’s geeft de omvang aan van het huidig 

lokale veiligheidsbeleid.  

Elk veiligheidsthema kent een ambtelijk trekker. Dat is degene die binnen de gemeentelijke 

organisatie belast is met de feitelijke beleidsontwikkeling. Beleidsmatige verantwoordelijkheid 

voor een veiligheidsthema draagt de bestuurlijk portefeuillehouder, dit kan de burgmeester 

zijn of een wethouder.  

Het is  denkbaar dat bij de uitvoering van het Beleidsplan uit pragmatische overwegingen   

een andere clustering wordt gehanteerd. Deze alternatieve clustering zou georiënteerd 

kunnen worden op de persoon van de bestuurlijk portefeuillehouder, met als uitgangspunt 

dat elk cluster één bestuurlijk portefeuillehouder kent, alsmede een coördinerend ambtelijk 

trekker. 

Een aantal veiligheidsthema’s wordt deels ingevuld in het kader van de reeds genoemde 

Wijkveiligheidsplannen. Het gaat daarbij om concrete activiteiten en projecten op wijkniveau.  
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3. Actuele veiligheidsanalyse:  
 

“Wat gebeurt er nu reeds, door wie en met welk resultaat ?” 
 

3.1 Inventarisatie huidig beleid en beleidsimplementatie. 
 

Een zo volledig mogelijk overzicht van hetgeen actueel reeds specifiek gebeurt op het 

gebied van lokale veiligheid mag niet ontbreken. Dit is immers het aanknopingspunt van 

waaruit per veiligheidsthema’s beleid wordt geformuleerd. Daarom is de feitelijke stand van 

zaken op het gebied van lokale veiligheid geïnventariseerd. De relevante resultaten van deze 

inventarisatie zijn per veiligheidsthema beschreven in een speciaal daartoe ontworpen 

format.  

Deze formats zijn vervolgens in de vijf samenhangende veiligheidsvelden geclusterd en 

maken als Bijlage 1 deel uit van dit Beleidsplan. In deze format wordt zo mogelijk per afzon-

derlijk veiligheidsthema onder andere aangegeven: 

 welk bestuursorgaan formeel het bevoegd gezag is 

 wie de bestuurlijk verantwoordelijke portefeuillehouder is 

 wie de ambtelijke trekker is 

 welke beleidsdoelstelling terzake is geformuleerd 

 aan de hand van welke concrete, SMART-geformuleerde criteria het bereiken van de 

beleidsdoelstelling kan worden afgemeten 

 welke middelen door de gemeente zijn ingezet voor ontwikkeling en implementatie van 

het beleid 

 hoe en wanneer evaluatie plaats vindt 

 welk flankerend beleid betrokken is bij het betreffende beleidsthema 

 wie de in- en externe partners zijn van de ambtelijk trekker. 

 

3.2 Veiligheid en veiligheidsbeleving gekwantificeerd. 
 

Niet onbelangrijk is hoe de lokale veiligheidssituatie zich concreet ontwikkelt (objectieve 

veiligheid) en hoe deze wordt beleefd door de burgers (subjectieve veiligheid). Een indicatie 

hiervoor leveren de cijfers van de politie inzake criminaliteit en overlast (waaronder de 

periodieke marap en de jaarlijkse Gebiedsscan), respectievelijk de tweejaarlijkse Gemeente-

monitor.  

 

3.2.1  Ontwikkeling veiligheid periode 2012 tot en met 2014. 
 

De veiligheidsbeleving van de inwoners wordt met name beïnvloed door de volgende vormen 

van criminaliteit en overlast: 

 high impact crime, in het bijzonder: woninginbraken, overvallen en straatroven 

 drugsgerelateerde overlast 

 woonoverlast (geluidsoverlast, last van buren, last van onaangepast woongedrag) 

 jeugdoverlast (hangjongeren, jeugdgroepen) 

Aan de hand van politiecijfers over de periode vanaf 2012 kunnen ten aanzien van deze 

categorieën de volgende ontwikkelingen worden gesignaleerd: 
 

Woninginbraken 

Het aantal geslaagde woninginbraken is sinds 2012 in de gemeente Kerkrade met gemiddeld 

26 procent gedaald. Deze daling geldt per saldo voor alle wijken maar verschilt per buurt. In 

sommige buurten is er weliswaar sprake van een daling, maar is het aantal geslaagde 

inbraken nog steeds relatief hoog. In relatie tot het aantal woningen is dit aantal in die 
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buurten beduidend meer dan het gemeentelijk gemiddelde en blijft daarom aandacht 

verdienen. In dit kader kunnen worden genoemd: 

- Eygelshoven-Kom: forse daling 

- Heilust: geringe daling  

- Gracht: stijging in 2014 

- Spekholzerheide: stijging vanaf 2012. 

Ondanks de forse daling van het aantal woninginbraken blijft het terugdringen hiervan 

prioriteit hebben, met name  ook vanwege het effect van deze vorm van high impact crime 

op het veiligheidsgevoel van de burger. Politie en gemeente hebben daartoe een Plan van 

Aanpak afgesproken met een aantal heel concrete actiepunten en activiteiten, waaronder: 

 verspreiding van voorlichtingsbrieven met preventieve tips en adviezen 

 opstarten en deelnemen aan projecten “Veilig Wonen” in afzonderlijke buurten, indien 

mogelijk met inbegrip van het doorlopen van de certificering in het kader van het 

Keurmerk Veilig Wonen, samen met politie, bewoners en corporaties 

 op buurtniveau en voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld senioren) organiseren 

van voorlichtingsbijeenkomsten  

 het meewerken aan en faciliteren van projecten als “Buurtpreventie” en het zo 

mogelijk uitrollen naar meer wijken en buurten 

 het tijdens surveillances van politie en cluster Handhaving signaleren van situaties die 

insluiping in de hand werken en het vervolgens hierop attenderen van de betrokken 

bewoner.  
 

Overvallen 

Het aantal overvallen is sedert 2012 fors gedaald en wel van 16 naar 6 (per 1 oktober 2014). 

Vanwege de inmiddels zeer geringe aantallen is een betrouwbare extrapolatie van dit aantal 

naar een volledig jaar 2014 erg lastig.  

Het huidige aantal overvallen is thans zodanig verspreid over de Kerkraadse wijken en 

buurten dat er geen hot spot is aan te wijzen. Zo is er tot dusverre in 2014 geen buurt waar 

meer dan 1 overval is gepleegd en is het overgrote aantal van de buurten (11 van de 17) er 

zonder overval van af gekomen. Zonder dit waterdicht te kunnen aantonen lijkt het 

waarschijnlijk dat de integrale aanpak van overvallen zijn vruchten afwerpt. Het is zaak om 

hier vooral mee door te gaan. 
 

Straatroven 

Na een daling in 2013 gaat het aantal straatroven in 2014 naar verwachting weer dicht bij het 

niveau van 2012 uitkomen: ca. 20 straatroven. Met betrekking tot straatroven zijn er wèl hot 

spots aan te wijzen: in de buurten Kerkrade-Centrum, Eygelshoven-Kom en Nulland werden 

in 2014 beduidend vaker een overval gepleegd dan dit in de andere buurten het geval was. 

Wat betreft Eygelshoven-Kom en Nulland was daarbij tevens sprake van een duidelijke 

stijging ten aanzien van 2012 en 2013. 

Een preventieve aanpak van straatroven is lastig. De inrichting van de openbare ruimte, met 

name de aandacht voor voldoende transparantie en een adequate openbare verlichting, zijn 

in dit opzicht aandachtspunten. Verder komt het toch vooral aan op een effectieve opsporing 

en vervolging. Wel werkt de gemeente (Veiligheidshuis) mee aan een integrale aanpak van 

daders. Plegers van een hic-misdrijf (waaronder straatroof) komen sowieso in aanmerking 

om als Top X-kandidaat te worden geprioriteerd voor een snelle en doortastende aanpak: 

zorg en justitiële aanpak met elkaar verbonden, daar waar dit succes belooft en een harde 

repressieve aanpak waar het doorgewinterde criminelen betreft. Afspraken hierover maakt 

de gemeente met Openbaar Ministerie en politie in het periodieke Top X-overleg. In dit 

overleg wordt een selectie opgesteld van kandidaten die voor veel criminaliteit en overlast 

zorgen en met prioriteit moeten worden aangepakt. Deze selectie en prioritering wordt 
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vervolgens in de Lokale Driehoek vastgesteld door de burgemeester, in afstemming met de 

Officier van Justitie en de chef basisteam politie. Openbaar Ministerie en politie zien veel heil 

in een dergelijke Top X-aanpak. 
 

Drugsoverlast 

De overlast van drugsdealers en drugsgebruikers ontwikkelt zich positief blijkens de cijfers 

van de politie. Met name ten opzichte van 2013 is er sprake van een forse daling (te weten 

ruim 21 % minder meldingen). Dit beeld wordt bevestigt door het aantal; klachten dat is 

geregistreerd door het gemeentelijk Meldpunt drugsoverlast. De drugsoverlast is het meest 

in de buurten Bleijerheide, Holz en Nulland en ook in Eygelshoven-Kom, Rolduckerveld en 

Kerkrade-Centrum is sprake van drugsoverlast die meer is dan het gemeentelijk gemiddelde. 

Niettegenstaande de positieve ontwikkeling blijft de aanpak van drugsoverlast prioriteit 

hebben bij politie en gemeente, waarbij bijzondere aandacht is voor de genoemde buurten. 

Een van de instrumenten van deze aanpak is het vernieuwde Damoclesbeleid, dat een 

aanscherping inhoud van de beleidsregels rondom sluiting van illegale drugspanden. 
 

Woonoverlast 

Voor het peilen van de woonoverlast zijn de door de politie verstrekte cijfers gebruikt inzake 

het aantal meldingen van burgengerucht en van andere overlast. Ten opzichte van 2012 is 

sprake van een stijging die voor belangrijk deel voor rekening komt van de buurten 

Spekholzerheide en Eygelshoven-Kom. In deze buurten is het aantal meldingen ook ver 

boven het gemiddelde. Voor een deel kan de bovengemiddelde overlastbeleving in die 

buurten worden verklaard door overlastgevende personen die rondhangen op het 

Carboonplein, de weekmarkt Eygelshoven en rondom één bepaald kamerverhuuradres in de 

Laurastraat.  
 

Jeugdoverlast 

De cijfers met betrekking tot jeugdoverlast laten voor de gemeente als geheel een redelijk 

constant beeld zien sedert 2012. In totaliteit is deze overlast licht gedaald, met dien 

verstande dat recentelijk (2014) een opmerkelijke stijging van het aantal overlastmeldingen 

te bespeuren valt in de buurten Spekholzerheide en Gracht. Vooral de stijging in de wijk 

Gracht is spectaculair. Deze informatie, verrijkt met de straatinformatie van de politie 

(wijkagent) levert echter een wat genuanceerd beeld op. De klachten zijn bijna alle afkomstig 

van een tweetal klagers en hebben betrekking op voetballende jeugd op een trapveldje. 

Verder is de overlast ook in de buurt Eygelshoven-Kom meer dan gemiddeld en verdient 

daarom passende aandacht.  

 

3.2.2. Gebiedsscan politie 2013. 
 

De gebiedsscan is een informatieproduct waarmee de politie invulling geeft aan haar 

signalerende rol en adviserende taak. In deze rapportage beschrijft de politie de meest in het 

oog springende ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit, overlast en, indien 

van toepassing, dader- en risicogroepen in het afgelopen jaar binnen de gemeente Kerkrade. 

Over het jaar 2013 is de inhoud van de Gebiedsscan tot stand gekomen door een actieve 

koppeling tussen systeeminformatie (informatie uit de registratiesystemen van de politie) en 

straatkennis (kennis van wijkagenten, jeugdagenten en politiemedewerkers met een speci-

fieke taakstelling). Daardoor ontstaat zicht op het 'verhaal achter de cijfers' en wordt beter 

zichtbaar waar vanuit politieoptiek het accent moet worden gelegd om de veiligheid in de 

gemeente verder te verbeteren. Vanwege deze toegevoegde waarde is de Gebiedsscan van 

belang, ook al betreft het de peiling van het jaar voorafgaand en kan het beeld op 

onderdelen inmiddels zijn veranderd door actuele ontwikkelingen. 
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Resumé van belangrijke of opvallende highlights uit de Gebiedsscan 2013:  
 

High impact-crime 

Vormen van criminaliteit zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en andere vormen 

van geweld worden gekwalificeerd als ‘high-impact-crime’. Zulks vanwege de psychische en 

soms ook fysieke impact die slachtoffers van deze misdrijven hiervan ondervinden.  
 

Woninginbraken 

Onder de noemer ‘woningcriminaliteit’ vallen de woninginbraken, inclusief pogingen tot. 

"Pogingen" wil zeggen, dat er wel schade is toegebracht aan de woning, maar dat men er 

niet in is geslaagd de woning binnen te komen. Betreffende het aantal woninginbraken wordt 

over 2013 een daling van 15% geconstateerd. Een gunstige ontwikkeling. In 2013 is het 

aantal pogingen daarentegen gestegen ten opzichte van 2012 en wel van 29% naar 38%. 

Gezien de gelijktijdige daling van het aantal geslaagde woninginbraken, is hier sprake van 

een positieve ontwikkeling, waarvan mag worden aangenomen dat deze mede het gevolg is 

van een integrale preventieve aanpak. 
 

De daling van het aantal woninginbraken is zichtbaar door de gehele gemeente, met 

uitzondering van Kerkrade-West. Met name de buurten Heilust, Spekholzerheide en 

Terwinselen laten een relatief hoog aantal woninginbraken zien. In de buurt Eygelshoven-

kom daarentegen is het aantal woninginbraken meer dan gehalveerd. Opgemerkt kan 

worden, dat de gemeente in samenwerking met haar partners (politie, corporatie, en 

buurtbewoners) hier veel geïnvesteerd heeft in preventie, waaronder inbraakwerende 

maatregelen. 
 

Overvallen en straatroven 

De aanpak van straatroven en overvallen heeft, naast woninginbraken voor de politie een 

zeer hoge prioriteit. Ten aanzien van 2013 kan worden opgemerkt, dat zowel straatroven als 

overvallen verspreid over de gehele gemeente Kerkrade plaatsvinden; er is geen hot spot 

aan te wijzen. Cijfermatig zijn beide vormen van geweld in 2013 gedaald ten opzichte van 

2012.  
 

Overlast algemeen 

Samengevat kan geconcludeerd worden, dat het aantal overlastmeldingen in 2013 met 26% 

gestegen is ten opzichte van 2012.  

Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich ernstig aan storen of 

duidelijk last van ondervinden. Zoals rondhangende jongeren die zich misdragen tegenover 

voorbijgangers, rotzooi op straat maken en met scooters over trottoirs crossen. Of 

uitgaansjeugd die ver na middernacht mensen uit de slaap houdt, her en der vernielingen 

aanricht, in portieken urineert en zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging. Een 

ander deel van de overlast bestaat uit drugs-gerelateerde feiten (overlast van verslaafden) 

en uit (geluids)overlast veroorzaakt door bewoners met psychische stoornissen of bewoners 

die asociaal gedrag vertonen.  
 

Overlast verwarde personen 

De gemeente Kerkrade kent een aantal inwoners die regelmatig overlast veroorzaken vanuit 

een stoornis of overspannen situatie en oplossingsmogelijkheden vanuit een zorgtraject 

mijden. Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden, dat met name de buurten 

Kerkrade-Centrum, Eygelshoven-kom, Nulland en Heilust hierbij de aandacht verdienen.  
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Drugsoverlast 

Het aantal incidenten terzake drugs-/drankoverlast laat sinds 2010 eveneens een stijgende 

lijn zien, met wederom in 2013 een stijging van 26%. De incidenten doen zich verspreid over 

de gehele gemeente Kerkrade voor. Hot spots in deze zijn duidelijk Kerkrade-Centrum, 

Nulland en Bleijerheide.  
 

Jeugdoverlast 

Met toepassing van de  "Beke-inventarisatie" blijkt, dat de gemeente Kerkrade in 2013 twee 

problematische jeugdgroepen kent, en wel uit de categorie “overlastgevend” *(de minst 

zware van drie categorieën). De jeugdgroepen waren in 2013 actief  in de buurten “Prickbos” 

en “Heilust”. De grootste problemen met jeugdoverlast werden ervaren in de buurt Heilust. 

Met 26 meldingen in 2013 is hier sprake van een stijging van 53% ten opzichte van 2012. 

 

3.2.3  Gemeentemonitor 2013. 
 

In de Gemeentemonitor 2013 worden de resultaten gepubliceerd van het burgeronderzoek 

dat is gehouden onder de inwoners van Kerkrade en waarbij een willekeurige selectie van 

burgers is benaderd met vragen over hun veiligheidsbeleving en in welke mate zij zich als 

slachtoffer zien van bepaalde misdrijven of overlast.  

Voor wat betreft het peilen van de subjectieve veiligheid is vooral van belang of burgers zich 

al dan niet veilig voelen. Het burgeronderzoek tracht deze kwestie te beantwoorden door de 

geënquêteerden te vragen “of zij zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt”. Het 

resultaat was dat in 2013 46 % van de Kerkraadse geënquêteerden aangaf zich wel eens 

onveilig te voelen in hun buurt. Gespecifieerd naar buurt blijken deze percentages enorm 

uiteen te lopen en wel van 35 % in Terwinselen tot 62 % in Nulland/Bleijerheide. De 

Gemeentemonitor relativeert deze resultaten echter door er op te wijzen dat het aantal 

geënquêteerden dat de vraag naar ervaren onveiligheid bevestigend beantwoordde, en zich 

daarbij niet “wel eens” maar daarentegen juist “vaak” onveilig voelt in de buurt, slechts ca. 10 

% bedraagt. De zojuist genoemde percentages bedragen dan 4,6, respectievelijk 3,5 en 6,2 

% en nuanceren het beeld in belangrijke mate. 

De ontwikkeling tussen 2003 en 2013 laat tevens zien dat de gepeilde onveiligheidgevoelens 

na 2007 zijn toegenomen. Gemiddeld voor Kerkrade ontwikkelde het percentage als volgt: 
 

 JAAR    WEL EENS     VAAK  
 

 2003        38 %    3,8 % 

 2005        36 %    3,6 % 

 2007        34 %    3,4 % 

 2009        36 %    3,6 % 

 2011        37 %    3,7 % 

 2013        46 %               4,6 % 
 

Deze continue stijging gedurende de laatste zes jaren en met name de relatief forse stijging 

na 2011, geeft aan dat de subjectieve veiligheid aandacht blijft vragen, waarbij een goede 

communicatie naar inwoners en buurten toe van groot belang is. 

 

3.2.4 Innovatieve aanpak wijkgericht werken 
 

Met betrekking tot het tijdig signaleren en het nuttig analyseren van criminaliteit en overlast in 

de wijken en buurten en met name de ook de mogelijke oorzaken hiervan, is in de buurten 

Bleijerheide en Nulland een pilotproject gestart dat inmiddels is verbreed tot de hele 

gemeente Kerkrade.  
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Het project beoogt een praktische methode te ontwikkelen om de meldingen/klachten vanuit 

de wijken en buurten met betrekking tot overlast en/of criminaliteit centraal te registreren en 

vervolgens te analyseren om de betreffende overlast naar aard, omvang en ernst in te 

schatten. Bedoeling is om structureel en tijdig  ernstige overlast die het woon- en leefklimaat 

in een buurt wezenlijk aantast, in beeld te brengen om deze van een passende aanpak te 

voorzien. Die aanpak wordt uitgevoerd door de daarvoor in aanmerking komende 

instantie(s), zonodig onder regie van het Veiligheidshuis indien sprake is van meervoudige 

problematiek die een integrale aanpak vereist. Het project voorziet ook in een consequente 

terugkoppeling van de voortgang van de probleemaanpak en de daarbij bereikte resultaten 

naar de betrokken buurt. 

Daarnaast wordt in het kader van dit project gezocht naar een praktische en werkbare 

methode om periodiek een actueel en naar wijk/buurt gespecificeerd beeld te krijgen van 

zowel de mate van overlast en criminaliteit, gecombineerd met sociaal-economische en 

andere factoren. Te denken valt onder andere aan werkloosheid/uitkeringverstrekking, 

verhouding huur- en eigen woningen, beroep op sociale hulpverlening, laaggeletterdheid, 

demografische opbouw etc. Bedoeling is om een zo compleet en genuanceerd mogelijk 

beeld te krijgen van een buurt, in het belang van een tijdige probleemherkenning en –

analyse op diverse relevante leefgebieden. Eind 2014 verkeert dit onderdeel van de pilot in 

de fase van het opzetten van een praktische match van verschillende soorten informatie 

(justitieel, overlast, sociaal-economisch etc.) om een genuanceerde “foto” van wijken te 

krijgen. Deze component  van het pilotproject wil ertoe bijdragen om problemen in wijken en 

buurten aan de voorkant tijdig te herkennen en zo mogelijk relaties te leggen met andere 

factoren. Dit alles om een gerichte preventieve aanpak te bevorderen. Na afsluiting van de 

pilot kan beoordeeld worden in hoeverre in die opzet is geslaagd en of dit in voldoende mate 

meerwaarde oplevert in relatie tot de capaciteit die het vergt. En of die capaciteit beschikbaar 

te stellen is. 
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4. Strategische visie, ambities en doelstellingen. 
 

4.1 Integrale beleidsvisie en ambitie 
 

Kerkrade wil een veilige stad zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Deze strate-

gische visie is neergelegd in de door de raad vastgestelde Structuurvisie “Kerkrade, 

Europees en gastvrij, 2010 – 2020”. Het waarborgen en waar nodig vergroten van lokale 

veiligheid en de veiligheidsbeleving van de burger past hierin. Daarbij wordt nadrukkelijk 

samenwerking en draagvlak gezocht bij de partners die de gemeente heeft op het gebied 

van veiligheid, waaronder met name ook bewoners en ondernemers. Dit gebeurt door die 

partners inbreng te bieden bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid en door aansluiting 

te zoeken bij door die partners eventueel gevoerd flankerend beleid.  

 

4.2 Formulering van beleidsdoelstellingen per veiligheidsthema. 
 

De concrete doelstellingen van het lokaal veiligheidsbeleid worden per veiligheidsthema 

afzonderlijk bepaald. Deze worden in concept geformuleerd door de desbetreffende ambtelijk 

trekker, onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijk verantwoordelijk portefeuillehouder. Dit 

gebeurt evenwel niet in dit als kadernota te beschouwen beleidsplan, maar separaat en 

jaarlijks in afzonderlijke gebundelde beleidsdocumenten (Jaarprogramma Lokale Veiligheid). 
 

De grenzen van de concrete doelstellingen zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid 

van financiële middelen en capaciteiten. Met name in een tijdsgewricht waarin de gemeenten 

in het algemeen en Kerkrade in het bijzonder geconfronteerd worden met gigantische 

bezuinigings- en ombuigingsoperaties, is het niet realistisch om te veronderstellen dat het 

gemeentelijk veiligheidsbeleid hieraan kan ontkomen. Daarmee wordt een beroep gedaan op 

het vermogen aan creativiteit en inventiviteit om de schaarser wordende middelen (nog) 

efficiënter in te zetten, met behoud van zoveel mogelijk effectiviteit. Het is een extra 

uitdaging voor elke ambtelijk trekker en verantwoordelijk portefeuillehouder om niettemin het 

ambitieniveau zoveel mogelijk overeind te houden. Soms kan een toegenomen inbreng van 

externe partners en/of betrokken burgers de nodige compensatie bieden voor ontbrekende 

gemeentelijke middelen. 

Ten behoeve van de beleidscoördinatie Integrale Veiligheid, waaronder de afstemming 

tussen de afzonderlijke veiligheidsvelden en -thema’s, wordt een gemeentelijk coördinator 

aangesteld, die via het hoofd O.O.V. en de directeur Maatschappelijke Zorg jaarlijks aan het 

college rapporteert (zie paragraaf 2.1). 
 

Bij het formuleren van beleidsdoelstellingen worden de navolgende universeel geldende 

uitgangspunten en beginselen in acht genomen: 
 

 beleidsdoelstellingen worden concreet vastgelegd en daarbij zoveel mogelijk geformu-

leerd aan de hand van realistische (haalbare) SMART-criteria; 

 beleid is zoveel mogelijk informatiegestuurd, dit wil zeggen geformuleerd op basis van 

veiligheidsanalyses; 

 bij het opstellen van veiligheidsanalyses wordt onder meer gebruikt gemaakt van de 

Gemeentemonitor en eventuele specifieke burgeronderzoeken, alsmede  van registratie-

systemen van de politie (zoals de Gebiedsscan) en andere instanties (Veiligheidshuis, 

meldpunt drugsoverlast enz.); 
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 in geval van onvermijdelijke prioriteitstelling (als gevolg van middelenschaarste) is het 

schadecriterium leading, in plaats van min of meer toevallige, niet-objectieve klachten-

beleving vanuit individuele burgers of een niet-representatieve groep. Dat wil zeggen dat 

bij de inzet van mens en middelen de focus gericht is op de geobjectiveerde en feitelijk 

vastgestelde maatschappelijke schade of de dreiging daarvan, die het gevolg is van het 

gebrek aan veiligheid op een bepaald thema. 

 toepassing van het schadecriterium is verenigbaar met het prioriteren van de aanpak van 

onveiligheid op die thema’s waar burgers de meeste overlast ondervinden, mits het 

daarbij gaat om objectief vastgestelde onveiligheid en overlast;  

 naast aandacht voor objectief vastgestelde onveiligheid, is er tevens aandacht voor 

subjectieve gevoelens van onveiligheid bij de burger, ook (en juist) indien deze niet 

(volledig) stroken met objectief vastgestelde onveiligheid; hierbij wordt de focus evenwel 

gelegd op (betere) voorlichting en communicatie richting de burgers. 

 locale veiligheid is meestal geen zaak van de gemeente alleen, maar vaak een gedeelde 

verantwoordelijkheid, waarbij ook van externe partners een passende bijdrage mag 

worden verwacht. Vanuit deze verantwoordelijkheid leveren externe partners, door de 

gemeente gestimuleerd, hun bijdrage aan de locale veiligheid. Aansprekend voorbeeld is 

de samenwerking in het Veiligheidshuis. Bij de bepaling van beleidsdoelstellingen en het 

invullen van de Jaarprogramma’s wordt telkens aangegeven wat de bijdrage van de 

externe partners is; 

 waar nodig en nuttig wordt het commitment van externe partners vastgelegd in een 

convenant; 

 de acties, projecten, maatregelen etc. om de doelstellingen te bereiken worden concreet 

en compleet beschreven, met daarbij aangegeven welke personele en financiële 

middelen hiermee zijn gemoeid; 

 met de politie worden jaarlijks concrete en realistische afspraken gemaakt over: 

 politie-inzet algemeen in stad en wijk; 

 prioriteiten bij de lokale politie-inzet; 

 de handhaving van plaatselijke verordeningen door gemeente en politie; 

  met het Openbaar Ministerie worden jaarlijks afspraken gemaakt over aanpak en priori-

teiten bij de vervolging van strafbare feiten inzake wijk- en buurtgerelateerde criminaliteit 

c.q. overlast; 

 synchronisatie van beleidsimplementatie met de gemeentelijke begrotingscycli, daar 

waar financiering door middel van gemeentelijke budgetten aan de orde is. In de praktijk 

betekent dit dat er bestuurlijk jaarprogramma’s worden vastgesteld waarin de beschik-

baarheid van financiële middelen en de inzet van capaciteiten is vastgelegd met 

verankering in de begroting;  

 de beleidsimplementatie wordt periodiek geëvalueerd aan de hand van de geformuleerde 

doelstellingen; zo wordt aan de hand van door de politie aan te leveren cijfers op het 

gebied van locale criminaliteit en overlast het halen van doelstellingen geëvalueerd en 

het resultaat en conclusies hiervan opgenomen in het Jaarprogramma Lokale Veiligheid; 

 het benaderen van het begrip “veiligheid” vanuit de invalshoeken van alle daarbij 

betrokken partners (multidisciplinaire benadering), alsmede afstemming met eventueel 

flankerend beleid, ook en met name dat van externe partners (zoals het Beleidsplan van 

de politie, Eenheid Limburg). Dit impliceert dat deze partners in een overlegsfeer 

betrokken worden bij de formulering van beleidsdoelstellingen.  

 daar waar de inbreng van bewoners relevant is, wordt het realiseren hiervan gewaar-

borgd door tussenkomst van de wijkplatforms; de betreffende vakafdeling neemt terzake 

het initiatief en is inhoudelijk verantwoordelijk, terwijl het wijkmanagement terzake 

faciliteert c.q. organiseert;  
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 voor zover beleid gericht is op de leefbaarheid van wijken en buurten, wordt dit beleid en 

de in het kader hiervan voorgestelde geheel van maatregelen, acties, projecten enz. 

opgenomen in het desbetreffende Wijkveiligheidsplan. 

 

4.3 Prioriteiten. 
 

Waar middelen en capaciteiten schaars zijn, moeten keuzes gemaakt worden. Dit geldt ook 

voor locale veiligheid en de bevordering daarvan. Daar waar die veiligheid het meest in het 

gedrang is of burgers er de meeste last van ondervinden, is een geprioriteerde aanpak gebo-

den. Voor de periode 2015 tot en met 2018 worden daartoe de volgende prioriteiten vast-

gesteld: 
 

 Veilige woon- en leefomgeving:  

 drugsoverlast 

 high impact crime (overvallen, straatroven, woninginbraken) 

 woonoverlast  

 huiselijk geweld 
 

 Jeugd en veiligheid:  

 jeugdoverlast  

 criminaliserende jeugd 
 

 Integriteit en veiligheid:  

 georganiseerde criminaliteit. 
 

Deze prioriteitstelling is gebaseerd op een analyse van de resultaten van het burger-

onderzoek zoals gepubliceerd in de meest recente Gemeentemonitor (2013) en de 

Gebiedsscan van de politie (2013) en sluit aan bij de regionale prioritering van high impact-

crime en de daarbij afgesproken integrale aanpak. Daarnaast is de mate van overlast voor 

de burger en/of de ernst van de bedreiging voor de leefbaarheid als criterium gebruikt. 

Het prioriteren van aanpak kan in de Jaarprogramma’s op wijk- en buurtniveau nader worden 

gedifferentieerd. Tussentijds kan de prioriteitsstelling worden gewijzigd door aanpassing van 

dit Beleidsplan. 

Het aanwijzen als prioriteit heeft tot gevolg dat in die gevallen waarin schaarse middelen 

alternatief aanwendbaar zijn en keuzes moeten worden gemaakt, de inzet voor de prioritaire 

doelen in beginsel voorrang krijgt boven niet geprioriteerde doelen. 

 

4.4 Concrete invulling van veiligheidsbeleid per thema. 
 

Zoals reeds aangegeven worden voorstellen inzake feitelijke beleidsbepaling met inbegrip 

van concrete doelstellingen, maatregelen en activiteiten, alsmede de daarvoor benodigde 

middelen, per veiligheidsthema geformuleerd door de verantwoordelijk ambtelijk trekker, 

zulks met instemming van de betrokken portefeuillehouder. Vervolgens worden deze 

voorstellen per veiligheidsthema opgenomen in een hiertoe ontworpen format, waarna deze 

formats worden aangeleverd bij de coördinator integrale veiligheid. Deze bundelt de 

ontvangen formats tot het concept-Jaarprogramma Lokale Veiligheid en beoordeelt daarbij 

de onderlinge samenhang van de voorstellen per thema en of deze  voldoen aan de 

uniforme uitgangspunten. Hij stelt hierover een advies op ten behoeve van het Directieteam. 

Alle betrokken afdelingshoofden worden over dit conceptadvies gehoord, waarna het advies 

wordt uitgebracht door de directeur van de sector Maatschappelijke Zorg.  

Na bespreking in het Directieteam wordt het concept-Jaarprogramma, ter vaststelling 

aangeboden aan het College door de directeur van de sector Maatschappelijke Zorg. 
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4.5 Lokale aansturing van de politie. 
 

Op basis van het integraal veiligheidsbeleid kan de gemeente input leveren voor het 

opstellen van het meerjarig regionaal Beleidsplan van de politie-eenheid Limburg. Dit 

Beleidsplan wordt namelijk vastgesteld door de burgemeesters van de Limburgse 

gemeenten en de Hoofdofficier van Justitie in het arrondissement Limburg. Voorafgaand 

hieraan wordt de gemeenten input geboden bij het opstellen van het conceptplan. Zo wordt 

het eerste concept opgesteld ter bespreking in de Lokale Driehoeken, waarna op basis van 

de reacties die dit oplevert, eventuele bijstelling volgt.  Het aldus, eventueel aangepaste, 

tweede concept wordt vervolgens ter consultatie aan de gemeenteraden aangeboden; deze 

hebben zo de gelegenheid om  het concept te beoordelen en invloed uit te oefenen op de 

inhoud ervan, alvorens het definitieve concept wordt vastgesteld. 
 

Het Beleidsplan van de politie geeft de thema’s weer waar de focus op is gericht. Daarbij kan 

het gaan om landelijke alsook om lokale prioriteiten. Het blijkt dat de lokale veiligheids-

thema’s veel overlappingen en raakvlakken hebben met de landelijke beleidsprioriteiten. Het 

Beleidsplan gaat er van uit dat er geen sprake is van hiërarchie tussen de landelijke en de 

lokale prioriteiten. Het lokale gezag bepaalt wat er in een concrete situatie moet gebeuren en 

kan daarbij een lokale prioriteit prefereren boven een landelijke, of omgekeerd. 
 

Aansturing via de Lokale Driehoek 

Het Beleidsplan laat bewust ruimte voor lokale prioriteitstelling en het bepalen van de politie-

inzet die hier voor nodig is. In de wet die de vorming van de Nationale Politie regelt, wordt 

het gemeentelijk integraal veiligheidsplan met name genoemd en is bepaald dat de 

burgemeester en de officier van justitie met de plaatselijke politiechef concrete afspraken 

maken over de lokale inzet van de politie. Deze afspraken kunnen worden gemaakt in de 

Lokale Driehoek. Dit waarborgt dat flexibel en adequaat kan worden ingespeeld op 

wijzigende situaties en omstandigheden die van plaats tot plaats kunnen verschillen. 

Expliciet geeft het Beleidsplan hieromtrent het volgende aan: 

“Om ervoor te zorgen dat de politie de goede dingen doet, is sturing door de lokale omgeving 

en omstandigheden van belang. Het bevoegd gezag speelt hierin een centrale rol. Op lokaal 

niveau zijn dat de burgemeester en de Officier van Justitie, die samen met de lokale chef in 

het driehoeksoverleg vorm en sturing geven aan de keuzes ter zake het politiewerk. Op dat 

niveau wordt ook de verbinding gelegd tussen het werk van de politie en dat van andere 

instanties, bijvoorbeeld de gemeente, jeugdzorg, reclassering, etc. Door het lokale gezag 

wordt de politie aangesproken op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het 

politiewerk en worden prioriteiten gesteld als dat nodig is, waarbij uitgegaan wordt van de 

lokale omstandigheden. Die lokale omstandigheden zijn leidend voor de thema’s waarop de 

politie zich richt.” 

Samengevat heeft de burgemeester, in samenspraak met de raad, dus de ruimte om de 

lokale inzet van de politie mee aan te sturen, met het integraal veiligheidsbeleid als 

uitgangspunt. 

 
4.6 De drie grote decentralisaties: uitdagingen maar ook kansen. 
 

De 3-D (Jeugdzorg, WMO en Werk) hebben raakvlakken met het veiligheidsbeleid van de 

gemeente, met name daar waar het de probleemherkenning betreft maar ook de probleem-

aanpak. De uitdaging bestaat er vooral uit om vanuit een zo integraal mogelijk denken zaken 

logisch met elkaar te verbinden en zodoende efficiënt om te gaan met de beperkte middelen 
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en capaciteiten. Een voorbeeld is een integrale benadering, zoals die reeds in praktijk wordt 

gebracht bij het aanpakken van complexe meervoudige problematiek rondom criminele en 

criminaliserende jeugd en veroorzakers van ernstige overlast. De kansen bestaan hierin dat 

lijnen door de 3-D nog korter worden en de sturing van partners (bijvoorbeeld in de 

Jeugdzorg) directer en effectiever. 
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5. Integraal veiligheidsbeleid als cyclisch proces.  
 

Het tot stand brengen en continueren van het integraal veiligheidsbeleid is een cyclisch 

proces waarvan de stadia zijn:  

1. analyse. 

2. beleidsontwikkeling en -vaststelling  

3. beleidsuitvoering 

4. evaluatie 

5. beleidsaanpassing, op basis van evaluatie en geactualiseerde analyses. 

 

Het integraal veiligheidsbeleid wordt geëvalueerd door de raad en wel vóór afloop van de 

termijn waarvoor dit plan is vastgesteld, in concreto vóór 1 januari 2019. In de loop van 2018 

wordt een evaluatie opgesteld van  het huidige beleidsplan en de uitvoering daarvan, met 

inbegrip van de bereikte resultaten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt deze 

evaluatie, door het college in zijn nieuwe samenstelling, ter vaststelling aangeboden aan de 

nieuwe raad. Deze evaluatie is vervolgens de grondslag voor de voortzetting van het 

integraal veiligheidsbeleid, op basis van dit al dan niet aangepast 4-jarig beleidsplan. Deze 

beleidscyclus wordt  dus bepaald door de zittingperiode van de raad. 

 

Ook op het niveau van de concrete beleidsinvulling per veiligheidsthema voltrekt zich voren-

staande cyclus. Hier is de duur ervan evenwel beperkt tot telkens één jaar. De jaar-

programma’s worden themagewijs ingevuld aan de hand van concreet opgestelde analyses, 

uitgevoerd en jaarlijks door het college geëvalueerd, waarna eventueel bijstelling volgt. Hier 

loopt de beleidscyclus synchroon aan de begrotingscyclus. 

 

Met het benoemen van de thema’s, de prioriteiten, is er nog geen aanpak gegeven. Die zal 

veelal op lokaal niveau door Openbaar Ministerie, gemeentebestuur en politie worden 

bepaald. 
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SUPPLEMENT: PORTEFEUILLEHOUDERS VEILIGHEIDSTHEMA’S : 

 

1. Veilige woon- en leefomgeving met als thema’s: 

a. sociale veiligheid in de openbare ruimte – algemeen burgemeester 

b. woonoverlast burgemeester 

c. drugsoverlast burgemeester 

d. high impact crime (woninginbraken, overvallen, straatroven) burgemeester 

e. gevaar door personen met geestelijke stoornis burgemeester 

f. huiselijk geweld burgemeester 

 

2. Bedrijvigheid en veiligheid: 

a. veilig ondernemen – detailhandel weth Schneider 

b. veilig ondernemen – bedrijventerreinen weth Schneider 

c. evenementen en veiligheid burgemeester 

d. horeca en veiligheid burgemeester 

 

3. Fysieke veiligheid: 

a. verkeersveiligheid  weth Bok 

b. brandveiligheid en brandpreventie burgemeester 

c. veiligheid van bouwconstructies weth Weijers  

d. externe veiligheid (gevaarlijke stoffen) weth Bok  

e. crisisbeheersing (voorheen: rampbestrijding) burgemeester 

 

4. Jeugd en veiligheid 

a. jeugdoverlast weth Schlangen  

b. veiligheid in en om de school weth Schlangen  

c. criminele jeugd weth Schlangen 

 

5. Integriteit en veiligheid 

a. georganiseerde criminaliteit burgemeester 

b. prostitutie  burgemeester 

c. integriteit binnen de gemeentelijke organisatie burgemeester 

 


