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LEESWIJZER EN OPZET 

De opbouw van dit kaderstellend plan is als volgt: 

In hoofdstuk A staat een inleiding met beschrijving van de uitgangspunten en de keuze voor 

de methodiek van het plan. 

Hoofdstuk B bevat allereerst de wijze van analyseren van de beschikbare informatiebronnen, 

de vijf veiligheidsvelden en de onderverdeling in thema’s (volgend de lijn van de methodiek 

zoals die door de VNG aan de gemeente beschikbaar is gesteld). Het hoofdstuk sluit af met 

de keuze voor de prioriteiten binnen deze velden en thema’s. 

Vervolgens geeft hoofdstuk B een korte beschrijving per beleidsveld, eerst in algemene zin 

overeenkomstig de VNG-methodiek  daarna een vertaling naar de situatie Landgraaf en een 

onderbouwing van de keuze voor een prioriteit. Elke prioriteit wordt afgesloten met de 

doelstelling waarvan het streven is deze binnen de planperiode te bereiken. 

 

Tenslotte geeft hoofdstuk C een korte doorkijk naar de organisatie en de aspecten van 

bedrijfsvoering waarbinnen de prioriteiten worden opgepakt en waarmee de doelstellingen 

zullen worden nagestreefd. 

 

Op enkele plekken in dit plan zijn bemerkingen opgenomen die expliciet de reikwijdte van 

het plan inkaderen. 

 

De verdere concretisering van de prioriteiten vindt plaats in het Uitvoeringsprogramma. De 

Geformuleerde doelstellingen en resultaten in dit kader zullen, in meer uitgewerkte vorm 

ook terugkomen in het Uitvoeringsprogramma.
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INLEIDING  

Het zich veilig voelen in een leefbare omgeving is cruciaal voor het welbevinden, het 

functioneren en het zich betrokken voelen van elke burger, groot en klein. Over wat nu 

eigenlijk veiligheid is, bestaan veel definities.  

 

Iets is onveilig wanneer het een inbreuk maakt op deze zaken. Waar we spreken over risico’s, 

hebben we het over de kans op een onaangename gebeurtenis of over de kans op een 

ongewenst effect; uiteraard binnen de definitie en context van veiligheid. Objectieve 

veiligheid refereert aan de feitelijke (meestal de in statistieken geregistreerde) onveiligheid, 

terwijl het bij subjectieve veiligheid om de gevoelens of de ervaring van (on)veiligheid draait. 

Bij dit laatste is het in de praktijk vaak de vraag welk reëel verband met de objectieve 

veiligheid bestaat. Men kan zich onveilig voelen, terwijl de statistieken aangeven dat er 

weinig of niets aan de hand is. Onveiligheidsgevoelens blijken ook sterk beïnvloed te worden 

door de plaats waar men woont, de mate waarin men buurtproblemen ervaart en zijn mede 

afhankelijk van geslacht, leeftijd, gezondheid en maatschappelijke positie. Bovendien 

worden ze beïnvloed door plotseling voorkomende onrust veroorzakende incidenten.  

 

Naast een onderscheid in objectieve versus subjectieve veiligheid wordt op inhoudelijk vlak 

ook een onderscheid gemaakt in sociale en fysieke veiligheid.  

Sociale veiligheid gaat over de mate waarin de omgeving bedreigend is, dan wel als 

bedreigend wordt ervaren. Het gaat hierbij in eerste instantie om onveiligheid of 

onveiligheidsgevoelens die het directe gevolg zijn van menselijk gedrag. Denk hierbij aan te 

hard rijden, (be)dreiging, geweld, criminaliteit en overlast. In tweede instantie wordt deze 

onveiligheid ook ervaren als gevolg van tekortkomingen in de specifieke inrichting van de 

openbare ruimte. Het straatbeeld is hierbij specifiek van belang. Verloederde of slecht 

onderhouden en slecht verlichte “enge” plekken vergroten bijvoorbeeld de 

onveiligheidsgevoelens.  

 

Bij fysieke veiligheid wordt primair gedacht aan zaken als constructieve veiligheid of 

gebouwveiligheid, brandveiligheid, risico’s rond economische activiteiten, evenementen, 

vervoer, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid), bedreigingen van de 

gezondheid en natuurrampen. De inspanningen op dit terrein zijn daarbij gericht op het 

verkleinen van de fysieke risico’s voor mensen en dieren, het voorkomen van schade aan het 

milieu, en het voorkomen van materiële schade aan eigendommen.  

De rampenbestrijding, welke zich primair binnen het domein van de fysieke veiligheid 

bevindt, richt zich op het voorkomen van, het voorbereiden op, en het zo snel en zo veel 

mogelijk beperken van schade aan mens, dier, milieu en bezit.  
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Onder veiligheid verstaan we in dit plan het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening 

en rust in het publieke domein en het beschermd zijn van leven, gezondheid en goederen 

tegen acute en dreigende aantastingen. Dat aanwezig zijn wordt niet enkel bevestigd met 

cijfers maar ook met het gevoel in de Landgraafse samenleving.  

 

Met deze definitie beogen wij alle andere definities, zowel de objectieve als de subjectieve, 

en ook de sociale als de fysieke veiligheid te omvatten. 

 

Bemerking 1:  

Op meerdere terreinen, vooral van fysieke veiligheid, zijn al plannen vastgesteld. Dit zijn 

plannen van de gemeente (o.a. verkeersveiligheid, infrastructuur, toezicht en handhaving), 

plannen van de Veiligheidsregio (risicoanalyse, Regionaal Crisisplan, beleidsplannen 

crisisbeheersing) en plannen op provinciaal niveau (o.a. beleidsplan 2013-2014 Politie regio 

Limburg). Vooral om doublures te voorkomen blijven deze plannen buiten het kader van dit 

Integraal Veiligheidsplan Landgraaf. 

 

Er is vanuit meerdere invalshoeken aanleiding voor dit Integraal Veiligheidsplan. 

Met inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet (1-1-2013) is vastgelegd dat het 

gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan (de Politiewet duidt dit als: de doelen die de gemeente 

op veiligheidsgebied heeft gesteld) jaarlijks de input vormt voor de beleidsplannen en 

uitvoeringsplannen van de politie en dus de inzet en prioritering.  

De gemeentelijke regierol op veiligheidsbeleid wordt verder vastgelegd in de komende 

wijziging van de Gemeentewet. Bij die wijziging wordt artikel 148a toegevoegd waarin de 

raad de verplichting krijgt eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te 

stellen. Verder staan in dat artikel ook bepalingen over de inhoud van dat integraal 

veiligheidsplan. De burgemeester krijgt in een nieuw artikel 171a de verantwoordelijkheid 

om op dat beleid toe te zien. Daarop inspelend/vooruitlopend heeft de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) enige jaren geleden al in een bestuursakkoord afgesproken 

met het Rijk dat iedere gemeente een integraal veiligheidsplan zal vaststellen met daarin 

strategische doelstellingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarop een 

model ontworpen, Kernbeleid Veiligheid genaamd, als proceshandreiking om lokaal een 

integraal veiligheidsplan op te stellen.  

In de gemeente Landgraaf is in 2008 gekozen voor een bottom-up benadering van de 

veiligheidsvraagstukken. Op basis van een stappenplan is gestart met drie 

wijkveiligheidsavonden. Tijdens die avonden is met name ook de subjectieve veiligheid 

benaderd. Alle bemerkingen, actiepunten en vragen zijn geïnventariseerd. Deze zijn 

vervolgens uitgezet. De resultaten daarvan zijn teruggekoppeld naar de bewoners. In 2010 is 

afgesloten met een Veiligheidsconferentie. Daarbij werd geconcludeerd dat Landgraaf een 

veilige gemeente is, waarbij veiligheid vooral een zaak is van waarden en normen. Aandacht 

op onderdelen blijft noodzakelijk om dat zo te houden. Als aandachtspunten zijn genoemd: 

de stringente handhaving van overlast op straat, de bestrijding van alcohol- en drugmisbruik 

en een goed meldsysteem voor de inwoners en communicatie daarover. 
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De doelstellingen in het Integraal Veiligheidsplan zijn meerjarige “grote lijnen”, de 

beleidskaders. Het Integraal Veiligheidsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

Hierop gebaseerd wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld (en 

waar nodig vertaald in de gemeentebegroting). Dit programma wordt ter bespreking aan de 

raad (of de commissie) voorgelegd. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt. Om 

de regietaak efficiënt te kunnen uitoefenen en (jaarlijks) een goed uitvoeringsprogramma te 

kunnen opstellen, is het belangrijk dat in beeld is, welke partners (intern en extern) binnen 

de gemeente op welke wijze zich met veiligheid bezighouden. Het uitvoeringsprogramma is 

immers niet enkel een opsomming van die taken waarin de gemeente (al dan niet met 

middelen) actief betrokken is, maar bevat ook initiatieven en activiteiten van andere partners 

in de veiligheidsketen. 

 

In dit Integraal Veiligheidsplan wordt gesproken over “de gemeente”. Daarmee worden een of 

meerdere bestuursorganen bedoeld, de gemeenteraad in de rol van kadersteller, beschikbaar 

steller van budget en controleur, het college als uitvoerder van de kaders en de daarbinnen 

genomen beslissingen en de burgemeester als specifiek uitvoerder en regievoerder op het 

terrein van de openbare orde en veiligheid. 

 

Integrale veiligheid kan worden getypeerd als: compleet naar inhoud, evenwicht tussen de 

veiligheidsschakels en gedeelde verantwoordelijkheid. Het doel van het integrale 

veiligheidsbeleid is risico’s te onderscheiden en maatregelen te treffen om de risico’s te 

verkleinen.  

 

De volgende ambitie staat centraal:  

Door het verhogen van de veiligheid een bijdrage leveren aan een optimaal leefklimaat in de 

gemeente, waarbinnen burgers – jong en oud – zelfstandig kunnen functioneren en zich 

daarbij veilig, betrokken en verantwoordelijk kunnen voelen. 
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A. VISIE 

A.1. Strategische doelstelling en uitgangspunten 

In 2006 is de strategienota 2005 -2015 “Groeten uit Landgraaf” vastgesteld. 

De kern van de visie is dat er gewerkt wordt aan “Landgraaf veilig”. De strategische 

doelstelling van het veiligheidsbeleid van de gemeente Landgraaf is het creëren van vitale, 

leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen en zich mede verantwoordelijk voelen 

voor het bevorderen hiervan en het verminderen en voorkomen van criminaliteit en overlast. 

Integrale veiligheid in Landgraaf betekent samenwerken aan de verbetering van de lokale 

veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten 

of maatregelen. Een samenhangend pakket van activiteiten bestaat uit proactieve, 

preventieve en repressieve activiteiten. Hierbij werken private partijen (inwoners, 

ondernemers, woningbouwcorporaties, scholen e.d.) en publieke partijen (gemeente, politie, 

Veiligheidsregio e.d.) samen aan het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van het 

veiligheidsbewustzijn van burgers. Een leidraad in het veiligheidsbeleid moet zijn dat de 

eigen verantwoordelijkheid van zowel individuele inwoners als organisaties en bedrijven 

wordt gestimuleerd. In elke situatie zal worden bezien wat van inwoners of organisaties zelf 

verwacht mag worden en wat van de gemeente. De gemeente is regisseur op het gebied van 

integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt 

en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op 

elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert.  

De gemeente stelt elke vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast en jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. In de cyclus van de gemeentelijke jaarstukken 

ligt het in de bedoeling om ook een terugkoppeling van het Uitvoeringsprogramma 

Veiligheid aan de raad te voor te leggen.  

 

A.2. Veiligheidsvelden en ambities 

De handreiking “Kernbeleid Veiligheid” van de VNG helpt gemeenten bij het opstellen van 

lokaal integraal veiligheidsbeleid. In deze handreiking wordt gebruik gemaakt van een 

indeling in vijf veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s. In onderstaand overzicht zijn de 

veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s weergegeven.  

Het is onmogelijk om aan alle vijf de velden en alle thema’s daarin gelijk en in evenwicht 

aandacht en inzet te geven. Daarvoor ontbreken zowel bij de gemeente als bij de 

ketenpartners de middelen. Prioritering is noodzakelijk. Het Integraal Veiligheidsplan biedt 

juist de ruimte om de velden en thema’s tegen elkaar af te wegen en aan te geven waar de 

speerpunten van beleid en uitvoering de komende jaren zullen moeten liggen. Natuurlijk kan 

het altijd gebeuren dat er argumenten zijn om tussentijds andere keuzes te maken, acties 

toe te voegen of in tijd te verplaatsen e.d. Informeren en nieuwe afspraken maken, zal dan 

nodig zijn. 
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In het Uitvoeringsprogramma 2013 zijn de acties per veiligheidsthema vermeld, welke 

ondernomen zullen worden c.q. gecontinueerd worden in de periode 2013-2017. 

 

Het kernbeleid reikt de volgende velden en thema’s aan: 

      

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s 

  

1. Veilige woon- en leefomgeving 1.1: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, 

verloedering en drugsgerelateerde overlast) 

 1.2: Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, 

zwerfvuil) 

 1.3: Objectieve onveiligheid/veelvoorkomende 

criminaliteit (o.m. woninginbraak, 

fietsendiefstal, geweldsdelicten) 

 1.4: Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 

  

2. Bedrijvigheid en veiligheid 2.1: Veilig winkelgebied 

 2.2: Veilige bedrijventerreinen 

 2.3: Veilig uitgaan 

 2.4: Veilige evenementen 

 2.5: Veilig toerisme 

  

3. Jeugd en veiligheid 3.1: Overlastgevende jeugd 

 3.2: Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

 3.3: Jeugd, alcohol en drugs 

 3.4: Veilig in en om de school 

  

4. Fysieke veiligheid 4.1: Verkeersveiligheid 

 4.2: Brandveiligheid 

 4.3: Externe veiligheid 

 4.4: Voorbereiding op rampenbestrijding 

  

5. Integriteit en veiligheid 5.1: Polarisatie en radicalisering 

 5.2: Georganiseerde criminaliteit 

 5.3: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
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A.3. Prioriteiten 

Vooropgesteld wordt dat er de afgelopen jaren meerdere initiatieven zijn genomen en 

integrale activiteiten zijn gehouden, al dan niet onder de regie van een van de ketenpartners 

die succesvol, minder succesvol of soms helaas niet succesvol zijn geweest. Niet bij alle 

activiteiten was of is de gemeente, al dan niet als regisseur, betrokken. Het nu inzetten op 

een Integraal Veiligheidsplan waarin de regierol van de gemeente nadrukkelijk uitgangspunt 

vormt, moet zeker niet gezien worden als een oplossing van alle problemen. Het bepalen van 

prioriteiten is als hiervoor gesteld, noodzakelijk. In dit plan is ervoor gekozen om geen 

prioriteit te leggen in de veiligheidsvelden maar in de veiligheidsthema’s.  

 

Voor het Integraal Veiligheidsplan 2013-2017 van de gemeente Landgraaf worden de 

volgende prioriteiten benoemd: 

 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s Landgraaf 

1. Veilige woon- en leefomgeving 1.1: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, 

verloedering en drugsgerelateerde 

overlast) 

2. Bedrijvigheid en veiligheid 2.4: Veilige evenementen 

3. Jeugd en veiligheid 3.1: Overlastgevende jeugd 

4. Fysieke veiligheid 4.4: Voorbereiding op rampenbestrijding 

5. Integriteit en veiligheid 5.2: Georganiseerde criminaliteit 

5.3: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 

Voor alle duidelijkheid zij gemeld, dat de hierboven staande opsomming geen onderlinge 

volgorde van belangrijkheid geeft. De bovenstaande volgorde is enkel en alleen ingegeven 

door het volgen van het model van de VNG van pagina 8. 

 

Toelichting keuze prioriteiten: 

Ad 1. Overlast, in welke vorm dan ook, vormt bijna permanent een dreiging voor de 

veiligheid in de woon- en leefomgeving. Deze dreiging is veelal gebaseerd op subjectieve 

gevoelens maar wordt deels ook bevestigd met cijfers. De taak van de gemeente om die 

veiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, vraagt een continue bijzondere 

aandacht. 

 

Ad 2. Landgraaf kenmerkt zich als een gemeente waarin recreatie en toerisme speerpunten 

van beleid zijn. Binnen dat veld zijn meerdere speciaal daarvoor opgericht accommodaties 

gevestigd. Grote evenementen worden (vaak) jaarlijks in de gemeente georganiseerd. De 

veiligheid tijdens deze evenementen noodzaakt de gemeente om daar de komende jaren 

extra aandacht aan te besteden, zowel op het terrein van de (voorwaarden te verbinden aan) 

vergunningverlening en toezicht op de naleving daarvan, als ook op de planmatige 

preparatie op veilige evenementen. 
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Ad 3. Niet alleen in Landgraaf maar landelijk wordt al jaren de veiligheid bedreigd door 

groepen jongeren en hun gedrag. In Landgraaf zijn meerdere groeperingen actief. Extra 

aandacht om de problematiek terug te dringen is nodig. 

 

Ad 4. De inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s noodzaakt de gemeenten om in 

regionaal verband de crisisorganisatie samen met de veiligheidpartners verder te versterken, 

regionalisering is daarbij een must. Ook continue aandacht voor de kwaliteit van de mensen 

in die organisatie door opleiding en training maakt hiervan onderdeel uit. 

Daarnaast is een bestijding van brand een van de belangrijke onderdelen van 

crisisbeheersing. Een adequate dekking van de bluswatervoorzieningen is daaraan 

onlosmakelijk verbonden. De komende jaren zal geïnventariseerd worden hoe deze dekking 

over het grondgebied van Landgraaf is en of deze zich binnen aanvaardbare risicogrenzen 

bevindt. 

 

Ad 5. De lokale overheid heeft een rol in het landelijk beleid om de georganiseerde 

criminaliteit aan te pakken. Ook worden we in Nederland geregeld geconfronteerd met 

incidenten waarbij de grenzen van integriteit door ambtenaren en/of bestuurders zijn 

overschreden. De afgelopen jaren is daar bijzondere aandacht aan besteed. Ook de komende 

jaren zal dat zo blijven. 

 

Overige thema’s: 

Er zijn geen onderbouwende cijfers of andere indicatoren die voor de andere thema’s vragen 

om in een van de komende jaren extra middeleninzet te plegen boven de reguliere inzet. Dit 

plan is echter, zoals meerdere malen gememoreerd een momentopname. Wanneer andere 

indicatoren daarom vragen, zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om de gekozen 

prioriteiten bij te stellen of te veranderen. 

 

Bemerking 2: 

Het is goed om nog een keer expliciet er op te wijzen dat in zijn algemeenheid alle thema’s 

regulier jaarlijks aandacht krijgen binnen de gemeentelijke organisatie en de externe 

veiligheidspartners, en dat er uitvoerende activiteiten binnen elk thema plaatsvinden. De hier 

genoemde prioriteiten krijgen de komende planperiode meer of bijzondere aandacht. Verder 

zal veel aandacht worden besteed aan de communicatie naar de inwoners. Daarbij wordt met 

nadruk ook aandacht besteed aan wat van de burgers zelf wordt verwacht (zelfredzaamheid). 

Het niet benoemen van een onderwerp als prioriteit wil dus niet zeggen dat er geen aandacht 

voor is of dat er op dat terrein geen activiteiten worden ontplooid. Binnen het werkterrein 

van elke ketenpartner zullen andere accenten worden gelegd of zal worden ingespeeld op 

incidenten. Deze (vaak reguliere activiteiten) vormen echter geen bestanddeel van integrale 

aanpak onder regie van de gemeente. Het komt de duidelijkheid van de keuzes en de 

planning in prioriteiten ten goede. 
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Bemerking 3: 

Zoals in de inleiding al gesteld, vormt het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente (naar 

de wettelijke bepaling: de doelen voor veiligheid van de gemeente) input voor het regionaal 

beleidsplan van de Politie. Dit plan is eind 2012 reeds vastgesteld. Dit beleidsplan heeft een 

vrij hoog abstractieniveau. De gemeente Landgraaf heeft daarvoor haar doelen aangeleverd. 

Deze doelen treft u in algemene zin terug in de prioriteiten van dit Integraal Veiligheidsplan. 

Dit plan gaat echter verder en meer in detail in op specifieke lokale onderwerpen. 

 

Uitwerking in concrete activiteiten: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de taak om de verdere uitwerking van de 

keuze en inzet van de beschikbare middelen te verzorgen. Dit jaarlijkse 

Uitvoeringsprogramma wordt ter bespreking aan de raad (of de commissie) voorgelegd. 

Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt. 

 

A.4. Partners in veiligheid 

Werken aan veiligheid doen we samen. Vele partners zijn dagelijks direct of indirect bezig 

met (het verhogen van) de veiligheid in Landgraaf. Elke partner heeft zijn of haar eigen rol, 

taak en verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid.  

Politie en justitiële partners zijn organisaties die zich bezighouden met het verminderen van 

de risico’s. Hun taken zijn vooral gericht op preventie, opsporing en vervolging.  

Instanties en organisaties, zoals scholen, welzijns- en zorginstellingen worden aangeduid 

als het maatschappelijk middenveld. Zij zijn vooral actief op het gebied van preventie, 

voorlichting en begeleiding. 

Burgers en ondernemers moeten zoveel mogelijk zelf problemen voorkomen. Samenwerking 

met de andere partners en gebruik maken van de door hen voorgehouden producten kan 

hen daarbij helpen. 

 

De gemeente heeft op het terrein van veiligheid twee rollen.  

Allereerst is er de rol van regisseur. De gemeente zorgt dat de verschillende partners bijeen 

worden gebracht, de plannen en acties op elkaar afstemmen en hun taken en 

verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uitvoeren.  

Daarnaast heeft de gemeente op enkele terreinen (bv. verkeer, planning en uitvoering van 

infrastructuur, vergunningverlening, toezicht en handhaving en crisisbeheersing) een 

uitvoerende taak. 
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B. VEILIGHEIDSANALYSE 

De keuze voor de prioriteiten en speerpunten van het beleid de komende planperiode is 

gemaakt op basis van een veiligheidsanalyse. Deze veiligheidsanalyse is uitgevoerd door het 

team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeentelijke organisatie en gebaseerd op alle 

beschikbare informatiebronnen. In dit hoofdstuk worden per veiligheidsveld (zie paragraaf 

A.3.) de belangrijkste uitkomsten van de veiligheidsanalyse weergegeven. 

 

B.1. Gebruikte informatiebronnen 

Op dit moment wordt al veel aandacht besteed aan veiligheid. Eenmaal per twee jaar wordt 

de Parkstadmonitor gehouden waarin ook specifiek aandacht wordt besteed aan veiligheid. 

Jaarlijks wordt door de politie de gebiedsscan van de gemeente uitgevoerd en jaarlijks 

worden door hen volgens de z.g. shortlistmethode de jeugdgroepen geïnventariseerd en 

gerangschikt (hinderlijk, overlastgevend, crimineel).  

Met deze drie bronnen worden de objectief meetbare aspecten van veiligheid inzichtelijk 

gemaakt. Subjectieve informatie wordt wel gemeten (door allerlei onderzoeken) maar is zoals 

reeds eerder gesteld moeilijk te vertalen naar noodzakelijke acties. 

 

B.2. Constateringen 

Een van de belangrijkste indicatoren voor (on)veiligheid is het aantal door de politie 

geregistreerde misdrijven, incidenten en overlastmeldingen. Deze registraties zijn in de 

gebiedsscan benoemd en nader uitgewerkt. De objectieve cijfers worden in de analyse 

voorzien van de (subjectieve) informatie vanuit de politieorganisatie. Tevens is een 

zogenaamde benchmark vergelijking gemaakt met enkele andere gemeenten in de regio 

Zuid-Limburg. In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat dergelijke cijfers altijd 

geanalyseerd moeten worden, met name ook om te voorkomen dat percentages als gevolg 

van de macht van het getal, een eigen leven gaan leiden (van 1 naar 2 is een stijging van 

100%). 

 

Gebaseerd op de laatste cijfers van 2011 (gerelateerd aan de cijfers van de jaren 2007 t/m 

2010) ontstaat een volgend analysebeeld van de veiligheid in Landgraaf: 

De objectieve cijfers van incidenten, misdrijven en opgenomen aangiftes laten een (licht) 

stijgende lijn zien. Bij de incidenten en misdrijven is dat overigens een regionaal/landelijke 

tendens. De oorzaken van de stijging zijn slechts incidenteel, en dan nog vaak achteraf, aan 

te geven. De toename van het aantal opgenomen aangiftes met 10% in 2011 t.o.v. 2010 is 

overigens tevredenstellend. De energie die de afgelopen jaren gestoken is in het verbeteren 

van de aangiftebereidheid van bewoners, blijkt zijn vruchten af te werpen. 

Zoals gesteld laten de cijfers over 2011 een stijging zien van het aantal misdrijven. Deze 

stijging doet zich in de hele regio (de 18 gemeenten van Zuid-Limburg) voor. Landgraaf 

heeft daarin geen opvallend positieve of negatieve rol. Deze algemeen stijgende lijn brengt 

de regio eigenlijk terug op het niveau van 2007 na enkele jaren van dalende tendens. 

Specifiek aandachtspunt voor Landgraaf uit de cijfers 2011 is: 

- overlast van jeugdgroepen (zowel hinderlijk, overlastgevend als crimineel). 
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Bemerking 4: 

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de laatst bekende jaarcijfers i.c. 2011. Ten tijde 

van het ontwerp van dit plan waren de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2012 bekend. 

Binnen het perspectief van een verantwoorde vergelijking kunnen echter alleen jaarcijfers 

worden gebruikt. 

 

Algemene gevolgtrekking: 

Hoewel er wel degelijk onderwerpen zijn die reden zijn om bijzondere aandacht en prioriteit 

in integrale aanpak, kan gesteld worden dat Landgraaf een veilige gemeente is. 

Toch zal de gemeente samen met haar partners, zoals politie en jongerenwerk, blijven 

zoeken naar mogelijkheden om het aantal misdrijven en incidenten middels projecten te 

laten afnemen. 
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B.3. Velden en prioriteiten  

Veld 1. Veilige woon- en leefomgeving 

Algemene toelichting: 

Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners 

ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Hierbij gaat het 

exclusief om de sociale (on)veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. 

Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de 

sociale veiligheid, denk aan verlichting, zichtlijnen, aanplant op groenstroken, e.d. In de 

analyse van dit veiligheidsveld speelt zowel de objectieve als subjectieve veiligheid een rol. 

Meer precies onderscheiden we vier veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit (woonoverlast, 

verloedering van woningen en/of tuinen, drugsgerelateerde overlast e.d.), fysieke kwaliteit 

(vernieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid ofwel veelvoorkomende criminaliteit 

(onder meer woninginbraak, fietsendiefstal en geweldsdelicten) en subjectieve veiligheid 

ofwel het veiligheidsgevoel. Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de veiligheid 

als de leefbaarheid van de buurt betreft, waarbij leefbaarheid vooral betrekking heeft op de 

sociale en fysieke kwaliteit en veiligheid op de twee andere kernindicatoren. Er is gekozen 

voor deze combinatie omdat de veiligheid en de leefbaarheid vrijwel onontwarbaar met 

elkaar verweven zijn – elk van de vier veiligheidsthema’s werkt rechtstreeks door in elk van 

de drie andere thema’s. 

 

Toelichting Landgraaf: 

De gemeente Landgraaf is van oordeel dat het voor het welbevinden van haar inwoners 

noodzakelijk is om er voor te zorgen dat de woon- en leefomgeving in de diverse kernen 

veilig is. Om dit te bevorderen dienen overlast- en bedreigende situaties zoveel als mogelijk 

voorkomen, dan wel bestreden te worden. Hiervoor is een effectieve inzet van de eigen 

BOA’s en toezichthouders noodzakelijk. Ook cameratoezicht is een inzetbaar middel maar 

alleen als ultimum remedium: deze vorm van toezicht kan alleen worden ingezet als met de 

nodige regelmaat onveilige situaties optreden en alle andere middelen, zoals aanpassing van 

de fysieke ruimte, uitbreiding verlichting en extra toezicht geen resultaat hebben 

opgeleverd. Hierdoor kan er structureel en consequenter worden gehandhaafd op alle 

handhavinggebieden (hondenbeleid, parkeerbeleid, APV, milieu etc.). Daarnaast zal vooral 

ook de politie op dit veld activiteiten en prioriteiten verzorgen. De effecten van de komst van 

de Nationale Politie ingaande 1-1-2013 en de indeling in districten en basiseenheden zijn in 

dit Integraal Veiligheidsplan niet meegenomen. 

 

Prioriteit Landgraaf: 1.1: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, verloedering en 

drugsgerelateerde overlast) 

Team Integrale Veiligheid (flexteam) 

In 2013 wordt in de gemeente Landgraaf gestart met een Team Integrale Veiligheid 

(flexteam). Het team is een kernteam van specialisten van de gemeente (Openbare Orde en 

Veiligheid, Toezicht en Handhaving, juridisch) dat in nauwe samenwerking met Politie,  

Brandweer en andere partijen in het maatschappelijke middenveld zoals Welsun, 
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woningverenigingen, Enexis, Belastingdienst, Arbeidsinspectie e.d.) integrale controles 

uitvoert in panden en locaties. Het team wordt gecoördineerd door de Ambtenaar Openbare 

Orde en Veiligheid. Het team integrale veiligheid zal operationeel worden ingezet in het 

kader van onder andere: 

- Brandveiligheid / bouwkundige aspecten van panden (bv. kamerverhuur); 

- Overlastpanden; 

- Horecacontroles (beperkt cfm afspraak met partners). 

Middels deze integrale controles zal de veiligheid en leefbaarheid in de wijken van de 

gemeente Landgraaf worden verhoogd. Het team zal in beginsel niet structureel maar 

projectmatig functioneren. Periodiek zal een thema worden gekozen, voorbereid en 

uitgevoerd. 

 

Melddesk 

Het behoeft uiteraard geen betoog dat het van essentieel belang is, dat inwoners meldingen 

op passende wijze ter kennis kunnen brengen van de overheid. Daartoe is op de internetsite 

van de gemeente een Meldpunt beschikbaar met daarin formulieren om op specifieke 

terreinen vragen, bemerkingen en klachten bij de gemeente te kunnen neerleggen. Ook bij 

telefonisch contact worden door de medewerksters van de Servicedesk deze formulieren 

gebruikt om de vraag, bemerking of klacht te registreren. Toch komt het nog voor dat een 

formulier niet op de juiste plaats terecht komt en wanneer de inhoud meerdere 

aspecten/afdelingen betreft, onvoldoende duidelijk is wie zorg draagt voor de volledige 

afhandeling.  

 

Melddesk is in het leven geroepen om onder regie van het team OOV alle inkomende 

meldingen op het terrein van Openbare Orde en veiligheid (telefonisch, intern of via internet) 

uit te zetten, te zorgen voor integrale behandeling, te monitoren op vervolg en het bewaken 

van de termijnen. 

 

Bemerking 5. 

De formulieren van Melddesk zijn elke dag van de week 24 uur per dag beschikbaar. 

Telefonisch is de gemeente bereikbaar voor meldingen tijdens de kantooruren. Deze en ook 

de incidentele afwijkingen (feestdagen e.d.) worden ruim tevoren en duidelijk aan alle 

inwoners kenbaar gemaakt. Melddesk zoals hier beschreven ziet niet op de bereikbaarheid 

en de communicatie van de andere partners binnen de veiligheid.  

 

Drugsoverlast 

Mede ook gezien de ligging van Landgraaf (grensgemeente) zal er altijd aandacht zijn voor 

de aanpak van drugshandel en drugsoverlast. Naast de projectmatige bestrijding van de 

overlast door de politie is ook de bestuurlijke aanpak onmisbaar om te voorkomen dat de 

drugshandel vaste voet aan de grond krijgt in de gemeente Landgraaf. De burgemeester 

heeft in 2009 het drugsbeleid aangescherpt en een methodiek vastgesteld om eigenaren en 

bewoners/huurders van panden/woningen, bij het aantreffen van handelshoeveelheden 

drugs, te waarschuwen (softdrugs) of de panden/woningen meteen te sluiten (harddrugs). 
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Deze regelgeving wordt consequent toegepast. De komende jaren zal worden bezien hoe 

deze regels de afgelopen periode hebben gefunctioneerd en of deze regels zouden moeten 

worden aangepast. Ook de jurisprudentie op dit thema die de afgelopen jaren heeft plaats 

gevonden wordt daarbij betrokken. 

 

Bemerking 6. 

Overlast als gevolg van drugs- en/of alcoholgebruik speelt zich af in de velden 1 (sociale 

kwaliteit) en 3 (overlast jeugd). In de gekozen prioriteiten is daarom aandacht voor zowel de 

overlast in en rond woningen als overlast in het publieke domein.  

 

Doel:   Inzet Team Integrale Veiligheid (Flexteam) woonoverlast 

 Het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van de burgers. 

 Het verminderen en/of voorkomen van criminaliteit en overlast. 

Inzet gemeente:  Flexteam met gemeentelijke regie, uitvoering en ondersteuning. 

 Binnen 2 werkdagen na een (objectieve) overlastmelding (verwerkt in 

Melddesk) wordt die vorm van overlast aangepakt c.q. bespreekbaar 

gemaakt. Het resultaat wordt teruggekoppeld met de melder.  

   Binnen 3 weken nadat de politierapportage is ontvangen over een pand 

waarin drugs zijn aangetroffen, wordt de bestuurlijke maatregel 

uitgevaardigd cfm de vastgestelde beleidsregels. 

 Het handhavingsbeleid drugsgerelateerde Overlast (2010) wordt in 

2013 geëvalueerd. 

Resultaat:   Verbeterde sociale kwaliteit van wonen. 

 Er zijn voorzieningen getroffen die de veiligheid bevorderen. 

Meldingen worden adequaat en efficiënt verwerkt. 

 Evaluatie en actualisatie van beleid drugsgerelateerde overlast. 

Planning: Gehele planperiode. 
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Veld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Algemene toelichting: 

Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en 

economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en  

uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema’s binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, 

Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige evenementen en Veilig toerisme. Het gaat 

hierbij weer nadrukkelijk om de sociale veiligheid rond genoemde vormen van bedrijvigheid, 

ofwel om delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld, en dus niet 

bijvoorbeeld om de fysieke (externe) veiligheid rond inrichtingen met gevaarlijke stoffen op 

bedrijventerreinen. Enkele opvallende ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld 

in de afgelopen jaren zijn de verhoogde aandacht voor de veiligheidsrisico’s van 

grootschalige evenementen, het cameratoezicht en de verdere in- en uitvoering van de 

Keurmerken Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden. 

 

Toelichting Landgraaf: 

De criminaliteit die bedrijven in Landgraaf ondervinden is gerelateerd aan de regio gering en 

verhoudingsgewijs niet afwijkend van de regionale trend. Zelfs veelvuldig voorkomende 

vormen zoals winkeldiefstal zijn in Landgraaf per jaar in absolute zin niet uitzonderlijk veel 

voorkomend te noemen. De gemeente wil echter bezig blijven om dit deel van de veiligheid 

verder te optimaliseren door continuering van het ingevoerde Keurmerk Veilig Ondernemen 

zowel voor winkelcentra als voor de bedrijventerreinen. Hierbij werken de ondernemers 

nauw samen met de brandweer, de politie en het . De gemeente heeft in deze de partijen 

samengebracht en zorgt voor de continuering en het onderhoud van de gemaakte afspraken. 

 

In de gemeente worden jaarlijks de organisatie van vele evenementen georganiseerd; kleine 

op straat- of wijkniveau en grote waarvan Pinkpop het meest in het oog springende is. Al 

vele jaren wordt geïnvesteerd om te zorgen voor veilige deelname zowel van deelnemers als 

van bezoekers aan deze evenementen. Enerzijds gebeurt dit door voorwaarden te stellen aan 

de organisatie en op de naleving daarvan te controleren. Anderzijds zorgt de gemeente dat 

voor de grote evenementen veiligheidsplannen worden gemaakt waarin beschreven staat hoe 

de veiligheid geborgd wordt om te voorkomen dat er calamiteiten ontstaan. En mocht er dan 

toch een incident gebeuren, dan zorgt de gemeente ervoor dat vastgelegd is hoe alle 

hulpdiensten samenwerken om dat incident te bestrijden. Aan de verdere verbetering en 

aanscherping van de veiligheid bij evenementen wordt de komende jaren extra aandacht 

besteed.  

De regionalisering van het beleid en de advisering bij vergunningverlening is door de 

Veiligheidsregio vorm gegeven. De vertaling op lokaal niveau heeft plaats gevonden in het in 

2012 door het college vastgestelde uitvoeringsbeleid evenementen. Hierin is de integrale 

aanpak van vergunningverlening vastgelegd. Dit komt tot uitdrukking doordat de gemeente 

vergunningvoorwaarden zoals zij die hanteert/oplegt in onderlinge samenhang bekijkt, op 

elkaar en met de wensen en eisen van de organisator afstemt en in één (set van) 

vergunning(en) vastlegt. 
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Dit alles gebeurt zoveel mogelijk in één procesgang o.a. met behulp van het instrument 

evenemententeam dat in de nota in het leven is geroepen, waarin alle betrokken disciplines 

vertegenwoordigd zijn en ook hulpdiensten kunnen aanschuiven. Hierdoor kunnen 

evenementen een feest blijven. 

 

Prioriteit: 2.4: Veilige evenementen 

De veiligheid van evenementen heeft al vele jaren aandacht van de gemeente gekregen.  

De komst van specifieke ondernemingen (Megaland, Snowworld, Mondo Verde en Sport en 

Leisurepark) en grote evenementen (Pinkpop, wielrennen) maakten dat ook nodig. Gebaseerd 

op de Wet Veiligheidsregio’s is de categorisering en integrale advisering (één afgestemd 

advies van alle betrokken hulpdiensten) geregionaliseerd. Er zal nog verder gewerkt moeten 

worden aan de implementatie en verdere verbetering van deze advisering.  

Lokaal is de afgelopen jaren meer tijd gestoken in het samen met de organisatoren 

verbeteren van de voorwaarden bij vergunningverlening en het toezicht op de naleving 

daarvan. Specifiek op het terrein van de openbare orde en veiligheid wordt bij grote 

evenementen (Pinkpop, WK wielrennen) gewerkt met veiligheidsplannen en 

calamiteitenplannen. Veiligheidsplannen gaan over een integrale voorbereiding en veilig 

verloop tijdens een evenement, calamiteitenplannen detailleren de mogelijke gevaren en de 

inzet, taken en verantwoordelijkheden wanneer zich calamiteiten voordoen. Een 

calamiteitenplan is een verder gedetailleerde uitwerking van de afspraken neergelegd in het 

Regionaal Crisisplan.  

De komende jaren zal extra inzet worden gebruikt om deze beide plannen in elkaar te 

passen en bruikbaar te maken voor elk groter evenement (deze categoriale indeling wordt 

bepaald door de matrix vastgelegd in het regionale evenementenbeleid). 

 

Doel: Het verbeteren van de veiligheid bij (grotere) evenementen, zowel in 

preparatie als in repressie. 

Inzet gemeente:  Preparatiefase: Integraal Veiligheidsplan (draaiboek) in samenwerking 

met de organisator, onder regie van de gemeente en met alle 

veiligheidspartners. 

 Tijdens (grote) evenementen regie en coördinatie veiligheidsoverleg 

(“koud CoPI”; MAO (Multidisciplinair AfstemmingsOverleg, ambtelijk en 

of beleidsmatig). 

 OOV participeert in het evenemententeam (cfm. de Nota 

uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Landgraaf 2012) 

Resultaat:   Veilige evenementen (voor deelnemers, organisatie en omwonenden). 

Planning: 2013 en 2014. 
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Veld 3. Jeugd en veiligheid 

Algemene toelichting: 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd: 

zijnde “overlastgevende jeugd”, “criminele jeugd/individuele probleemjongeren”, “jeugd, 

alcohol en drugs” en “veilig in en om de school”. Zodoende handelt dit veiligheidsveld over 

de veiligheid rond jeugd thuis, in de buurt, op school en bij het uitgaan. Belangrijke 

accenten in de aanpak binnen dit veld zijn het veiligheidshuis (voor de aanpak van jeugdige 

veelplegers en stelselmatige overlastplegers), de zgn. shortlistmethodiek (een instrument 

voor de inventarisatie van problematische jeugdgroepen). Het item jeugd is bewust 

afgezonderd van het eerste veiligheidsveld en in een apart veiligheidsveld opgenomen, 

hoewel het natuurlijk een sterke wisselwerking met het eerste veiligheidsveld kent. Bij 

integratie in het eerste veiligheidsveld zou de analyse namelijk te complex worden en 

daarnaast kent het item jeugd een specifiek netwerk van actoren en specifieke regimes 

waarbinnen deze actoren opereren. 

 

Toelichting Landgraaf: 

Jeugd en veiligheid zullen dit jaar en ook de volgende jaren hoog op de ranglijst staan. In de 

gemeente Landgraaf zijn meerdere jeugdgroepen actief met verschillende signatuur 

(hinderlijk, overlastgevend, crimineel). Deze groepen kunnen tot een gevoel van onveiligheid 

leiden bij de inwoners die in de buurt van een “ontmoetingsplek” wonen. Om deze overlast te 

verminderen c.q. te beperken, is een tweesporenbeleid noodzakelijk. Enerzijds dient daar 

waar nodig is repressief te worden opgetreden door de politie of de opsporingsambtenaren 

van de gemeente. Anderzijds dienen alle actoren die te maken hebben met jeugd preventief 

beleid te voeren gericht op het voorkomen van overlast door de jongeren.  

 

Prioriteit 3.1: Overlastgevende jeugd  

Criminele jeugdgroep 

Alle ketenpartners zullen de komende jaren deze problematiek hoog op de prioriteitenlijst 

en agenda hebben staan. Via de bespreking en afstemming in de lokale driehoek (overleg 

burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) zal integrale aanpak worden geïnitieerd. 

In 2012 is middels de z.g. shortlistmethode een criminele jeugdgroep in Landgraaf in beeld 

gekomen. Onverwijlde aanpak door middel van een kernteam (alle ketenpartners onder regie 

van een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente) heeft binnen korte tijd 

geresulteerd in activiteiten en aanpak die resultaat sorteerden. Ervan uit gegaan wordt dat 

bij de volgende meting volgens de shortlistmethode de groepering niet meer de signatuur 

“crimineel” zal scoren. De komende jaren zal bijzondere inzet noodzakelijk blijven, enerzijds 

om herhaling of “terugval” te voorkomen anderzijds om “opwaardering” van andere groepen 

te voorkomen. 
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Project “Jeugd op Straat” 

Al enkele jaren wordt door de gemeente Landgraaf (openbare orde en veiligheid, 

wijkcoördinatoren en  Maatschappelijke Ontwikkeling) in nauwe samenwerking met de 

maatschappelijke partners (politie en jongerenwerk/buurtopbouwwerk Welsun) het project 

“Jeugd op Straat” uitgevoerd.  

 

Binnen het project “Jeugd op Straat” worden jeugdgroepen in beeld gebracht.  Door deze 

werkwijze is het de bedoeling dat overlast door jeugdigen zo veel mogelijk wordt 

voorkomen. Ook buurtbewoners worden betrokken bij dit thema om zo gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te dragen voor leefbare wijken, waar voor iedere burger ruimte is. 

De belangrijkste doelen van het project “Jeugd op Straat” zijn:  

 zicht krijgen en houden op de plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten;  

 signalen en meldingen over (groepen) jongeren en de overlast die zij veroorzaken, 

verzamelen; 

 gezamenlijke aanpak/acties afspreken; 

 realiseren van voorzieningen voor jeugd in de openbare ruimte; 

 begrip/contact/communicatie laten ontstaan c.q. bevorderen tussen jongeren en  

 buurtbewoners om enerzijds te voorkomen dat er overlast ontstaat en anderzijds om de 

 tolerantie/sociale cohesie te versterken (activiteiten gericht op preventie). 

 

Doel: Het terugbrengen van jeugdgroepen met de kwalificatie “crimineel” en 

“overlastgevend” tot hoogstens de kwalificatie “hinderlijk”. 

Inzet gemeente:  Voorzitter en ondersteuning Kernteam (criminele) jeugdgroep Ubach 

over Worms. 

Deelname aan het project JOS. 

Resultaat:   Maatschappelijk aanvaardbaar gedrag door jeugd en jeugdgroepen. 

Planning: Gehele planperiode. 
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Veld 4. Fysieke veiligheid 

Algemene toelichting: 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de echte fysieke veiligheidsthema’s, zijnde: brandveiligheid, 

externe veiligheid en rampenbestrijding (crisisbeheersing); “echte” omdat het hier exclusief 

draait om de fysieke veiligheidsrisico’s en niet om sociale veiligheid. Bij het eerste 

veiligheidsveld zagen we dat daar ook fysieke aspecten in zitten maar dat die slechts 

relevant zijn vanwege het oorzakelijke verband met sociale veiligheid. Belangrijke 

ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen tijd zijn onder meer 

de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s en het Gebruiksbesluit, de implementatie 

van integraal toezicht en handhaving en de verdere doorvoering van Duurzaam Veilig wat 

betreft de verkeersveiligheid. 

 

Toelichting Landgraaf: 

Regionalisering crisisorganisatie 

Gebaseerd op de wettelijke verplichting is ingaande 1 oktober 2010 de veiligheidsregio 

Zuid-Limburg opgericht. Brandweer, geneeskundige hulpverlening GHOR, Politie en de 18 

Zuid-Limburgse gemeenten werken onder deze noemer samen aan de veiligheid in brede zin 

bij calamiteiten of crisis. Ook de centrale meldkamer (MCC) heeft zijn plaats in deze 

samenwerking. Die samenwerking wordt vorm gegeven zowel in proactie, preventie als 

repressie. De komende jaren zullen in het teken staan van de verdere regionalisering (en dus 

uniformering, verhoging van efficiency, kostenbeheersing). 

De gemeente participeert in de veiligheidsregio op meerdere wijzen: allereerst bestuurlijk: 

de Wet benoemt elke burgemeester als gemeentelijk lid van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio. De gemeente levert een ambtelijke adviserende bijdrage aan de Oranje 

Kolom (samenwerkende 18 Zuid-Limburgse gemeenten), de gemeente levert ambtelijke 

bijstand aan de regionale taken bij een crisis en de gemeente zorgt voor voldoende 

ambtelijke bijstand voor lokaal blijvende taken bij een crisis. 

De kosten (harde beschikbaarheidspiketten, initiële kosten voor Opleiden, Trainen en 

Oefenen (OTO), de ondersteuning van de Oranje kolom) worden verdeeld over alle Zuid-

Limburgse gemeenten op basis van een structureel bedrag van € 0,48 per inwoner per jaar.  

 

Prioriteit: 4.4: voorbereiding op rampen- en crisisbestrijding; bestrijding van brand 

Wet op de Veiligheidsregio’s 

De gemeente Landgraaf zal blijven meewerken aan de regionale ontwikkelingen. De 

komende planperiode zal vooral ingezet worden op inbedding van de regionale organisatie 

in de lokale organisatie van Landgraaf en de participatie van medewerk(st)ers van onze 

gemeente aan geregionaliseerde taken. Daarnaast zal de nadruk liggen op opleiding, 

training en oefening van onze medewerk(st)ers in crisisbeheersing. 
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Inventarisatie bluswatervoorziening  

Deze inventarisatie zal de gemeente uitvoeren in nauwe samenwerking met de Waterleiding 

Maatschappij Limburg (WML). Met deze maatschappij is enkele jaren geleden voor aanleg, 

beheer en onderhoud van de algemene nutsvoorziening “water” een overeenkomst 

aangegaan (OGN: Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijf). De bluswatervoorziening maakt 

nadrukkelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. WML kan aan de hand van de tekeningen 

van het waterleidingnet precies aangeven hoeveel bluswater er per uur maximaal op een 

bepaald punt in de gemeente geleverd kan worden. Door deze maximale leverbare 

hoeveelheid af te zetten tegen de aard en omvang van de op dat punt aanwezige bebouwing 

is het mogelijk om aan te geven waar de capaciteit van het netwerk voldoende of 

onvoldoende is. Na de inventarisatie zal bekeken worden op welke plaatsen mogelijk 

onvoldoende capaciteit is. Voor de plaatsen waar onvoldoende capaciteit is, zal een advies 

worden geschreven om de capaciteit te verbeteren c.q. op een andere manier te voldoen aan 

de eisen. Daarna zal bezien worden op welke wijze en binnen welke termijn aan deze 

advisering kan of moet worden tegemoet gekomen.  

 

Doel: Een goed voorbereide organisatie van de crisisbeheersing (in de 

gemeente en in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg). 

 Voldoende beschikbare en bereikbare bluswatervoorzieningen. 

Inzet gemeente:  Crisisbeheersing: Inzet van de door de Veiligheidsregio 

gevraagde/aangegeven medewerkers (aantal en kwaliteit) van de 

gemeente Landgraaf in de regionale organisatie van crisisbeheersing. 

 Interne advisering, begeleiding en ondersteuning. 

 Bluswatervoorziening: Inventarisatie (in samenwerking met de 

Brandweer) en advisering over het uitvoeringsprogramma. 

Resultaat:   Volledige participatie in de geregionaliseerde organisatie van de 

crisisbeheersing. 

Planning: 2013 en 2014. 
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Veld 5. Integriteit en veiligheid 

Algemene toelichting: 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke 

integriteit c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en 

stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een 

omvangrijk veiligheidseffect, ze kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend 

werken. Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn radicalisering en polarisatie, georganiseerde 

criminaliteit en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Belangrijke nieuwe accenten in de 

aanpak op dit veiligheidsveld zijn de RIEC’s (Regionale Expertise- en Informatiecentra), de 

Wet BIBOB en de zowel landelijke als regionale/lokale aanpak van radicalisering en 

polarisatie. 

 

Toelichting Landgraaf: 

Integriteit medewerkers gemeente Landgraaf 

In 2009 zijn door de raad en het college gedragscodes vastgesteld voor raadsleden, 

bestuurders en ambtenaren. Kernbegrippen daarbij zijn “Openheid, dienstbaarheid, 

betrouwbaarheid, onpartijdigheid, professionaliteit en zorgvuldigheid”. Deze kernbegrippen 

liggen ten grondslag aan de gedragsregels die ambtenaar en bestuurder bij zijn dagelijkse 

handelen in acht dient te nemen. 

Er is bij verordening een Toetsingscommissie integriteit ingesteld, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het college en de raad, met ondersteuning van een ambtelijk 

secretaris. De toetsingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de raad 

en het college hoe om te gaan met het integriteitbeleid en behandelt ook voorgelegde 

integriteitvraagstukken. Vervolgens hebben alle ambtenaren, bestuurders en raadsleden een 

dilemmatraining gevolgd.  

 

Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit en de Wet Bibob 

Een aantal jaren geleden hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-

Geleen, Valkenburg aan de Geul en de provincie Limburg de afspraak gemaakt om een 

nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor het bestrijden van de georganiseerde misdaad. 

Daarvoor werd het project Bestuurlijke Aanpak ingericht. Inmiddels hebben alle gemeenten 

in Limburg zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband en heeft deze wijze van 

samenwerking zich bovendien uitgebreid naar de rest van het land: recentelijk is (op 

Rijksniveau) het “Geactualiseerd Bestuurlijk Akkoord Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak 

Georganiseerde Criminaliteit” vastgesteld.  



 

Integraal Veiligheidsplan Landgraaf 2013-2017  Pagina 24 van 26 

Op regionaal (Limburgs) niveau geldt thans nog het Regionaal Convenant Geïntegreerde 

Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad.  

De doelstelling van dat convenant is om op regionaal niveau gezamenlijk invulling te geven 

aan: 

1. Een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad, door naast het strafrechtelijk 

laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele 

samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan 

te grijpen om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te 

identificeren en aan te pakken; en 

2. het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden 

gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. 

In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan verschijningsvormen van georganiseerde 

misdaad (zoals mensenhandel en –smokkel, georganiseerde hennepteelt, fraude in en 

misbruik binnen de vastgoedsector, witwassen en daaraan gerelateerde vormen van 

financieel-economische criminaliteit en patseraanpak), handhavingsknelpunten en 

toepassing van de Wet Bibob. 

 

Prioriteit 5.2 Georganiseerde criminaliteit 

Onderdeel van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak is ook de toepassing van de Wet 

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). In de 

gemeente Landgraaf wordt deze wet sinds 2005 actief toegepast. Het huidige Bibobbeleid is 

in 2009 vastgesteld. Op 1 januari 2013 zal de Wet Bibob worden gewijzigd: het 

toepassingsbereik van de wet wordt uitgebreid en de rechtsbescherming wordt verbeterd. 

Gelet (met name) op deze aanstaande wetswijziging zal het Bibob-beleid in 2013 worden 

geactualiseerd.  

 

Doel: Met een actueel Bibob-beleid een bijdrage leveren aan de 

geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 

Inzet gemeente:  Geactualiseerd gemeentelijk Bibob-beleid. Vervanging regionaal door 

nationaal convenant. 

Resultaat:   Een efficiënte gemeentelijke bijdrage aan de aanpak van de 

georganiseerde criminaliteit. 

Planning: 2013. 
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Prioriteit 5.3: ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

Integriteit 

Door BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) is in 2009 onder het personeel een 

nulmeting integriteit uitgevoerd, in 2011 gevolgd door een een-meting integriteit. 

De metingen geven een beeld van de (subjectieve) beleving over integriteit. De uitkomsten 

van de metingen zijn door BING gepresenteerd aan het college en toetsingscommissie alsook 

aan het voltallige personeel. Op basis van de uitkomsten van de een-meting is een plan van 

aanpak opgesteld om tot verdere bewustwording en waar nodig tot aanpassing van houding 

en gedrag te geraken. 

In 2011 en doorlopend in 2012 zijn de nevenwerkzaamheden van ambtenaren en 

bestuurders opnieuw geïnventariseerd en getoetst op belangenverstrengeling.  

Er zijn in 2012 maatregelen in voorbereiding genomen gericht op informatiebescherming. 

Inmiddels zijn bij het Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde 

Misdaad aangesloten: het OM, politie Limburg Zuid en Noord, de Belastingdienst Limburg, de 

provincie, de SIOD, de Arbeidsinspectie, alle Limburgse gemeenten en de Marechaussee. Per 

1 januari 2013 zal dit regionale convenant vervangen worden door een landelijk convenant. 

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) regisseert de in het convenant 

genoemde taken en doelstellingen. 

 

Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2014 zal bijzondere aandacht aan dit 

thema vorm worden gegeven. 

 

Doel: Verdere bewustwording en waar nodig aanpassing van houding en 

gedrag betreffende integriteit van bestuurders en ambtenaren. 

Inzet gemeente:  Communicatie, opleiding en training 

Resultaat:   Een integere bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

Planning: 2013 en 2014. 
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C. ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING 

C.1. Bestuurlijke inbedding 

Teneinde te komen tot afstemming van beleid in de hiervoor genoemde veiligheidaspecten 

zal er regelmatig bestuurlijk overleg plaats vinden met buurgemeenten.  

Het effect van de komst van de Nationale Politie voor de Regio, de districten en de 

basiseenheden zal de komende periode meermalen onderwerp op agenda’s van overleg zijn. 

Verdere bestaat er de samenwerking en participatie met de buurgemeenten in het huidige 

politiedistrict in het Veiligheidshuis. Ook hier zal de komende periode bezien worden op 

welke wijze de indeling in de Regio van de nationale Politie invloed heeft op deze 

samenwerking. 

 

C.2. Ambtelijke organisatie 

De uitvoering van de prioriteiten zoals die in algemene kaders in dit plan zijn opgenomen en 

verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma, kan geschieden met de vigerende 

ambtelijke organisatie (2012). Wijzigingen zullen derhalve op consequenties moeten worden 

bezien alvorens die uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn wij natuurlijk zeker op 

onderdelen afhankelijk van de inbreng van een of meerdere van onze ketenpartners.  

C.3 Communicatie 

 

Omdat de uitvoering, voortgang en eventuele wijziging van het voornoemde beleid als 

gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen kan veranderen, zal jaarlijks in de cyclus van de 

jaarstukken terugkoppeling van het Uitvoeringsprogramma plaatsvinden richting de 

gemeenteraad. Daarnaast zal, daar waar dit wettelijk verplicht of gewenst wordt, 

communicatie plaatsvinden in de richting van de burger, de raad en/of ketenpartners. 

C.4. Financiën 

 

Zoals in de aanhef al is beschreven, zullen de kosten van dit plan (jaarlijks) in een 

Uitvoeringsprogramma worden verwerkt. De daarmee gemoeide middelen zullen in de 

begroting moeten zijn geborgd. Via dit budgetrecht (begroting) maar ook met de 

vierjaarlijkse vaststelling van een nieuw Integraal Veiligheidsplan heeft de gemeenteraad 

invloed op de prioriteitstelling en de uitvoering.  

 

 

  

 


