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Inleiding
Veiligheid is van ons allemaal. Een veilige stad en een veilige buurt kan niet alleen van de gemeente
komen of van de politie, daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Anders dan in de
afgelopen jaren zal er meer buurtgericht gewerkt worden. Daartoe hebben wij voor iedere buurt een
buurtplan opgesteld, gebaseerd op een veiligheidsanalyse. In de buurtplannen staat welke problemen
er spelen en hoe wij die gezamenlijk gaan aanpakken. In de buurtplannen staan tevens de
contactgegevens van de personen en organisaties die in de buurt actief zijn en als doel hebben de
veiligheid te vergroten. De wijkagent en de buurt-BOA spelen hierbij een centrale rol. Daarnaast
worden buurtbewoners uitdrukkelijk betrokken bij het veilig en leefbaar maken en houden van de
buurt. In iedere buurt zijn allerlei partners werkzaam op het gebied van zorg en veiligheid. Het
streven is deze partners goed te laten samenwerken. Iedere buurt krijgt een buurtcoördinator die
verbindingen legt tussen alle betrokken partners die er tevens voor zorgt dat de buurtplannen worden
uitgevoerd en zo nodig aangepast aan de actualiteit.
In bijlage 2 is een lijst opgenomen van landelijke initiatieven die bewoners in hun eigen buurt zouden
kunnen toepassen. In de buurtplannen zijn initiatieven van burgers opgenomen die zij nu al
toepassen of vanaf 2017 worden toegepast.
De buurtgerichte aanpak wordt de komende jaren geëvalueerd en verder ontwikkeld. Zo hebben de
brandweer en Bureau HALT nu al aangegeven aan te willen sluiten bij de buurtaanpak.
Een aantal veiligheidsthema’s vragen om een bredere, een buurt overstijgende, aanpak. Voorbeelden
hiervan zijn radicalisering, hennepteelt/drugsoverlast en regulering van de hennepteelt. Deze
onderwerpen worden gemeentebreed aangepakt waarbij een aantal daarvan geprioriteerd zijn en
waarop extra wordt ingezet. Een aantal thema’s, zoals jeugdoverlast en hennepteelt/drugsoverlast
waren in het vorige beleid ook geprioriteerd, radicalisering is daaraan toegevoegd.
Onderwerpen die niet geprioriteerd zijn, zoals onder meer ondermijning, worden in de reguliere
aanpak voortgezet. Het verbeteren van de netwerksamenwerking, het betrekken van de inwoners en
de inzet van meer blauw op straat in de buurten zijn als belangrijke items toegevoegd.
De aanpak op buurtniveau en de aanpak op gemeenteniveau versterken elkaar en lopen zelfs soms in
elkaar over.
Een nieuwe ontwikkeling is het besluit van de Burgemeesters van de gemeenten Maastricht,
Sittard/Geleen en Heerlen (Tripool gemeenten) om de samenwerking te zoeken in de aanpak en
versterking van het regionale Veiligheidsbeleid.
De veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen fuseren met ingang van 1 januari 2017 en gaan verder als
Veiligheidshuis Parkstad.
Heerlen veiliger maken doen we samen.
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Leeswijzer
Deze kadernota stelt wat wij samen met onze partners1 de komende vier jaren gaan doen op het
gebied van veiligheid en leefbaarheid.
In hoofdstuk 1 is uitgewerkt waar we staan op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voordat een
veiligheidsbeleid kan worden geschreven moet je eerst weten welke veiligheidsproblemen er zijn. Dit
hebben wij in beeld gebracht door analyses op zowel gemeenteniveau alsook op de negentien buurten
uit te voeren.
In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op de veiligheidsanalyse op gemeenteniveau en in paragraaf 1.2 op
de veiligheidsanalyses op buurtniveau.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat we de komende vier jaren willen bereiken en hoe we dit gaan
doen?
Voorop staat dat we de overlast en criminaliteit in Heerlen reduceren (minder misdrijven en
incidenten) en dat inwoners zich, met name in hun buurt, veiliger voelen.
Dit willen we bereiken door een buurtgerichte aanpak in te zetten gericht op het verbeteren van de
woon- en leefomgeving van onze inwoners (paragraaf 2.1). Naast deze buurtgerichte aanpak hebben
wij ook een aanpak op gemeenteniveau (paragraaf 2.2). Deze bestaat uit geprioriteerde thema’s
(hoofdstuk 3) en niet geprioriteerde thema’s (hoofdstuk 4 en 5).
Uitgangspunten zijn het realiseren van meer blauw op straat (paragraaf 2.3), het intensiveren van
burgerparticipatie en het verbeteren van de communicatie (paragraaf 2.4) en de samenwerking (2.5).
Op basis van de veiligheidsanalyse zijn een aantal thema’s geprioriteerd. Dit betekent dat er op deze
thema’s extra wordt ingezet (naast de reguliere aanpak).
In hoofdstuk 3 is de aanpak voor de geprioriteerde thema’s uitgewerkt zijnde, in willekeurige
volgorde: veilige woon- en leefomgeving (paragraaf 3.1) veilig uitgaan (paragraaf 3.2), hennepteelt/drugsoverlast (paragraaf 3.3), High Impact Crimes (paragraaf 3.4), ondermijning/georganiseerde criminaliteit (paragraaf 3.5) jeugdoverlast (paragraaf 3.6) en radicalisering
(paragraaf 3.7)

1

In de nota wordt onder partners verstaan:
1. Externe partners: politie, openbaar ministerie, RIEC Limburg, brandweer, veiligheidsregio Limburg-Zuid,
halt, welzijns-en zorgpartners en buurtorganisaties.
2. De verschillende betrokken afdelingen en bureaus binnen de gemeente: welzijn, project management,
buurtgericht werken, beheer en onderhoud, ruimtelijke en economische ontwikkeling, werkgelegenheid
en sociale zaken en integrale veiligheid (Veiligheidshuis, bureau bouw- en milieuhandhaving, bureau
handhaving, Flexteam, bureau beleid en bedrijfsvoering).
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In hoofdstuk 4 is de aanpak voor de niet geprioriteerde thema’s verder uitgewerkt. Voor deze thema’s
wordt de reguliere aanpak voortgezet. De niet geprioriteerde thema’s zijn: veilige bedrijventerreinen
en winkelgebied (paragraaf 4.1), veilige evenementen (paragraaf 4.2), verkeersveiligheid (paragraaf
4.3), externe veiligheid (paragraaf 4.4) en veiligheid in en om scholen (paragraaf 4.5).
In hoofdstuk 5 wordt de taken en de aanpak van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (crisisbeheersing)
en de brandweer (brandveiligheid) omschreven. Deze onderdelen vallen ook onder de nietgeprioriteerde thema’s en hiervoor wordt de reguliere aanpak voortgezet.
Hoofdstuk 6 beschrijft de coördinatie en organisatie van deze aanpak. Hierin worden de verhoudingen
tussen Openbaar Ministerie, Politie en de burgemeester benoemd (Driehoek) en hoe de Driehoek
wordt geïnformeerd over de voortgang.
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Hoofdstuk 1: Waar staan we nu?
Inleiding
Het veiligheidsbeleid wordt om de vier jaar geactualiseerd. Hiervoor moet je eerst inzichtelijk maken
welke problemen er spelen en, of de reeds ingezette aanpak werkt. Daarom hebben wij samen met
onze partners in 2015 een veiligheidsanalyse op gemeenteniveau uitgevoerd conform het VNG model.
Deze analyse gaf een beeld van welke veiligheidsthema’s op welke wijze op gemeenteniveau
aangepakt moesten worden om de criminaliteit en overlast te verminderen en het veiligheidsgevoel
van onze inwoners te bevorderen. Deze analyse gaf echter geen compleet beeld van de veiligheid en
leefbaarheid in onze buurten. In 2016 hebben wij daarom per buurt een veiligheidsanalyse uitgevoerd
om zo inzichtelijk te krijgen welke onderwerpen in de buurt moeten worden opgepakt om de
veiligheid in de directe woon- en leefomgeving te verbeteren.
Tevens hebben wij voor onze inwoners inzichtelijk gemaakt welke personen en organisaties er
werkzaam zijn in de buurten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
Afbeelding: veiligheidsbeleid en veiligheidsanalyse

Veiligheidsanalyse 2015
(gemeenteniveau)
Veiligheidsbeleid
Buurtveiligheidsanalyse
2016 (buurtniveau)

1.1 Veiligheidsanalyse op gemeenteniveau (2015)
Om ons veiligheidsbeleid te actualiseren hebben wij in 2015 samen met alle partners een
veiligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn vastgelegd in het document
“Veiligheidsanalyse 2015 Heerlen”. In lijn met de resultaten van deze analyse zijn de volgende
thema’s geprioriteerd voor de komende jaren: veilige woon- en leefomgeving, jeugdoverlast,
drugsoverlast, High Impact Crimes 2, ondermijning/georganiseerde criminaliteit en radicalisering.
De gemeenteraad heeft deze prioritering op 7 juli 2015 vastgesteld.
Gelet op een aantal opvallende incidenten/misdrijven in het uitgaansleven is hier eind 2015 veilig
uitgaan aan toegevoegd.
2

High Impact Crimes (HIC) zijn woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld.
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Naast de geprioriteerde thema’s zijn er ook overige veiligheidsthema’s waarbij de reguliere aanpak
wordt voortgezet: veilige bedrijventerreinen en winkelgebied, veilige evenementen, fysieke veiligheid
(zijnde verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing), veiligheid in en om
scholen3.
Voor verdere toelichting op dit onderdeel verwijzen wij naar de veiligheidsanalyse 2015 Heerlen.

1.2 Buurtveiligheidsanalyses (2016)
Inleiding
Om een aanpak te kunnen bepalen voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in onze
buurten hebben wij in 2016 voor iedere buurt een buurtveiligheidsanalyse gemaakt. Elke analyse
bestaat uit:
-

Een veiligheidsbeeld per buurt

-

Een samenvatting van de inbreng van de partners (herkennen zij het veiligheidsbeeld en een
verklaring van de cijfers)

-

De veiligheidsthema’s die volgens de partners (met voorrang) opgepakt zouden moeten worden

-

Contactgegevens van de personen en organisaties die in de buurt werkzaam zijn op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid

Veiligheidsbeeld
Voor iedere buurt is een veiligheidsbeeld gemaakt (zie onderstaande afbeelding 1).
Op basis van de cijfers van de politie (gebiedsscan) en de cijfers van de gemeente (burgeronderzoek)
wordt weergegeven op welke onderwerpen de buurt gunstig, neutraal of ongunstig scoort ten
opzichte van het Heerlense gemiddelde. Deze cijfers laten zien welke onderwerpen mogelijk verbeterd
moeten worden.
De volgende onderwerpen zijn in de buurtveiligheidsanalyse meegenomen: de sociale (overlast en
cohesie) en fysieke (verloedering, woningwaardering, en kwaliteit van de woonomgeving) veiligheid.
Daarnaast is ook gekeken naar de objectieve veiligheid (slachtofferschap, zogenaamde high impact
crimes en vermogensdelicten) en de subjectieve veiligheid (onveiligheidsgevoelens en dreiging).
Verder zijn ook de veiligheidsthema’s die ook op buurtniveau spelen meegenomen, zoals verkeersveiligheid en aspecten van georganiseerde criminaliteit.

De veilige publieke taak (VPT), informatieveiligheid, ambtelijke en bestuurlijke integriteit zijn ook in de
veiligheidsanalyse opgenomen. Uit de analyse volgt dat de aanpak op deze onderwerpen intern bij alle partners
belegd is. Aangezien deze onderwerpen en de aanpak hiervan niet direct bijdragen aan de doelstelling van deze
nota zijn deze niet meegenomen.
3
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Afbeelding 1: Voorbeeld veiligheidsbeeld van een buurt
Gunstig

Neutraal

Ongunstig

Veilige woon- en leefomgeving
Drugs/drankoverlast

X

Burengerucht (relatieproblemen)

X

Geluid

X

Overlast

X

Overlast verwarde personen

X

Jeugdoverlast

X

Vernieling c.q. zaakbeschadiging

X

Inbreng partners
Op basis van het veiligheidsbeeld hebben wij onze partners gevraagd of zij dit veiligheidsbeeld
herkennen. Zo kan het zijn dat de buurt bijvoorbeeld ongunstig scoort op verkeersongevallen maar
dat dit wordt veroorzaakt omdat er een autoweg door de buurt loopt waar veel ongelukken gebeuren.
Dit is dan geen specifiek buurtveiligheidsprobleem. Andersom kan het ook zo zijn dat bepaalde
problemen niet worden gemeld en dat deze daarom niet terugkomen in de cijfers maar wel degelijk
een veiligheidsprobleem in de buurt zijn. Door de cijfers met alle partners te bespreken wordt het
veiligheidsbeeld compleet. De bijdrage van de partners is te vinden in bijlage 3 van de buurtplannen.
Prioritering
Het veiligheidsbeeld samengevoegd met de inbreng van de partners levert een prioritering op van
thema’s die in de buurt met voorrang moeten worden aangepakt om zo een veiligere woon- en
leefomgeving te creëren.
Personen en organisaties werkzaam in de buurt
Voor iedere buurt is weergegeven welke partners er werkzaam zijn op het gebied van veiligheid en
belangrijker nog hoe zij bereikbaar zijn voor de bewoners van de buurt. Zie afbeelding 2 als
voorbeeld.
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Afbeelding 2: Buurtveiligheidsanalyse partners werkzaam in de buurt
Wijkagent
Fred Janssen
Tel: 0900-8844

Bureau handhaving
coördinator
Frans Mooren
Tel: 14 045 of email:
f.mooren@heerlen.nl

Buurt-BOA
Bart Sporken
Tel: 14 045 of email:
b.sporken @heerlen.nl

Stadsdeelcoördinator: Eugene Hodes, Tel: 14 045 of email e.hodes@heerlen.nl
Gebiedsregisseur:
Adriane Keulen, Tel: 14 045 of email a.keulen@heerlen.nl
Buurtwethouder:
Nico Aarts, Tel: 14 045 of email n.aarts@heerlen.nl
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Hoofdstuk 2: Wat willen we de komende vier jaar bereiken en hoe?
Inleiding
De komende vier jaren willen wij bereiken dat Heerlen een veilige en leefbare stad is met minder
criminaliteit en minder overlast (minder misdrijven en incidenten). Ook willen we dat inwoners zich
veiliger voelen, met name in de eigen buurt. Uitgangspunt hierbij is dat we de veiligheid, in buurten
waar het veiligheidsbeeld ongunstig is, verbeteren. Vervolgens willen wij voorkomen dat in de
gebieden waar de veiligheid en leefbaarheid net voldoende is (neutraal)een daling optreedt. Dit willen
we bereiken door een buurtgerichte aanpak voor de buurtthema’s en een aanpak op gemeenteniveau
met betrekking tot de overstijgende thema’s.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn meer blauw op straat, intensiveren burgerparticipatie en
verbeteren van de samenwerking.
De aanpak op buurtniveau en de aanpak op gemeenteniveau versterken elkaar en lopen zelfs soms in
elkaar over.
Afbeelding 3: Overzicht doel, aanpak en uitgangspunten

Meer blauw op straat
Buurtgerichte aanpak
Veilige en leefbare stad
Minder criminaliteit en
overlast
Inwoners voelen zich
minder vaak onveilig

(buurtplannen)
Intensiveren
burgerparticipatie en
verbeteren communicaite
Aanpak op gemeente
niveau
(Geprioriteerde en
overige thema's)
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Verbeteren
samenwerking

2.1 Buurtgerichte aanpak
Voor het verbeteren van de veiligheid van de woon- en leefomgeving van onze inwoners is een
aanpak op gemeenteniveau niet genoeg. Wij hebben daarom samen met onze partners voor iedere
buurt een buurtplan opgesteld. Op basis van de buurtveiligheidsanalyses en de aangebrachte
prioritering is in samenwerking met alle partners voor iedere buurt een aanpak (actielijst) ontwikkeld.
De 19 buurtplannen zijn toegevoegd (bijlage 1).

Een plan van aanpak alleen is echter niet voldoende om de veiligheid en leefbaarheid in de buurten te
verbeteren. Bewoners geven aan dat het belangrijk is dat de wijkagent en de handhaver (BOA) 4
vaker en meer zichtbaar in de buurt aanwezig zijn. Daarom hebben wij een nieuwe structuur
neergezet (meer blauw op straat) waarin de wijkagent een spilfunctie heeft en voor iedere buurt in
2017 een eigen handhaver (BOA) wordt ingezet. In deze nieuwe structuur gaan de wijkagent en de
handhaver (BOA) intensief samenwerken (zie ook paragraaf 2.3).
Het actief betrekken en het mee laten doen van bewoners speelt een belangrijke rol bij het veilig en
leefbaar maken en houden van de buurt. Daarvoor moet wij de bewoners ruimte geven en indien
nodig faciliteren, zodat zij kunnen meepraten en meedoen om de veiligheid en leefbaarheid in de
eigen buurt te verbeteren. In de buurtplannen zijn initiatieven van bewoners opgenomen die zij
(gaan) uitvoeren en die zorgen voor een veiligere en leefbaardere buurt. Hierbij speelt communicatie
een belangrijk rol: zeggen wat je doet en doen wat je zegt (zie ook paragraaf 2.4).

BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze is bevoegd tot de opsporing van bepaalde strafbare feiten.
Voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn parkeercontroleurs en gemeentelijke handhavers.
4
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Een goed netwerk van alle partners in de buurt is noodzakelijk om de buurtaanpak succesvol te laten
zijn. In iedere buurt zijn allerlei partners werkzaam. Sommige partners werken al regelmatig samen
en andere nog niet. Iedere buurt krijgt een buurtcoördinator die verbindingen legt tussen alle
partners en die zorgt dat de buurtplannen worden uitgevoerd en daar waar nodig worden bijgesteld.
De buurtcoördinator houdt voeling met de betrokken partners, stemt regelmatig met hen af en doet
dat in wisselende samenstelling, al naar gelang de problematiek die zich voordoet. Ook bewaakt
hij/zij of de acties uit de buurtplannen zijn uitgevoerd en of er nieuwe acties of onderwerpen
geprioriteerd moeten worden. Het betreft dus niet alleen maatwerk maar vraagt ook veel flexibiliteit.
De frequentie waarmee de partners bij elkaar komen en op welke wijze dit gebeurt (aansluiten bij
bestaande structuren in de buurt) is per buurt met de partners afgestemd (maatwerk).
De buurtgerichte aanpak is geen statisch geheel maar zal zich de komende jaren verder ontwikkelen.
Er zijn nu al partners, o.a. de brandweer en Bureau HALT, die hebben aangegeven dat zij willen
aansluiten bij de buurtaanpak.
Ook wordt voor de onveiligheidsbeleving in 2017 een uitgebreidere analyse van de cijfers per buurt
gemaakt. Op basis van de reeds opgenomen cijfers zal bekeken worden waarom mensen zich onveilig
voelen en welke verbanden er zijn tussen de onveiligheidsgevoelens in de buurt en andere indicatoren
(zoals bijvoorbeeld fysieke veiligheid en cohesie). Op basis van de resultaten van het onderzoek zal
vervolgens opnieuw bekeken worden op welke onderwerpen (extra) ingezet moet worden om de
subjectieve veiligheid in de buurt te verbeteren.
De aanpak van de onveiligheidsbeleving wordt ook opgepakt in Tripool-verband (zie paragraaf 2.5).

2.2. Aanpak prioritaire veiligheidsthema’s
Niet alle (onderdelen) van de veiligheidsthema’s zijn geschikt voor een buurtgerichte aanpak. Voor
deze thema’s is een aanpak opgesteld die wordt ingezet in de hele gemeente. Hiervoor zijn een
aantal thema’s geprioriteerd en een aantal niet. Sommige thema’s waren in het vorige beleid ook
geprioriteerd maar er zijn ook nieuwe bijgekomen. Op de geprioriteerde thema’s wordt, bovenop de
reguliere aanpak, extra ingezet. In hoofdstuk 3 is dit verder uitgewerkt.
Voor de onderwerpen die niet geprioriteerd zijn wordt de reguliere aanpak voortgezet. Dit is
uitgewerkt in hoofdstuk 4 en 5.
Ook bij de aanpak op gemeenteniveau blijven de uitgangspunten meer blauw op straat (paragraaf
2.3), intensiveren burgerparticipatie en communicatie (paragraaf 2.4) en verbeteren samenwerking
(paragraaf 2.5) belangrijk.
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2.3 Meer blauw op straat
Onze inwoners geven aan dat meer blauw op straat belangrijk is voor het creëren van een veilige
woon- en leefomgeving. Om daaraan tegemoet te komen hebben wij een nieuwe structuur neergezet
waarin de wijkagent een spilfunctie heeft en iedere buurt in 2017 een eigen handhaver (BOA) krijgt.
In deze nieuwe structuur gaan de wijkagent en de handhaver (BOA) intensief samenwerken.
Daarnaast wordt baanbrekend werk ingezet. Dit biedt mensen met een bijstandsuitkering, die geen of
nauwelijks kans hebben op een baan, de mogelijkheid om via allerlei ‘zichtbare’ en maatschappelijk
zinvolle projecten werkervaring op te doen. Zij vormen extra oren en ogen in de buurt.

Spilfunctie wijkagent
De wijkagent5 is een zichtbaar en goed bereikbaar aanspreekpunt op buurtniveau, voor individuele
burgers en buurtorganisaties. Op basis van de per buurt geprioriteerde veiligheidsthema’s en problemen voert de wijkagent samen met de handhaver (BOA) – elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid - de regie op de aanpak van die problemen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de
partners. De wijkagent heeft daarbij niet alleen een generieke verantwoordelijkheid voor de
politionele handhaving, opsporing en toezicht, maar werkt ook actief mee aan de verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid van de buurt. De wijkagent trekt daartoe nadrukkelijk samen op met de
gemeentelijke BOA: informatiedeling en fysieke nabijheid tussen politie en BOA en persoonlijk contact

Definitie wijkagent:
De wijkagent voert operationele politietaken uit ten behoeve van de handhaving van de openbare orde, veiligheid
en leefbaarheid in de samenleving. Hij/zij is werkzaam in de volle breedte van het politievak inclusief de opsporing
van strafbare feiten. De wijkagent is hierbij met name het gezicht van politie in de wijk. Hij/zij is het vaste
aanspreekpunt van de politie in de wijk en heeft daarin de regie.
De werkzaamheden van de wijkagent bestaan uit het opbouwen en onderhouden van contacten met burgers,
bedrijven en instellingen en het participeren in netwerken ten behoeve van de aanpak van veiligheidsproblematiek, alsmede het signaleren van criminaliteit binnen de wijk. Herkenbare patronen en problematieken waar reeds
ervaring mee is opgedaan, worden door de wijkagent aangepakt (bijv. terugkerende jeugdproblematiek). De
wijkagent stelt hiertoe de noodzakelijke plannen van aanpak op, maakt uitvoeringsafspraken en neemt de zaak
coördinatie voor zijn/haar rekening.
Bron: Notitie Wijkagent - Bijlage bij Landelijk Werkingsdocument Districten & Basisteam - & processenkaart
District-BT 26 november 2015
5
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zijn succesfactoren in de samenwerking. De wijkagent heeft onder andere een signalerende,
activerende en ‘spel verdelende’ rol richting BOA’s en andere partners/-instanties en ook burgers.
Inzet gemeentelijke BOA’S en toezichthouders
De prioritering vanuit de buurtplannen bepaalt in hoofdzaak de werkzaamheden van de (buurt)BOA.
In 2017 zal er per buurt één BOA beschikbaar zijn. In het begin zal er sprake zijn van handhavers
(BOA’s) die meerdere buurten bedienen. In het kader van de reorganisatie van bureau handhaving is
de formatie verdubbeld tot thans 25 fte. Dit betekent een verdubbeling van de formatie. Deze is
gepaard gegaan met een vermindering van het aantal toezichthouders naar 17 fte. De toezichthouders worden ingezet in de meldkamer en op straat voor de handhaving op overtredingen met
betrekking tot parkeren. De verwachting is dat het jaar 2017 nodig is om de formatie op sterkte te
krijgen. Ook in dit verband zoeken wij de samenwerking op met de beide Tripool gemeenten (zie
paragraaf 2.4).
Inzet baanbrekend werk
Voor taken/klussen die nu door niemand gedaan worden, maar wel kunnen bijdragen aan de
objectieve veiligheid van onze buurten en de veiligheidsbeleving van onze inwoners,
wordt baanbrekend werk ingezet: extra “oren en ogen” in het publieke domein én waar mogelijk ook
extra “handen”. Baanbrekend werk wordt nu al ingezet voor toezicht op parkeerplaatsen en het
controleren van brandkranen. De komende jaren wordt dit uitgebreid. Ook bij het opstellen van de
buurtplannen is bekeken waar baanbrekend werk aanvullend kan worden ingezet. Deze inzet is
opgenomen in de buurtplannen.

2.4 Intensivering burgerparticipatie en verbeteren communicatie
Intensivering burgerparticipatie
Bij burgerparticipatie gaat het om de betrokkenheid en deelname van burgers bij het oplossen van
problemen in hun eigen buurt, om initiatieven van en door de burgers en vervolgens het actief
participeren, meedoen van burgers. Voor wat betreft veiligheid liggen er duidelijke verantwoordelijkheden bij overheid en politie, maar burgers vormen als het ware een vierde partij in het rijtje van
politie, bureau handhaving en baanbrekend werk. Onze inzet moet meer gericht zijn op het betrekken
en faciliteren van burgers voor de thema’s die voor hen van belang zijn. Uit de veiligheidsanalyse
2015 en de buurtveiligheidsanalyses van 2016 blijkt dat burgers dit zelf ook graag willen. Wij zullen
in ons denken, doen en laten, burgers, zorginstellingen en de woningcorporaties betrekken. Dat
betekent dat we ruimte moeten scheppen, moeten stimuleren en prikkelen en dat we randvoorwaarden moeten inrichten.
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Naast de subsidiering van de wijkraden in de buurten stellen wij geld beschikbaar voor initiatieven die
de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in de buurt bevorderen. Het gaat om ideeën
waarmee mensen samen aan de slag gaan en die het netwerk in de buurt versterken. Deze
aanvragen worden gedaan door buurtbewoners en beoordeeld dóór een regiegroep bestaande uit een
medewerker van de gemeente en een aantal vertegenwoordigers van de buurtorganisatie
(buurtactieregeling).
Omdat burgerparticipatie op het gebied van veiligheid en leefbaarheid belangrijk is, is er vanaf 2017
extra budget voor het uitvoeren van burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Burgerparticipatie in de buurtplannen
In de bijeenkomsten die in de buurten gehouden zijn met alle partners is het onderwerp burgerparticipatie besproken. Aan deze bijeenkomsten hebben ook de bewonersorganisaties en een aantal
bewoners die actief zijn in de buurt deelgenomen. Naar aanleiding van de daar gemaakte afspraken
zijn in de buurtplannen initiatieven van bewoners opgenomen die zij (gaan) uitvoeren en die
bijdragen aan een veiligere en leefbaardere buurt.
Burgerparticipatie in de aanpak op gemeenteniveau
Ook in de aanpak van de veiligheidsthema’s op gemeenteniveau is aandacht voor burgerparticipatie.
Voorbeelden hiervan zijn het donkere dagen offensief (project van de politie zie paragraaf 3.4) en
Burgernet.
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Verbeteren communicatie
Voorwaarde voor een goede relatie met onze inwoners is dat we moeten zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen. Communicatie speelt een cruciale rol bij het vertrouwen dat de burger in de overheid
heeft.
Communicatie heeft een tweeledige rol als het gaat om veiligheid:
1. Bewoners informeren over wat we doen en transparant zijn over de mate van veiligheid in de stad
(informeren).
2. Bewoners overtuigen van de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben om hun woonomgeving veilig
te houden (stimuleren en activeren).
Informeren
Veiligheid is een hot issue waar ook de pers graag aandacht aan besteedt. Om de regie te houden
over de informatiestroom, moeten we zelf het initiatief houden om de bewoners te informeren over
actuele ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor positieve resultaten, maar ook voor ongewenste
ontwikkelingen. Door hier zelf het initiatief in te houden, tonen we aan dat de gemeente de
problematiek serieus neemt, schetsen we de context en geven we aan wat we (gaan) doen om het
probleem aan te pakken.
Stimuleren en activeren
Als we bewoners willen stimuleren om zelf iets te doen om de veiligheid te verbeteren, zal
communicatie altijd deel uitmaken van een project dat bestaat uit meerdere maatregelen. Denk aan
extra handhaving door burgers of het faciliteren van bewoners. Een communicatiecampagne alleen
levert geen bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid. Zeker als het gaat om het betrekken en
activeren van bewoners, moet de focus liggen op (persoonlijke) communicatie ín de buurten, bij
voorkeur via de structuren en kanalen en met de middelen die daar al bestaan en die door burgers
ook al worden gebruikt. Naast de traditionele middelen maken we gebruik van sociale media en
nieuwe toepassingen daarvan. Als dit kan en relevant is, betrekken we bewoners bij de uitwerking en
uitvoering van plannen.
Bij het opstellen van de buurtplannen hebben wij geïnformeerd welke behoefte de buurt heeft met
betrekking tot informatie op het gebied van veiligheid. Dit hebben wij voor alle buurten verzameld. In
2017 gaan wij per buurt bekijken hoe wij aan de aangegeven behoefte per buurt invulling kunnen
geven en hoe we dit verder kunnen doorontwikkelen.
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2.5 Verbeteren samenwerking
Uit voorafgaande blijkt al dat bij de totstandkoming van de buurtplannen intensief is samengewerkt
met alle partners (inclusief de buurtorganisaties). Deze samenwerking wordt in de uitvoering van de
buurtveiligheidsplannen uiteraard voortgezet. Ook is al de verbetering in de feitelijke samenwerking
wijkagent en gemeentelijke BOA’S genoemd. Hieronder wordt daarom alleen ingegaan op de
netwerksamenwerking in de buurten en de samenwerking in Tripool-verband.

Netwerksamenwerking in de buurt
Samen met alle in de buurt opererende partners is, met inachtneming van ieders professionele
verantwoordelijkheid, op basis van de gezamenlijke verantwoordelijkheid vervolgens een aanpak
uitgewerkt. Deze aanpak garandeert dat, al naar gelang de problematiek, steeds de juiste
verbindingen worden gelegd tussen de diverse betrokken partners en hun specifieke expertise op het
brede terrein van veiligheid en leefbaarheid, maar ook van maatschappelijk zorg. Er komt daartoe
geen nieuwe structuur maar we leggen verbindingen tussen bestaande sociale buurteams
expertiseteam, buurtorganisaties en veiligheidspartners ect., door de inzet van een buurtcoördinator.
Samenwerking in Tripool-verband
De burgemeesters van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen hebben de wens uitgesproken om op
het gebied van veiligheid nauw samen te gaan werken. De hiervoor geformuleerde beleidsonderwerpen zijn: veiligheidsbeleving, bestrijding High Impact Crimes, radicalisering, drugshandel/overlast,
bestuurlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit (inclusief lokaal Criminaliteitsbeeld Analyse)
en informatiepositie (stuurinformatie en informatie voor een weerbare overheid). Deze beleidsonderwerpen zijn zeer divers en kennen naast beleidsmatige kanten ook uitvoeringscomponenten. Er zijn
voor alle onderwerpen expertiseteams gevormd, waarin een specialist van iedere Tripool gemeente
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participeert. Door het samenbrengen van de expertise wordt een extra impuls gegeven aan de
ontwikkeling op het specifieke beleidsterrein en leidt dit tot versterking van de aanpak en verhoging
van de expertise.
Er wordt per onderwerp een streefbeeld neergezet waar alle 3 deelnemende gemeenten op 1 januari
2018 moeten staan. Ook bij andere onderwerpen wordt samengewerkt in Tripool-verband o.a.
handhaving.
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Hoofdstuk 3: Prioriteiten op gemeenteniveau
Inleiding
In lijn met de veiligheidsanalyse 2015 op gemeenteniveau en de veiligheidsanalyses in 2016 op
buurtniveau zijn de volgende onderwerpen in willekeurige volgorde geprioriteerd:


Veilige woon- en leefomgeving



Veilig uitgaan



Drugsoverlast



High Impact Crimes



Ondermijning/georganiseerde criminaliteit



Jeugdoverlast



Radicalisering

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt wat wij samen met onze partners de komende jaren gaan doen om
deze geprioriteerde veiligheidsthema’s aan te pakken.

3.1 Veilige woon- en leefomgeving
Om de woon- en leefomgeving van onze inwoners veiliger te maken zetten wij de buurtgerichte
aanpak in. De buurtgerichte aanpak is uitgewerkt in paragraaf 2.1.
Daarnaast zijn er ook veiligheidsthema’s die op gemeente niveau worden opgepakt en bijdragen aan
een veilige woon-en leefomgeving. In deze paragraaf is de aanpak op gemeenteniveau opgenomen
die mede gericht is op een veilige woon- en leefomgeving.
De aanpak van de andere veiligheidsthema’s op gemeenteniveau kunnen natuurlijk ook een bijdrage
leveren aan de veilige woon-en leefomgeving.
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De partners in de buurt, hun taak en prioritering
De wijkagent
De wijkagent is het gezicht van de politie in de wijk en levert een belangrijke bijdrage aan de
handhaving van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid en is belast met alle basispolitietaken.
Betreffende sociale problemen heeft de wijkagent primair een signalerende rol en activeert hij de
passende probleemhouder. Voor wat betreft veiligheidsproblematiek voert de wijkagent vanuit de
politieorganisatie de regie op de politionele uitvoering, met en door andere speelveld partners. Deze
regie voert hij zonder te treden in de verantwoordelijkheden van andere partners op dit thema. De
wijkagent is goed op de hoogte van wat er zich in zijn gebied afspeelt en signaleert fenomenen. In
ieder stadsdeel zijn meerdere wijkagenten actief. De aanpak van de politie op wijkniveau bestaat uit
signaleren en adviseren, opsporingsonderzoek, handhaven van de rechtsorde en/of het verlenen
van slachtofferzorg/nazorg. Voor thema’s die vallen buiten het landelijke- en eenheidsbeleid heeft
de politie hoofdzakelijk een signalerende en adviserende rol. Zie voor concrete acties buurtplannen
inclusief bijlage 5 van de buurtplannen onderdeel politie bijdrage afkomstig uit notitie inzet politie
kadernota Gemeente Heerlen 2017-2021”.
Handhaving (BOA’S)
De inzet van de gemeentelijke handhavers (BOA’s) is gekoppeld aan leefbaarheidsaspecten en
kleine ergernissen waaronder overlast hondenpoep, illegaal afval en parkeeroverlast. Daarnaast zijn
de onderwerpen veilig uitgaan, jeugdoverlast en afhandelen van meldingen van geluidsoverlast
geprioriteerd en worden BOA’s ingezet in het kader van veilig uitgaan.
Zie voor concrete acties buurtplannen en bijlage 5 van de buurtplannen.
Beheer en onderhoud (Schoon en heel)
Effectief beheer van de openbare ruimte heeft een forse impact op het veiligheidsgevoel van
bewoners. Wij zorgen voor een schone stad, heel straatmeubilair, voldoende verlichting, en
bijgehouden groen. Verloedering en verpaupering willen we tegen gaan. We willen overgaan tot een
meer gedifferentieerde wijze van onderhoud van de openbare ruimte, ook hierin de burgers actiever
betrekken en zoeken naar manieren om heel ook dúúrzaam heel te laten zijn (geen of minder
kapitaalvernietiging). Overheid en burger gaan meer samen doen in de toekomst.
Zie voor concrete acties buurtplannen en bijlage 5 van de buurtplannen.
Sociale Buurtteam
Het Sociaal Buurtteam biedt mensen of gezinnen toegang tot hulpverlening. De Sociale Buurtteams
werken laagdrempelig, outreachend en steunen de bewoners in de buurten van Heerlen en zoeken
met hen naar oplossingen om zoveel mogelijk hulp te vinden in het eigen netwerk of een algemene
voorziening. Waar dit niet mogelijk is, zorgt het Sociaal Buurtteam ervoor dat toegang tot
individuele voorzieningen wordt geregeld. Dit doen ze door, indien nodig, medewerkers van het
Expertiseteam in te schakelen, die hiervoor de benodigde expertise én mandaat hebben.
Zie ook bijlage 1 van de buurtplannen voor toelichting op de Sociale Buurtteams.
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Expertiseteam
Indien er specialistische hulp nodig is, wordt het Expertise team ingeschakeld. De expertiseteams
zijn werkzaam in Heerlen Noord (stadsdelen Hoensbroek en Heerlerheide) en in Heerlen Zuid
(stadsdelen Heerlen Centrum en Heerlerbaan). In het Expertise team is er sprake van deskundigheid op onder meer de terreinen jeugdzorg, verstandelijke beperking, GGZ, WMO, Werk, Inkomen
en Schulden. Deze teams zijn gespecialiseerd in complexe meervoudige problematiek. Op verzoek
van de Sociale Buurtteams of andere professionals in het voorliggende veld, kunnen zij bij moeilijke
casuïstiek adviseren, meegaan op huisbezoek of deelnemen aan een multidisciplinair overleg. Zij
hebben afstemming met het Veiligheidshuis. Iedere buurt valt onder een Expertise team.
Veiligheidshuis
De Veiligheidshuizen is ons land hebben als doelstelling het veiliger maken van de samenleving door
het verminderen van recidive, met betrekking tot huiselijk geweld, veel- en meerplegers, notoire
overlastplegers en hinderlijke of criminele jeugdigen. Ook bieden zij nazorg aan ex-gedetineerden.
Zij verbinden de dwang-, drang-, straf- en zorginterventies tot één integrale aanpak en wel
zodanig, dat de verschillende componenten elkaar versterken (sinds medio 2016 is het personeel
van de beide Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen fysiek samengevoegd en werkzaam vanuit
Kerkrade. Begin 2017 zal de formele fusie van een toekomstbestendig Veiligheidshuis Parkstad
gerealiseerd zijn).
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)/Openlijke Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Sommige mensen hebben zorg nodig, maar zullen daar niet zelf om vragen of weigeren hulp. Deze
mensen noemen we zorgmijders. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals
psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af.
Vaak heeft hun omgeving daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen, soms
ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen. Dit heet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
Het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg is een van de uitvoerders van deze zorg.
Buurtsteun
Er wordt samen met medewerkers van Buurtgericht Werken, de opbouwmedewerker van Alcander
en actieve buurtbewoners vorm gegeven aan initiatieven van en in de buurt die bijdragen aan een
vitale (koppeling met het sociale domein) en dus leefbare buurt. Te denken valt aan laagdrempelige
informatie of advies door vrijwilligers, laagdrempelige sociale, culturele, educatieve ontmoeting of
bewegingsactiviteiten, informele zorg en mantelzorg. Buurtsteun is afhankelijk van de vraag en
behoefte van de bewoners van een buurt.

21

Aanpakken om de woon- en leefomgeving te verbeteren
Preventief en integraal inzetten op zwaardere vormen van overlast
Uiteindelijk is voorkomen van zwaardere vormen van overlast en geweld het meest effectief en
wenselijk. Preventief wordt ingezet via Buurtgericht Werken en burgerparticipatie. We streven naar
een effectieve integrale aanpak op buurtniveau. Interne partners daarbij zijn welzijn, zorg,
buurtgericht werken, wonen, beheer openbare ruimte en handhaving. Externe sleutelactoren zijn
woningcorporaties, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en natuurlijk politie en Openbaar
Ministerie.
Repressieve aanpak van zwaardere vormen van overlast
In deze gevallen zetten wij een persoonsgerichte aanpak in en onze bestuurlijke instrumenten in
nauwe samenwerking met de partners. Maatregelen die kunnen worden ingezet bij overlast zijn
onder andere: noodbevel/noodverordening en de inzet van (mobiele) camera’s zie ook het volgende
kopje.
Cameratoezicht (vast en mobiel)
Zowel vast als mobiel cameratoezicht blijven belangrijke hulpmiddelen bij het bestrijden van
overlast en criminaliteit. Het accent ligt daarbij niet meer uitsluitend op de bestrijding van
drugscriminaliteit maar met name ook op de bestrijding van overlast van bijvoorbeeld verwarde
personen en (criminele) jeugd, toezicht op evenementen die in aantal en omvang toenemen en de
aanpak van Veilig uitgaan.
Het vaste en mobiele cameratoezicht is in de afgelopen 13 jaar een essentieel hulpmiddel geweest
in de handhaving van de openbare orde in Heerlen. Het heeft samen met andere maatregelen
mogelijk gemaakt dat de extreme overlast en de criminaliteit, verbonden aan o.a. drugshandel en
straatprostitutie, binnen enkele jaren is teruggedrongen. In de daarop volgende jaren is gebleken
dat cameratoezicht ook voor het behouden van een veilige leefomgeving en het voorkomen van
inbreuken op de openbare orde een noodzakelijk hulpmiddel is.
Het cameratoezichtsysteem in Heerlen, zowel de vaste, de mobiele camera’s en de opslagapparatuur, wordt in 2017 vervangen, waarbij de nieuwe (digitale) apparatuur beter beeld zal opleveren
dan het bestaande. In deze vervanging wordt ook de mogelijkheid ingebouwd, om zogenaamde
intelligente software te gebruiken om vroegtijdig ongeregeldheden te signaleren, bijvoorbeeld op
basis van geluid. Het systeem wordt beter afgestemd op de behoefte in de diverse delen van
Heerlen. Voor het uitgaansgebied wordt een overzichtscamera toegevoegd aan de traditionele
posities en er wordt gekeken naar het verbeteren van het zicht bij evenementen.
Samen met de politie hebben wij gekeken naar de posities van de bestaande vaste camera’s,
waarbij een aantal posities zijn weggevallen en er ook nieuwe posities worden opgenomen. Zo is in
het Maankwartier al nieuwe digitale techniek toegepast op nieuwe in het project opgenomen
cameraposities.
Om de buurtveiligheidsaanpak te ondersteunen zullen niet alleen de bestaande mobiele camera’s
worden vervangen, maar zullen er meer mobiele camera’s worden aangekocht, om zo beter aan de
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behoefte van flexibel cameratoezicht buiten het vaste cameratoezichtgebied te kunnen voldoen.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis: De gemeente heeft, samen met een aantal ketenpartners, een belangrijke rol in het
voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor een belangrijk deel wordt de
aanpak van huiselijk geweld door het Veiligheidshuis uitgevoerd. Voor de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties is een Regiovisie Veilig Thuis opgesteld voor Zuid-Limburg voor de jaren
2014-2018. Deze Regiovisie geldt per 1 januari 2015 en dient de komende jaren verder te worden
uitgewerkt. Voor de nieuwe Veilig Thuis organisatie geldt dat deze de komende jaren inhoudelijk
vorm moet krijgen, dient te worden doorontwikkeld, en dat daarmee de aanpak van huiselijk
geweld vanuit het Veiligheidshuis deels wordt overgeheveld naar Veilig Thuis in de loop van 2017.
Inzet AWARE: het mobiele alarmeringssysteem voor door huiselijk geweld bedreigde vrouwen en
mannen uit de Parkstadgemeenten.
Huisverboden: Het uitvoeren van de Wet op het tijdelijk huisverbod blijft onder de regie van het
Veiligheidshuis.
De risico inventarisatie die bepaalt of een huisverbod wordt opgelegd, ligt bij politie en de
crisisdienst van Alcander. De casemanager van Alcander coördineert de hulpverlening.
Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Implementatie van deze code
binnen de sectoren onderwijs, gezondheidzorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg en justitie en waar nodig ondersteuning bieden. Daarnaast dienen de medewerkers van
de genoemde organisaties op dit thema te worden geschoold.
Verwarde en overspannen personen
Door de “verambulantisering” van de zorg worden personen met een psychische stoornis korter of
niet meer opgenomen. De behandeling wordt extramuraal, buiten de zorginstelling, aangeboden
waarbij de patiënt thuis verblijft. De spanningen die hieruit voortvloeien in de woonomgeving zijn te
zien in de stijging van het aantal meldingen van de overlast. Dit komt deels doordat patiënten zich
onttrekken aan de zorg. Dat heeft directe invloed op de leefbaarheid in de gemeente en het gevoel
van veiligheid van inwoners. Door de decentralisaties van taken naar de gemeente is onze rol groter
geworden. De complexiteit is daarbij ook vergroot. De problematiek rond verwarde personen heeft
een hernieuwde samenwerking van Nationale Politie, zorginstellingen en de gemeente nodig. Deze
verandering is de afgelopen periode al ingezet, maar wordt de komende jaren verder doorgevoerd.
Dit is een taak die met de gehele keten van veiligheid en zorg, ook regionaal, wordt afgestemd.
Top X aanpak
Onder regie van de gemeente wordt samen met het Openbaar Ministerie en de politie een selectie
(een top-x) gemaakt. De Top x is een slim selectiehulpmiddel (wie moet aangepakt worden), geen
inhoudelijke aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat personen van wie het gedrag voortkomt uit
meervoudige problematiek na selectie inhoudelijk door het Veiligheidshuis zullen worden opgepakt
en personen waarbij dit niet geval is door politie en Openbaar Ministerie (strafrechtelijk) worden
aangepakt.
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Herstructurering
De gemeente herstructureert gebieden door onder andere de infrastructuur te verbeteren /op te
waarderen. Naast de ‘stenen’ is er in toenemende mate aandacht voor de mens in deze gebieden,
hierdoor ontstaat een integrale aanpak op alle leefgebieden. De sociale veiligheidsaanpak
herstructurering Heerlen-Noord is een vertaalslag van ‘Operatie Hartslag’ naar buurtniveau in de
gebieden Hoensbroek, Passart en Vrieheide-de Stack. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak
wordt met commitment van politie, woningcorporaties, Veiligheidshuis, gemeente Heerlen en
welzijnsorganisatie Alcander ingezet om complexe problematiek op het sociaal- en veiligheidsgebied
te verbeteren en te normaliseren.
Het project is gezien de complexiteit van de problematiek in de gebieden Vrieheide-de Stack en
Hoensbroek (Centrum-de Dem en Hoofdstraat-West e.o.) additioneel op projectbasis toegevoegd
aan de reguliere structuren van Integrale Veiligheid en de ontwikkeling van Sociale Buurtteams. De
oorspronkelijke looptijd van het project is tot 1 januari 2017. Beëindiging van het project in een
projectgebied waar op dit moment nog steeds sprake is van complexe veiligheidsproblematiek
betekent echter het verlies van zorgvuldig vergaarde kennis van de sociale structuren aldaar.
Hierop is besloten het project in een afgeslankte vorm voor de duur van tenminste 3 jaar (2017 –
2019) te continueren binnen in ieder geval Vrieheide-de Stack. Door de zwaarte van de
problematiek en de komst van de sociale buurtteams wordt daarbij de woonomgevingploeg (relatief
licht instrument binnen de sociale veiligheidsaanpak) ondergebracht in de reguliere structuren. De
sociale veiligheidsaanpak bestaat vanaf 2017 uitsluitend nog uit Casuïstiekoverleg onder leiding van
de procesmanager Veiligheidshuis, medewerker Bureau Flexteam, Bouw- en Milieuhandhaving, wijkBOA’s, woningcorporaties, welzijnsorganisatie Alcander en de wijkagent(en). Het privacyconvenant
(voor een rechtmatige uitwisseling van informatie tussen de partners) wordt verlengd gedurende de
projectperiode in het desbetreffende projectgebied (primair de wijk Vrieheide). De capaciteit van
het project wordt teruggebracht van twee naar één fulltime projectteam. Indien er uit een
buurtanalyse of anderszins verkregen informatie blijkt dat het reguliere veiligheidsbeleid niet
afdoende resultaat biedt, kan er opgeschaald worden naar het project sociale veiligheid. Er zal dan
met en uit de bestaande projectcapaciteit, in combinatie met lokale expertise, een tijdelijke
uitbreiding van het projectgebied plaatsvinden.
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3.2 Veilig uitgaan
Wij hebben de ambitie om het uitgaansleven in de komende jaren nog veiliger te maken. Er wordt
veel gedaan om de sfeer, de veiligheid en de leefbaarheid in het uitgaansgebied te borgen en waar
nodig en mogelijk te verhogen. Elk incident is namelijk één teveel. Het thema Veilig Uitgaan is
daarmee geprioriteerd binnen de veiligheidsaanpak van Heerlen. In samenspraak met de politie,
handhaving, horecaondernemers en gemeentelijke diensten zoals beheer en onderhoud wordt een
plan van aanpak “veilig uitgaan” opgesteld.
Tegelijkertijd onderzoeken wij de toepasbaarheid van gebiedsontzeggingen en gebiedsverboden voor
mensen die de openbare orde ernstig verstoren. Als aanvullende maatregel zijn de BOA’s toegevoegd
aan de openbare orde diensten van politie in de avond en nacht van donderdag tot zondag. Het
streven is om een gedragen en integraal plan van aanpak begin 2017 op te leveren, waarbij de
geformuleerde acties uit dat plan vervolgens in de loop van dat jaar uitgerold kunnen worden.

Aanpak

Verantwoordelijk

Betrokken partners

Opstellen plan van aanpak

Gemeente (Flexteam)

Politie, Bureau

Opstellen van plan voor de preventie en aanpak

Handhaving,

van Veilig uitgaan o.a. bezoekersenquête,

horecaondernemers en

veiligheids-app voor bezoekers en evaluatie

gemeentelijke diensten

sluitingstijden evalueren.

zoals Beheer en
Onderhoud

Gebiedsontzeggingen en gebiedsverboden

Gemeente (Flexteam)

Onderzoeken toepasbaarheid van gebiedsontzeggingen en gebiedsverboden voor mensen die
de openbare orde ernstig verstoren.
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Politie

Avond- en nachtdiensten BOA’s

Gemeente (Bureau

Als aanvullende maatregel worden de BOA’s

Handhaving)

Politie

ingezet tijdens de avond en nacht van
donderdag tot zondag.
Er wordt samengewerkt met de politieteams die
openbare orde diensten draaien.

3.3 Hennepteelt/drugsoverlast/drugsbeleid
Wij houden de komende jaren vast aan onze ingezette lijn met betrekking tot de regulering van de
hennepteelt. Dat betekent dat wij bereid zijn een actieve rol te blijven spelen op dit dossier waarover
inmiddels ook de VNG en het overgrote deel van de gemeenten zich positief heeft uitgesproken.
Daarvoor staat ook het standpunt van de werkgroep ‘Modernisering van het cannabisbeleid’ van de
VNG als voorbeeld. Burgemeester Scholten van de gemeente Venlo maakte deel uit van deze
werkgroep. Op het moment dat lagere overheden juridisch ruimte krijgen de hennepteelt te
reguleren, dan wel experimenten mogen opstarten, zullen wij hiervoor opteren. Wij zullen daarbij dan
samen met de andere Limburgse coffeeshopgemeenten gezamenlijk de mogelijkheden daartoe
bekijken. Dit geldt ook voor het reguleren van kleinschalige (maximaal 5 planten) wietteelt voor
medische doeleinden.
Op het gebied van de regulering van de hennepteelt zijn in 2016 rapporten verschenen die de roep
om regulering van de hennepteelt alleen maar versterken. Het betreft het onderzoek van prof. Van
Kempen naar internationale mensenrechtenverdragen in relatie tot de teelt en handel van cannabis
voor recreatief gebruik en het rapport “Het failliet van het gedogen, op weg naar de cannabiswet”
opgesteld onder de vlag van de VNG. Het rapport Van Kempen biedt een juridische onderbouwing
voor (experimenten met) de regulering van de hennepteelt en handel.
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Het aangescherpt handhavingsbeleid “drugs en overige (woon)overlast is eind 2015 aangepast. Bij
het aantreffen van een handelshoeveelheid softdrugs dan wel hennepplanten wordt een waarschuwing gegeven en niet direct overgegaan tot sluiting. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen op het
gebied van het reguleren van de hennepteelt.
De aanpak van de drugsoverlast kent diverse facetten. De komende jaren continueren wij de aanpak
van illegale hennepteelt vanwege de gevaren die daaraan verbonden zijn. Net zozeer blijven wij ons
inzetten de illegale handel in soft- en harddrugs vanuit panden en in de openbare ruimtes te
bestrijden. Wij blijven samen met politie en justitie in RIEC-verband (Regionaal Informatie en
Expertise Centrum) ook onderzoek doen naar criminele netwerken die daaraan ten grondslag liggen.
Voor de aanpak van drugsoverlast gerelateerd aan panden biedt het Handhavingsbeleid drugs en
overige (woon-)overlast de basis voor het bestuursrechtelijk optreden bij geconstateerde hennepteelt
dan wel de handel in harddrugs vanuit woningen of openbare inrichtingen. Daarnaast zijn er – op
basis van het zogenaamde hennep-convenant en het convenant bestuurlijke en geïntegreerde aanpak
georganiseerde criminaliteit – afspraken over andere bestuursrechtelijke, fiscale en opsporingsmaatregelen die in dat kader genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van een uitkering
naar aanleiding van geconstateerde hennepteelt, het opleggen van belastingaanslagen of het sluiten
van panden.
De politie houdt zich al jaren succesvol bezig met het bestrijden van de drugshandel en de
drugsproductie zowel in het publieke domein als vanuit panden. Er loopt in de gemeente Heerlen, in
nauwe samenwerking met het OM en de politie, een pilot strafrechtelijk ruimen van hennepplantages.
Focus ligt hierbij op: het aanpakken van de criminele wereld achter plantages met behulp van het
RIEC, het sneller berechten van telers en het organiseren van nacontroles. Hoe sneller er wordt
geruimd, des te minder interessant het kweken uiteindelijk wordt is de gedachte.
Het veiligheidsthema hennepteelt/drugsoverlast is ook op onderdelen meegenomen in de
buurtplannen (zie bijlage 1).

Aanpak

Verantwoordelijk

Betrokken partners

Waarschuwing en sluiting op basis van

Gemeente (Flexteam)

Politie

Opiumwet
Wanneer geconstateerd wordt dat een pand
gebruikt wordt voor de teelt van, dan wel handel
in verdovende middelen volgt een bestuursrechtelijke waarschuwing of een besluit tot sluiting.
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Aanpak criminele netwerken

Gemeente

RIEC

Belangrijk is om de criminele netwerken achter de

(Flexteam)

netwerkpartners

Gemeente (Flexteam)

RIEC en netwerkpart-

6

en

teelt van en handel in verdovende middelen aan
te pakken. Het convenant bestuurlijke en
geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit
biedt de basis om samen met de netwerkpartners
diepgaander onderzoek te doen naar deze
netwerken en, daar waar nodig, bestuurlijke,
strafrechtelijke en/of fiscale interventies te
plegen.
Aanpak georganiseerde hennepteelt
In het kader van de RIEC-samenwerking is er een

ners

koersdocument hennep voor de gehele Provincie
Limburg opgesteld.
Dit koersdocument is in september 2016
vastgesteld en kent als uitgangspunt “Één
integrale aanpak door één overheid”. De
hennepketen wordt in heel Limburg integraal
aangepakt, waarbij het van belang is een
gezamenlijk geformuleerde, samenhangende visie
te hanteren.
De integrale aanpak vereist ook een gezamenlijke
inzet van capaciteit en middelen.
Er zijn een aantal sporen benoemd op basis
waarvan die integrale aanpak gestalte kan
krijgen, waaronder het (meer en beter) opsporen
van verdachten achter de georganiseerde
hennepteelt en het versterken van de
informatiepositie van alle betrokken overheidspartners.
Zie ook paragraaf 3.5 ondermijning/georganiseerde criminaliteit.
Regulering hennepteelt

Gemeente (Integrale

Er wordt gezocht naar een structurele en

Veiligheid, Beleid en

duurzame oplossing voor de problematiek rondom

Bedrijfsvoering)

de ‘achterdeur’ van de coffeeshop, zoals die

6

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
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verwoord is in het manifest Joint Regulation
(regulering hennepteelt).
Mits juridisch daartoe de mogelijkheden worden
geboden wordt ingezet op regulering van de
hennepteelt voor recreatief gebruik. Uiteindelijk
moet deze regulering leiden tot significante
verbeteringen: terugdringing van de georganiseerde criminaliteit, verhoging van de veiligheid
in de buurten en een positief effect op de
volksgezondheid.
Preventie van drugsgebruik onder jongeren

Gemeente (Welzijn)

Het gaat hierbij vooral om het bewust maken van

Mondriaan, Alcander en
Halt

jongeren van de risico`s van drugsgebruik.
Dit gebeurt via voorlichting aan (risico) jongeren
maar ook bemiddeling door verschillende partners
(Mondriaan, Alcander en Halt).

3.4 High Impact Crimes
Woninginbraak, overvallen, straatroof en (uitgaans)geweld zijn High Impact Crimes (HIC). Er is veel
verwantschap tussen deze delicten, zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Het zijn delicten
met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel van
burgers. De aanpak van de High Impact Crimes is ook een landelijke prioriteit van de politie. Naast
een intensieve aanpak van deze delicten is preventie de sleutel tot het terugbrengen van het aantal
delicten. Dit kan alleen succesvol zijn als er bij de aanpak sprake is van een nauwe samenwerking
tussen politie, ondernemers, burgers en gemeente.
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Aanpak

Verantwoordelijk

Aanpak politie HIC

Politie

Betrokken partners

De aanpak van de politie is onder meer een
intensieve en persoonsgerichte aanpak, de
aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende
criminele bendes) en op het versterken van de
heterdaadkracht (het vermogen om kort na het
delict de dader te pakken). De inzet van de politie
is onder andere:


Signaleren en adviseren



Verrichten opsporingsonderzoek/handhaven van de rechtsorde



Slachtofferzorg/nazorg

Donkere dagen offensief

Politie

Het aantal woningovervallen, inbraken en
straatroven neemt landelijk gezien al een paar
jaar af. Toch is de politie, samen met partners,
onverminderd druk met de bestrijding ervan.
Zeker als de dagen weer korter worden. Tijdens
de donkere dagen van oktober tot en met maart
intensiveert de politie de operationele en
communicatieve inspanningen op het gebied van
woninginbraken, overvallen en straatroven, de
zogenoemde High Impact Crimes (HIC). Ook
vraagt de politie de inwoners om een tandje bij te
zetten en alert te zijn. 80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van
burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het
beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke
auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen
als ze in de buurt situaties zien die ze niet
vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde
auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en
anders via 0900-8844.
De politie is in deze periode gericht op meer
surveilleren en het houden van preventieve
acties. Daarnaast worden inbrekers, overvallers
en straatrovers extra in de gaten gehouden.
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Inwoners

Centrum voor criminaliteitsbestrijding en

Gemeente (Beleid en

Veiligheid (CCV)

Bedrijfsvoering

Het CCV biedt gemeenten op diverse wijze

afdeling IV)

ondersteuning bij de aanpak van High Impact
Crimes. Bijvoorbeeld: toolkit voor de aanpak van
High impact crimes en presentaties in de buurt
over woninginbraken.

3.5 Ondermijning/georganiseerde criminaliteit
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, doet afbreuk aan gevoelens van veiligheid
en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit
richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’.
Een effectieve overheid zet haar bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke
instrumenten geïntegreerd in. Daarom zijn ‘integraal tenzij’ en een vergaande samenwerking, met
daaraan voorafgaand een uitgebreide informatie-uitwisseling, de uitgangspunten bij de bestrijding
van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Het doel is om preventie, controle, opsporing en
vervolging te versterken.

De basis van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak is het "Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering
Integriteitsbeoordelingen". Op structurele basis wordt in Limburg samengewerkt tussen alle 33
gemeenten, de Provincie Limburg, de Politie Eenheid Limburg, het Openbaar Ministerie, de
Belastingdienst/FIOD, de Douane, de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (SZW), Immigratie
en naturalisatiedienst (IND) en de Koninklijke Marechaussee. Het RIEC Limburg opereert in het veld,
in de directe nabijheid van de gemeenten die met georganiseerde criminaliteit en ondermijning
worden geconfronteerd.
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In 2017 zal een integraal ondermijningsbeeld Limburg opgeleverd worden.
Dit beeld moet ons inzicht geven in de voornaamste spelers en locaties die een spilfunctie hebben
binnen de ondermijnende criminaliteit. Op basis van dit ondermijningsbeeld kunnen, ook voor
Heerlen, nadere strategische keuzes gemaakt worden voor de aanpak van georganiseerde
criminaliteit.

Aanpak

Verantwoordelijk

Betrokken partners

Bestuurlijke aanpak

Gemeente (Flexteam)

Sociale Recherche,

De gemeente Heerlen kent een lokaal overleg

Bouwen, Wonen en

bestuurlijke aanpak waarin met een aantal

Milieu, Bureau

partners signalen van ondermijnende criminaliteit

Handhaving,

besproken worden. Op basis van de geanalyseer-

Burgerzaken, Politie,

de informatieproducten en informatie van

Accountmanager RIEC

partners (bijv. de wijkagent) onderzoekt de
gemeente of verdere bestuurlijke acties mogelijk
zijn. Zoveel als mogelijk worden bij de lokale
aanpak van ondermijning bestuurlijke interventies
ingezet, zoals het uitvoeren van integrale
controles, sluitingen van drugs- en overlastpanden en het beëindigen van uitkeringen.
Inzet maatregelen door de belastingdienst
Op basis van het convenant ten behoeve van
bestuurlijke en geïntegreerde aanpak
Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding
handhavingsknelpunten en Bevorderingintegriteitsbeoordeling kan informatie worden gedeeld
met onder andere de Belastingdienst. Zodoende
kan deze partner een fiscaal onderzoek instellen
waarbij aanslagen kunnen worden opgelegd met
eventueel dwanginvordering, waardoor de
criminele carrière van personen kan worden
voorkomen of doorbroken.
Geïntegreerde aanpak/Thematische

Belastingdienst

Alle convenantpartners,

werkgroepen ‘‘patsers’

primaat ligt bij

In het ketenoverleg ‘patsers’ kunnen alle

Gemeente, Politie,

convenantpartners Heerlense ‘‘patsers’ inbrengen

Belastingdienst ,OM en

met het doel alle beschikbare informatie te

Accountmanager RIEC

analyseren en een plan van aanpak per
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individuele ‘patser’ op te stellen. Jaarlijks worden
gemiddeld tien Heerlense ‘patser’ aangepakt.
Daarnaast worden jaarlijks gemiddeld dertig
zogeheten ‘windhappers’ door zowel politie als
gemeente aan de Belastingdienst aangeboden ten
behoeve van een fiscale aanpak. Deze
‘windhappers’ zijn personen zonder geregistreerd
inkomen.
Mensenhandel

Samenwerking onder

AVIM Politie (afdeling

Signalen van mogelijke mensenhandel

het RIEC-convenant.

Vreemdeling,

(gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting)

Ketenregisseur

Identificatie en

worden aan de werkgroep mensenhandel

mensenhandel is

Mensenhandel),

aangeboden, waarna informatieanalyse

primair verantwoorde-

Gemeente, Provincie

plaatsvindt en een mogelijk plan van aanpak per

lijk.

Limburg, het Openbaar

individuele casus wordt opgesteld.

Ministerie, de

De gemeente Heerlen tracht allerlei interventies

Belastingdienst/FIOD,

te nemen om (facilitering van) mensenhandel

de Douane, de Inspectie

tegen te gaan.

SZW, IND, de

Zo wordt geïnvesteerd op:

Koninklijke Marechaus-

-

Alertheid van medewerkers aan de balie, het

see, Accountmanager

niet meewerken bij frauduleuze inschrijvingen

RIEC en ketenregisseur

in de gemeentelijke basisadministratie,

Mensenhandel (RIEC)

aanvragen van documenten, registraties van
huwelijken of kinderen e.d.
-

Controleren van woningen
/kamerverhuurpanden waar mogelijk sprake
is van mensenhandel en/of mensensmokkel.

-

Controleren van horeca-inrichtingen waar
mogelijk sprake is van arbeidsuitbuiting.

-

Het weigeren of intrekken van bijstandsuitkeringen en het afleggen van huisbezoeken in
het kader van de Participatiewet.

Outlaw Motorcycle Gangs

Samenwerking onder

Politie Eenheid Limburg,

De regionale werkgroep Outlaw Motorcycle Gangs

het RIEC-convenant.

Gemeente, Provincie

wil alle beschikbare informatie over deze clubs,

gemeente is primair

Limburg, het Openbaar

hun leden en hun activiteiten, bij elkaar brengen

verantwoordelijk.

Ministerie, de

om te komen tot een effectieve geïntegreerde

Belastingdienst/FIOD,

aanpak binnen de Provincie Limburg.

de Douane, de Inspectie
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Deze aanpak wordt afgestemd met het landelijk

SZW, IND, Koninklijke

beleid en de landelijke instrumenten. Op basis

Marechaussee en

van deze informatie wordt er een breed scala aan

Accountmanager RIEC

mogelijke interventies ingezet. De werkgroep
kent een aantal speerpunten:
1. Bestrijden OMG’s in de horeca
2. Bestrijden van de invloed van OMG’s binnen
beveiligingsbedrijven
3. Bestrijden invloed OMG’s op harde kernen van
voetbalsupporters
4. Aanpakken windhappers
5. Niet toelaten OMG’s in overheidsdienst
6. Financiers/Sponsoren aanpakken
7. Sluiten van clubhuizen
8. Waken voor het als overheid faciliteren van
evenementen
Heerlen heeft gekozen om te investeren op een
persoonsgerichte aanpak.
Georganiseerde hennepteelt

Samenwerking onder

Politie Eenheid Limburg,

De aanpak van hennepteelt vindt integraal plaats,

het RIEC-convenant.

Gemeente, Provincie

d.w.z. in samenwerking met o.a. Politie en

Politie is primair

Limburg, het Openbaar

Belastingdienst.

verantwoordelijk.

Ministerie, de

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de

Belastingdienst/FIOD,

volume- en maatwerkruiming. Deze laatste

de Douane, de Inspectie

ruiming moet leiden tot een nader strafrechtelijk

SZW, IND, Koninklijke

en fiscaal onderzoek.

Marechaussee,

Na iedere ontmantelde hennepplantage volgt een

Accountmanager RIEC

bestuurlijke maatregel conform het Heerlense

en ketenregisseur

Damoclesbeleid, in vorm van ofwel een

Hennep (RIEC)

waarschuwing ofwel een sluiting.
Daar waar sprake is van zorgwekkende situaties,
bijvoorbeeld in het kader van schuldenproblematiek of zorgen rondom kinderen, wordt met
diverse zorgpartners onder regie van de
gemeente een nazorgtraject ingesteld.
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Witwassen

Samenwerking onder

Politie Eenheid Limburg,

Daar waar in casuïstiek signalen van witwasprak-

het RIEC-convenant.

Gemeente, Provincie

tijken naar voren komen worden deze signalen in

Belastingdienst is

Limburg, het Openbaar

eerste instantie aangeboden aan de werkgroep

primair verantwoorde-

Ministerie, de

Witwassen, waar de Belastingdienst voorzitter

lijk.

Belastingdienst/FIOD,

van is. Het kan zo zijn dat deze signalen in het

de Douane, de Inspectie

kader van een lopend integraal onderzoek worden

SZW, IND en de

meegenomen in het totaalpakket van

Koninklijke Marechaus-

interventies.

see.

Handhavingsknelpunten

Samenwerking onder

Politie Eenheid Limburg,

Handhavingsknelpunten zijn als zodanig

het RIEC-convenant.

Gemeente, Provincie

aangewezen personen of groepen, gebieden of

Gemeente is primair

Limburg, het Openbaar

branches, waarover verschillende overheden of

verantwoordelijk.

Ministerie, de

bestuursorganen signalen bereiken dat de

Belastingdienst/FIOD,

vigerende regelgeving structureel niet wordt

de Douane, de Inspectie

nageleefd, hetgeen mogelijk leidt tot een

SZW, IND Koninklijke

maatschappij-ondermijnende situatie.

Marechaussee en

Daar waar dit soort signalen in Heerlen gemeld

Accountmanager RIEC

worden, zal onderzocht worden of de desbetreffende locatie/branche/personen aangewezen
moeten worden als handhavingsknelpunt onder
het RIEC-convenant.
Indien dit het geval is zal een integrale aanpak
worden opgezet.

3.6 Jeugdoverlast
Heerlen heeft een urban profiel: op plekken rauw, experimenteel, eigentijds, innovatief, jong en
creatief van geest. Voor jongeren is een groot, gevarieerd aanbod aan mogelijkheden om zich te
ontwikkelen en te uiten, om uit te gaan en sport te bedrijven. Ook zijn er jongeren die zich
ontmoeten op straat of op pleinen. Indien jongeren overlast veroorzaken of criminele activiteiten
verrichten dan moeten we ingrijpen. Maar we nemen ook maatregelen om jeugdoverlast te
voorkomen. Voorbeelden zijn de inzet van jongerenwerk.
Landelijk is de aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag ontwikkeld. Deze gaan we in
2017 implementeren. Het voorgestelde werkproces is in gezamenlijkheid opgesteld door Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), Openbaar Ministerie en politie. Het doel hiervan is het creëren van
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een werkbare aanpak op hoofdlijnen met een heldere rolverdeling en een verdeling van verantwoordelijkheden, inclusief informatieoverdracht, tussen de driehoekspartners, Openbaar Ministerie, politie
en gemeente. De aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag heeft de volgende
doelen: verminderen criminaliteit en overlast, versterken sociale positie, bieden van perspectief,
verstoren van negatieve groepsdynamiek en aanwas voorkomen.
Daarnaast zetten we de uitvoering van preventieve maatregelen door. Hieronder vallen o.a. de inzet
van ambulant en accommodatie gebonden jongerenwerk (via de afdeling Welzijn) ter voorkoming van
het doorstromen van als hinderlijk bekende staande jeugdigen naar de categorie "overlast gevend".
Onderzocht wordt of een meer gerichte inzet van meerdere vormen van maatschappelijke
ondersteuning bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of de gezinscoach en voorlichting op scholen
mogelijk is om vroegtijdig de oorzaken van overlastgevend gedrag aan te pakken.

Aanpak

Verantwoordelijk

Betrokken partners

Vaststellen werkproces

Gemeente (Beleid en

Politie, Openbaar

De landelijke integrale aanpak jeugdoverlast

Bedrijfsvoering

Ministerie, welzijn,

omzetten naar een lokale aanpak, inclusief

afdeling IV)

Veiligheidshuis en

incorporatie van succesvolle lokale elementen en

betrokken partners voor

partners bij de inzet van maatregelen

doelgroep Jeugd

Versterken preventieve inzet van

Gemeente (Integrale

Veiligheidshuis en

maatschappelijke ondersteuning op

Veiligheid en Welzijn)

maatschappelijke

gezinsniveau

partners die
ondersteuning leveren.
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3.7 Radicalisering
Radicalisering is een proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate bereid is een
gewelddadige strijd aan te gaan voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. De aanpak van
radicalisering en gewelddadig jihadisme is een van de belangrijkste thema’s in het internationale en
nationale veiligheidsbeleid. De rijksoverheid werkt intensief aan de versterking van de aanpak van
radicalisering en jihadisme (Actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme). De gemeente heeft bij

radicalisering

uitstek een belangrijke rol in deze integrale aanpak.

voorkomen sociale
spanningen

persoonsgerichte aanpak
aanpak terugkeerders en
handelingsperspectief bij
gesneuvelden

De gemeente zet conform de voorgestelde aanpak van de VNG de komende vier jaren in op:
1.

Het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering.
Radicalisering komt overal in Nederland voor. Het is de taak van de gemeente om zich voor te
bereiden op sociale spanningen en radicalisering, vóórdat er concrete aanwijzingen van radicalisering zijn. De voorbereiding bestaat uit het treffen van een aantal maatregelen (zie
schema voor de concrete maatregelen).

2.

Persoonsgerichte aanpak: de omgang met geradicaliseerden en uitreizigers
Alle preventieve maatregelen ten spijt kan het gebeuren dat personen daadwerkelijk radicaliseren, anderen radicaliseren of (proberen) uit te reizen. Deze signalen kunnen op diverse
manieren tot een gemeente komen: via het lokale signaleringsoverleg, via de Provinciale
Meldtafel (casuïstiekoverleg), via een ambtsbericht van de AIVD of via de politie of OM naar
de partners in de lokale driehoek. Als de gemeente deze signalen ontvangt, voert zij de regie
over de aanpak en de te nemen maatregelen op bestuurlijk vlak.

3.

Aanpak terugkeerders en handelingsperspectief bij gesneuvelden.
In het geval van een geslaagde uitreis is het belangrijk om zo goed als mogelijk in het casusoverleg de uitreiziger te blijven monitoren, ook met het oog op zijn/haar mogelijke terugkeer.
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Terugkeerders kunnen uit allerlei motieven terugkomen, met goede of kwade bedoelingen. Er
bestaat ook een kans dat iemand niet terugkeert, maar sneuvelt. Ook in deze gevallen is monitoring een taak van de gemeente en haar partners, om afhankelijk van de casus, passende
maatregelen te nemen zoals het overbrengen van het overlijdensbericht of het voorkomen
van onrust.

Aanpak

Verantwoordelijk

Betrokken partners

Gemeente (Beleid en

Politie, Sociaal

aanspreekpunt binnen de gemeente)

Bedrijfsvoering

buurtteam, scholen

Er wordt beleid geformuleerd voor een

afdeling IV)

Voorkomen van sociale spanningen en
radicalisering
1. Er is een dossierhouder aangewezen (een

preventieve en integrale aanpak.
2. Er wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van medewerkers en net-

Samenwerkings-

Ministerie Veiligheid en

verband Z-Limburg

Justitie

Gemeente (Welzijn)

Politie, Veiligheidshuis

werkpartners
3. Opbouwen vertrouwensrelatie met
maatschappelijke organisaties en religieuze gemeenschappen. Vanuit de gemeente
wordt gewerkt aan een netwerk van eerstelijns professionals waarbij binnen een
steeds verder gaande samenwerking inhoud wordt gegeven aan de aanpak en
preventie van Jihadisme. De komende
vier jaren gaan wij hier verder invulling
aan geven.
4. Afspraken maken met driehoek en sociale

Gemeente (Beleid en

domein met betrekking tot samenwerking

bedrijfsvoering en
Welzijn)

5. Signaleringsoverleg. De politie heeft

Veiligheidshuis,

binnen deze problematiek een prominen-

Politie, Gemeente

te, signalerende en adviserende rol.

(Beleid en
Bedrijfsvoering
afdeling IV)

Persoonsgerichte aanpak: de omgang met
geradicaliseerden en uitreizigers
1. Bespreken concrete (zorg)signalen in het

Veiligheidshuis, IV

multidisciplinair casusoverleg. De politie is
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Beleid, Politie

Provinciale Weegtafel

veelvuldig aanwezig tot in de haarvaten
van de maatschappij en signaleert ook
verandering bij personen. Persoonsgerichte aanpak opstellen. Bij de constatering
van een strafbaar feit, of een voornemen
daartoe is de politie verantwoordelijk en
zal een strafrechtelijk onderzoek gestart
worden.
2. Netwerkanalyse

Veiligheidshuis,

AIVD, Reclassering,

3. Bied familieondersteuning

Gemeente (Beleid en

Zorgpartners

4. Informeren gemeenteraad

Bedrijfsvoering
afdeling IV), Politie
Politie, AIVD

5. Woordvoeringslijn opstellen

Maatschappelijk werk

6. Monitoren uitreiziger

Gemeente (Beleid en
Bedrijfsvoering
afdeling IV)
Veiligheidshuis
Communicatie
Politie, AIVD

Aanpak terugkeerders
Strafrechtelijk onderzoek en vervolging indien

AIVD, Politie en

mogelijk

Openbaar Ministerie

1. Exit- of deradicaliseringstraject d.m.v.
a.
b.

Gemeente (Beleid en

bespreken in het multidisciplinair

Bedrijfsvoering

Ondersteuning via

casusoverleg

afdeling IV)

Provinciale Weegtafel

een persoonsgerichte aanpak
ontwikkelen (‘deradicalisering’)

Politie, AIVD

c.

een netwerkanalyse maken

Maatschappelijk werk

d.

familieondersteuning bieden

IV/Beleid,

e.

de gemeenteraad informeren

Veiligheidshuis

f.

een woordvoeringslijn opstellen.

Communicatie
Politie, AIVD
Gemeente

Handelingsperspectief bij gesneuvelden

Publiekszaken

Familie in kwestie adviseren en praktische
ondersteuning bieden bij het opstarten van een
civielrechtelijke procedure om iemand dood te

Expertiseteam
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verklaren.
Nazorg voor de nabestaanden (bijvoorbeeld
psychologische begeleiding).
Weegtafel

Provincie, gemeenten

Regionaal/provinciaal werken we samen aan een

Maastricht, Sittard-

eenduidige vorm van samenwerking in

Geleen

Driehoeksverband.
Signalerende en adviserende rol politie

Politie

De politie heeft binnen deze problematiek een
prominente, signalerende en adviserende rol. De
politie is veelvuldig aanwezig tot in de haarvaten
van de maatschappij en signaleert ook
verandering bij personen. Bij de constatering van
een strafbaar feit, of een voornemen daartoe is
de politie verantwoordelijk en zal een
strafrechtelijk onderzoek gestart worden.
Slachtofferzorg/nazorg

Maatschappelijk werk,
Expertiseteam
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Hoofdstuk 4: Overige thema’s op gemeenteniveau

9-

Inleiding
Niet alle thema’s kunnen met prioriteit worden opgepakt, we moeten keuzes maken. Dit betekent
zeker niet dat wij op deze thema’s niks doen, we doen alleen niks extra’s. Bij deze thema’s zetten wij
onze bestaande aanpak voort. De niet-geprioriteerde thema’s zijn: veilige bedrijventerreinen en
winkelgebied, veilige evenementen, fysieke veiligheid (zijnde verkeersveiligheid, brandveiligheid,
externe veiligheid en crisisbeheersing), veiligheid in en om scholen. Bij deze thema’s wordt de
reguliere aanpak voortgezet. De thema’s brandveiligheid en crisisbeheersing zijn uitgewerkt in
hoofdstuk 5 waar de prioritering en aanpak van de brandweer en de veiligheidsregio nader zijn
uitgewerkt.

4.1 Veilige bedrijventerreinen en winkelgebied
Bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling in Heerlen. Zij
kunnen echter ook bepaalde vormen van onveiligheid met zich mee brengen. Het gaat daarbij om het
veiligheidsgevoel van ondernemers en winkelend publiek maar ook om criminaliteit zoals bedrijfsinbraak, winkeldiefstal, zakkenrollerij, straatroof en overval.
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Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
Keurmerk Veilig ondernemen
Het Keurmerk Veiligheid Ondernemen (KVO) is ontwikkeld door het centrum van criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ondernemers, brandweer, politie maken samen afspraken om overlast,
criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Indien alle afgesproken maatregelen zijn uitgevoerd krijgt
het winkelgebied of het bedrijventerrein het keurmerk. Ondernemers moeten zelf initiatief nemen
voor de opstart van een KVO.
Projectgroep veiligheid en maatschappelijke zorg
Voor het winkelgebied in de binnenstad van Heerlen is er een projectgroep Veiligheid en Maatschappelijke Zorg waar met verschillende partijen op het gebeid van zorg en veiligheid problemen in het
winkelgebied worden besproken. Voorbeelden zijn zorgwekkende zorgmijders, criminaliteit en
drugsproblematiek. We pakken de problemen gezamenlijk op zodat het winkelgebied veiliger wordt.
Toezicht in het winkelcentrum
In het winkelcentrum is structureel fysiek toezicht en cameratoezicht. Dit draagt bij aan een veilig
winkelgebied.

4.2 Veilige evenementen
In Heerlen worden jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd, van kleinschalig in de buurt
tot grote evenementen met een regionale of landelijke uitstraling. Voorbeelden hiervan zijn Cultura
Nova, Park City Live, Pro Free Style, de braderie Hoensbroek en de Raboronde. Het Glazen Huis van
3FM Serious Request in december 2015 was een enorm succes en kan gezien worden als een
startschot om Heerlen permanent op de kaart te zetten als een aantrekkelijke evenementenstad met
activiteiten voor jong en oud.
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Heerlen heeft hierbij met het thema ‘urban’ een duidelijke profielkeuze gemaakt. Deze ontwikkeling is
niet onopgemerkt gebleven. Heerlen is uitgeroepen tot de evenementenstad in 2016 in de categorie
tot 100.000 inwoners. Het is zaak om het aantal ‘urban’ evenementen te blijven uitbreiden. Om dit te
realiseren is een bidboek ingediend bij de provincie met als resultaat dat de komende jaren
subsidiegelden beschikbaar komen. Hierbij is de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2020 nog eens
vier grote evenementen met een bovenlokale uitstraling toe te voegen aan de evenementenkalender.
Vanuit veiligheidsoogpunt is het de uitdaging en opgave om deze evenementen veilig te laten
verlopen. Het evenement moet veilig zijn (de basisvoorwaarde) daarom blijven wij zoeken naar
veiligheidsoplossingen die proportioneel zijn.
Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
Regierol gemeente
Wij geven op een proactieve wijze invulling aan de regierol. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het evenement bij de aanvrager ligt. Belangrijke punten zijn overlast
en fysieke veiligheidsrisico’s (brandgevaar en brandveiligheid, constructieve veiligheid, crowdcontrol,
veiligheid van en rond evenemententerreinen). In de voorbereidingsfase tijdens het vergunningsverleningstraject is er sprake van een intensieve afstemming met organisatoren en de veiligheidspartners. Wij investeren ook in de risicobewustwording bij de evenementenorganisatie en zullen daarom
ook vaker incidentscenario’s laten uitwerken in een veiligheidsplan.
Tijdens evenementen houden wij toezicht (onder andere door het uitvoeren van geluidscontroles en
fysiek toezicht) en handhaven wij indien nodig. Bij grote risicovolle evenementen wordt er onder
regie van de gemeente een veiligheidsteam geformeerd om de veiligheidssituatie te monitoren. Ten
slotte worden evenementen standaard geëvalueerd.
Inzet evenementen geprioriteerd
In het beleid en uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en
milieu heeft het bestuur de inzet op evenementen (Brand- en constructieveiligheidscontroles en
controles conform sectoraal geluidsbeleid) geprioriteerd.
Doorontwikkeling van de evenementenorganisatie
De evenementen in Heerlen worden steeds omvangrijker en complexer. Om deze evenementen goed
voor te breiden, te toetsen en handhaven is ingezet op een doorontwikkeling van de gemeentelijke
evenementenorganisatie. Om dit te realiseren is een evenementencoördinator aangesteld. De
komende jaren zal een verdere doorontwikkeling van de evenementenorganisatie plaatsvinden,
waarbij aandacht is voor vergroten kennis en kunde bij betrokken functionarissen en wordt ingezet op
samenwerking met organisatoren en veiligheidspartners.
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4.3 Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers en voor
specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze
veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.

Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
In de afgelopen jaren was er sprake van een onder registratie van het aantal verkeersongevallen.
Hierdoor was het niet mogelijk om heldere conclusies te verbinden aan de ogenschijnlijk dalende
trend van het aantal ongevallen. Door de invoering van een nieuwe registratiemethode (STAR) en
verbetering van verwerking van de gegevens is het aantal geregistreerde ongevallen weer
toegenomen. Daarnaast was er sprake van een verschil in interpretatie van het aantal ziekenhuisgewonden. Een direct vergelijk tussen de voorgaande jaren is hierdoor nog niet mogelijk waardoor er
nog geen trendanalyse is op te stellen.
Er zal een nieuwe Verkeersveiligheidsnota (incl. een uitvoeringsprogramma) worden opgesteld.
Daarin zal in het algemeen aandacht geschonken worden aan:


Maatregelen gericht op de infrastructuur: dit betreft met name de categorisering van het
wegennet, de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, de implementatie van verkeersregels conform het concept Duurzaam Veilig.



Maatregelen gericht op de weggebruiker: dit betreft met name verkeerseducatie, voorlichting/communicatie en verkeerstoezicht. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de
kwetsbare groepen verkeersdeelnemers: fietsers en bromfietsers.
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4.4 Externe veiligheid
Externe veiligheid
Bij dit thema staan risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Het gaat om de opslag en het vervoer
van gevaarlijke stoffen. Binnen de gemeente Heerlen vinden diverse activiteiten plaats met een risico
voor hun omgeving. Het betreffen LPG-tankstations, PGS15 inrichtingen, een PBZO-bedrijf (Scott),
een bijna-BRZO-bedrijf (Dyneema), transport van gevaarlijke stoffen over de weg, over het spoor en
door hogedruk aardgasleidingen.

Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
Belangrijke uitvoerende taken op dit terrein worden vervuld door de Veiligheidsregio en de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD). Als gemeente zijn wij echter het bevoegd gezag ten aanzien van vrijwel alle
externe veiligheidsinrichtingen op ons grondgebied. Uit dien hoofde moeten wij kritische afwegingen
maken over de acceptatie en compensatie van risico’s. Wij dienen risico’s door te vertalen in
ruimtelijke ordening en in de vereiste kwaliteit van de crisisbeheersing. Het belang van deze lokale
(regie)rol is eigenlijk alleen maar toegenomen als gevolg van schaalvergroting van onze uitvoeringspartners Veiligheidsregio en Regionale Uitvoeringsdienst. Onze beleidsuitgangspunten (Beleidsvisie
Externe Veiligheid) vormen daarbij het kompas; wij houden dit kritisch en actueel en vertalen het
consequent door in ruimtelijke ordening en kwaliteit crisisbeheersing. Waar wij niet het bevoegd
gezag zijn geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheid. Wensbeeld voor de lange termijn
(2015-2020): Alle LPG tankstations zijn verplaatst naar buiten woongebieden of zijn opgeheven, De
risicobronnen zijn zoveel mogelijk geconcentreerd op daarvoor aangewezen bedrijventerreinen. Er
zijn geen bijzonder kwetsbare objecten binnen invloedsgebieden van risicovolle activiteiten.
Wij voeren periodieke milieucontroles uit bij bedrijven en behandelen klachten en verzoeken om
handhaving.
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4.5 Veiligheid in en om scholen
De veiligheid in en om scholen is belangrijk. Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid;
thuis, in de buurt, bij het stappen maar ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond
scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwonenden), vernielingen en
verkeersonveiligheid.

Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
Kern in de aanpak is het convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorrang’ met instellingen in het
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit is een convenant tussen scholen, Bureau
HALT, politie en gemeenten om het veiligheidsklimaat op de scholen te verbeteren. Aandachtpunten
op het gebied van veiligheid zijn verkeersveiligheid en pestproblematiek. De resultaten van uitvoering
van het convenant zijn: Een sociale en veilige school, het schoolveiligheidsbeleid is niet alleen een
papieren plan; het is een gedragen plan dat concreet in de praktijk wordt gebracht, veiligheid is een
gedeelde verantwoordelijkheid geworden, alle betrokkenen hebben gedragsregels opgesteld en met
elkaar afgesproken wat er gebeurt wanneer de regels worden overtreden en de school wordt meer
onderdeel van de lokale zorg- en/of veiligheidsketen.
De onveiligheidsaspecten worden aangepakt door: (her)inrichting van de openbare ruimte rondom
scholen om de veiligheid te verbeteren en het maken van afspraken over het gebruik hiervan, het
opstellen van schoolveiligheidsplannen, participatie in de Sociale Buurtteams en Expertiseteams, het
bieden van lichte pedagogische hulp- en dienstverlening, zorg achter de voordeur en maatschappelijk
werk op school. De verkeersveiligheid rondom de scholen is meegenomen in de buurtplannen.

46

Hoofdstuk 5: Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de brandweer
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de taken en de aanpak van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (crisisbeheersing)
en de brandweer (brandveiligheid) omschreven. Deze onderdelen vallen ook onder de nietgeprioriteerde thema’s en hiervoor wordt de reguliere aanpak voortgezet.

5.1 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De voorbereiding op rampen en crises is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling
‘Veiligheidsregio Zuid-Limburg’. De acthttien gemeenten in Zuid-Limburg werken hierbij intensief
samen met de Brandweer, Politie en de Geneeskundige Dienst bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De
taken van deze disciplines op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden
onderstaand kort beschreven.

Brandweerzorg
• Brandbestrijding
o beperken en bestrijden van brand
o redding van personen en dieren bij brand
• Gevaarlijke stoffen
o bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS)
o redding van personen en dieren bij OGS
o verkenning gevaarlijke stoffen
o ontsmetting
• Technische hulpverlening
o bevrijden van beknelde en ingesloten personen en dieren
o middels technische hulpverlening beperken en voorkomen van slachtoffers
of letsel
• Waterongevallen
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o redding van personen en dieren bij waterongevallen
o ondersteuning bij waterongevallen
• Waarschuwing bevolking
Zie ook paragraaf 5.2
Politiezorg
Vanuit haar wettelijke taak is de politie verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de uitvoering
van haar taken in de drie domeinen openbare orde, rampenbestrijding en grootschalige justitiële
opsporing. De politietaken zijn onderverdeeld in de hoofdprocessen: mobiliteit, bewaken en
beveiligen, ordehandhaving, handhaven netwerken, opsporing, opsporingsexpertise en speciale
interventies. Deze hoofdprocessen kunnen ondersteunend zijn aan andere processen die plaatsvinden
bij de bestrijding van rampen, zware ongevallen en andere crises.
Geneeskundige zorg
De geneeskundige kolom bestaat uit een netwerk van zorginstellingen in de veiligheidsregio,
waaronder:
• GGD (gemeenschappelijke gezondheidsdienst) afdeling Acute Zorg, bestaande uit
o Regionale Ambulancevoorziening
o Meldkamer Ambulancezorg
o GHOR
• Ziekenhuizen
• Huisartsenorganisaties
• Nederlandse Rode Kruis
De veiligheidsregio heeft de GHOR ingesteld als organisatie die belast is met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Deze organisatie
heeft tevens als taak andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige
hulpverlening te adviseren.
Bevolkingszorg
De gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor de bevolking tijdens rampen en crises,
waaronder het opvangen van getroffenen, primaire levensbehoeften, crisiscommunicatie, bijzondere
uitvaartzorg , bouwbeheer en milieuzorg. De gemeentelijk kolom wordt daarom ‘Bevolkingszorg’
genoemd. De gemeenten hebben voor de beleidsvoorbereidende en preparatieve taken een bureau
bevolkingszorg gevormd. De operationele uitvoering van de processen bevolkingszorg tijdens een
ramp of crisis vindt plaats door medewerkers van de gemeenten en door derden die door hen
ingeschakeld worden. Ter plaatse van het incident, op en nabij de bronlocatie, worden zij
aangestuurd door de officier van dienst bevolkingszorg (OVDBz). De OVDBz stemt af met
hulpdiensten, start de noodzakelijke crisisprocessen op en informeert en adviseert waar nodig de
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burgemeester. In Heerlen vinden jaarlijks zo’n dertig incidenten plaats waarbij de crisisorganisatie
wordt ingezet. Veelal gaat het om kleine calamiteiten. Zo’n vijf a zes keer paar jaar doen zich grotere
incidenten voor waarbij de crisisorganisatie wordt opgeschaald conform de GRIP-procedure.
Opschaling crisisorganisatie (GRIP)
Er bestaan landelijke afspraken over de opschalingsmethodiek van de crisisorganisatie. Dit wordt de
GRIP-procedure genoemd: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Het niveau
waarop sturing gewenst is, is hierin bepalend. Vanuit de dagelijkse routine wordt opgeschaald naar
vier verschillende regionale sturingsniveaus, één bovenregionaal sturingsniveau en één niveau sturing
door het Rijk.
GRIP

Kenmerken

GRIP 0

• Geen officieel opschalingsniveau.
• Normale routine van de hulpverleningsdiensten.

GRIP 1

• Behoefte aan operationele, multidisciplinaire coördinatie,
In de praktijk betekent dit dat het incident voor twee of meer
hulpverleningsdiensten ernstiger of complexer is dan de dagelijkse
praktijk
• Ter plaatse van het incident,
• En zich richtend op die activiteiten die vanaf de plaats incident
kunnen worden overzien

GRIP 2

Behoefte aan operationele, multidisciplinaire coördinatie.
• Niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf
de plaats van het incident, of
• Er is nog (nog) geen duidelijk te definiëren plaats incident, of
• Ter voorbereiding op een mogelijk incident

GRIP 3

• Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie.
• Bestuurlijke opgaven voor de burgemeester vragen om
ondersteuning door een (lokaal) Gemeentelijk Beleidsteam.

GRIP 4

• Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie.
• Ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of ernstige
vrees voor het ontstaan hiervan.
• Bestuurlijke noodzaak tot opschaling naar GRIP 4: behoefte aan
bestuurlijke coördinatie en leiding door een Regionaal Beleidsteam.

GRIP 5

Als GRIP 4 maar meerdere Veiligheidsregio’s zijn betrokken:
• Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie.
• Ramp of crisis van meer dan regionale betekenis (interregionale

GRIP Rijk

• Situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn.
• Behoefte aan sturing door het Rijk.
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Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
Kernpunt van onze missie in de komende jaren is het verder gestalte geven aan de kolom
Bevolkingszorg in al zijn facetten en conform de Wet Veiligheidsregio s zodat rampen en crises de
vereiste aanpak krijgen en de gemeentelijke kolom optimaal kan functioneren in de wisselwerking
met de andere kolommen. Bijzondere aandacht daarbij hebben Opleiding, Training en Oefening
(OTO), de brede en duurzame ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid bij de crisisbeheersingstaken
en de effectiviteit van de interne wisselwerking tussen het domein veiligheid (AOV) en andere
beleidsdomeinen rond het thema crisisbeheersing. Als geheel blijven wij werken aan verdere
professionalisering (inzet op kwaliteit in plaats van kwantiteit).

5.2 De brandweer
In het kader van het integraal veiligheidsbeleid 2017-2020 van de gemeente Heerlen heeft de
brandweer Zuid-Limburg aansluiting gezocht bij het proces om speerpunten voor de komende jaren
op buurtniveau te bepalen. Dit is voor de brandweer onbekend terrein, omdat uitrukgegevens tot
dusver niet worden gespecificeerd per buurt. De brandweer ziet echter voordelen van deze nieuwe
aanpak en zal dan ook starten met het uitvoeren van een buurtanalyse.

Enkele bestaande processen binnen de brandweer kunnen door middel van de buurtanalyse
doelmatiger worden ingezet. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het proces Brandveilig Leven. Ter
illustratie: door inzichtelijk te maken in welke buurten het aantal woningbranden bovengemiddeld zijn
en na te gaan welke factoren hieraan ten grondslag kunnen liggen (soort woningbouw, sociale
demografie) kan de brandweer middels het proces Brandveilig Leven starten met gerichte voorlichting
en het promoten van preventieve maatregelen.
De buurtanalyse kan er tevens toe leiden dat er gericht samenwerking kan worden gezocht met
verschillende netwerkpartners. Bijvoorbeeld: Een groot aantal buitenbranden in een bepaalde buurt is
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mogelijk het resultaat van vandalisme. Opsporing en handhaving is geen taak van de brandweer,
echter door deze gegevens te delen kan hier door andere partners op worden geanticipeerd. Ditzelfde
geldt voor ongevallen gevaarlijke stoffen, waar wellicht een drugslaboratorium aan ten grondslag ligt.
Ook hier kunnen partners gebruik maken van de informatie die de brandweer door de buurtanalyse
kan verschaffen.
In 2012 heeft de brandweer Zuid-Limburg als onderdeel van het proces Samen op Weg voor alle
gemeenten in Zuid-Limburg een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel geeft een overzicht van de
risico’s in een betreffende gemeente, inzichtelijk gemaakt door middel van een verbeelding per
deelgebied waarop risicobronnen zijn gemarkeerd en waar op basis van verschillende factoren een
risico-indicatie aan is gekoppeld. Deze exercitie is ook uitgevoerd voor de gemeente Heerlen. De
gehanteerde deelgebieden in dit risicoprofiel komen weliswaar niet precies overeen met de
buurtindeling in de gemeente Heerlen, toch kan deze informatie een waardevolle bijdrage leveren aan
de buurtanalyse.
Hoofdlijnen aanpak 2017-2020
De brandweer wenst de komende jaren in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende
onderwerpen:
1. Het reeds genoemde proces Brandveilig Leven
2. De samenwerking tussen gemeente en brandweer onder de noemer ‘Samen op Weg’
3. Bluswaterbeleid
1. Brandveilig Leven
Onder de term Brandveilig Leven vallen landelijke initiatieven van Brandweer Nederland om het
veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. De brandweer Zuid-Limburg
richt zich hierbij op drie specifieke doelgroepen, namelijk scholieren, studenten en ouderen. Door
middel van voorlichting en acties tracht de brandweer deze burgers bewust te maken van
brandrisico’s en preventieve maatregelen te nemen met als doel het voorkomen van brand en het
redden van levens. Het bevorderen van burgerparticipatie maakt hier tevens onderdeel van uit.
2. Samen op Weg
Samen op Weg is een traject waarin gemeente en brandweer de samenwerking opzoeken met
betrekking tot risico’s binnen de gemeentegrenzen. Deze risico’s vormen de basis van het gesprek,
met als doel te komen tot een optimaal afgestemde inzet van de beschikbare capaciteit van de
brandweer.
Samen op Weg is een continu proces, waarbij vraag en aanbod aan verandering onderhevig zijn. De
buurtanalyse in de gemeente Heerlen kan, samen met het risicoprofiel van de brandweer ZuidLimburg, een goede fundering zijn waarop samenwerking en afspraken voor de komende jaren
worden gebaseerd.
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3. Bluswaterbeleid
De huidige primaire en secundaire bluswatervoorzieningen waar de brandweer Zuid-Limburg in de
gemeente Heerlen over beschikt is aan verandering onderhevig. Het waterleidingbedrijf is
voornemens een sanering uit te voeren aan het leidingnetwerk in Limburg, wat een nadelige invloed
heeft op de bluswatercapaciteit. Bij het schrijven van dit integraal veiligheidsbeleid is er nog geen
concreet beeld over de consequenties die de sanering van het waterleidingnetwerk in de gemeente
Heerlen zal hebben. De indruk heerst wel dat er meer gebruik gemaakt zal moeten worden van
alternatieve bluswatervoorzieningen. Dit is uiteraard afhankelijk van buurtgerelateerde kenmerken als
risicobronnen en soort woningbouw.
In april 2016 is door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het Uitgangspuntendocument Bluswater omarmt. In dit document heeft de brandweer Zuid-Limburg haar inzetstrategie
weergegeven voor een viertal woontypes; vrijstaand, 2-onder-1 kap, rijtjeswoning, clusterwoning.
Tevens is per type de bluswaterbehoefte beschreven. Dit document in relatie met de saneringsplannen van het waterleidingbedrijf tonen aan in welke gevallen de brandweer moet kunnen terugvallen
op alternatieve bluswatervoorzieningen. Het uitgangspuntendocument kan ook worden gebruikt om in
de gemeente Heerlen per buurt na te gaan waar de grootste knelpunten komen te liggen en hoe de
brandweer en gemeente hier in de toekomst samen op gaan anticiperen. Het risicoprofiel kan hierin
ondersteunend zijn.
Om tot gedegen resultaten te komen heeft de brandweer tijd nodig om de vertaling naar buurtniveau
te maken. Daarom wenst zij het jaar 2016 te gebruiken om de analyse van haar gegevens uit te
voeren. De uitkomst hiervan wordt vervolgens in het eerste kwartaal van 2017 vertaald naar een plan
van aanpak per buurt.
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Hoofdstuk 6: Organisatie en coördinatie
Inleiding
Hoofdstuk 6 beschrijft de coördinatie en organisatie van deze aanpak. Hierin worden de verhoudingen
tussen Openbaar Ministerie, Politie en de burgemeester benoemd (Driehoek) en hoe de Driehoek
wordt geïnformeerd over de voortgang.

6.1 Coördinatie en bestuurlijke bevoegdheden
Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van het lokale veiligheidsbeleid en voor de handhaving
van de openbare orde en veiligheid. De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde en voor de handhaving van het strafrecht. Het Openbaar Ministerie is belast met
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.
Bestuurlijke bevoegdheden
De kaders voor het veiligheidsbeleid worden door de raad gesteld.
De burgemeester is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van het veiligheidsbeleid. Dit
betekent dat de burgemeester met de wethouders afstemt over hun portefeuille voor zover het
onderdeel is van het veiligheidsbeleid. Naast deze rol als bestuurlijk coördinator heeft de burgemeester als bestuursorgaan ook taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid (vooral op het gebied
van toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid). Uiteindelijk is het hele college verantwoordelijk voor uitvoering van het veiligheidsbeleid.
Lokale driehoek
De burgemeester heeft een speciale rol ten opzichte van de politie. De politie heeft namelijk twee
gezagsdragers: de burgemeester (handhaving openbare orde) en het Openbaar Ministerie
(handhaving van de rechtsorde).

Burgemeester

Politie

Openbaar Ministerie
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De politie en het Openbaar Ministerie zijn gebonden aan landelijke prioriteiten en targets. In de lokale
driehoek vindt afstemming plaats waar de capaciteit van de politie wordt ingezet, hierbij wordt
rekening gehouden met de verplichte doelstellingen (Regionaal beleidsplan politie 2015-2018) en
nadrukkelijk ook met de lokale prioriteiten. Bij capaciteitsproblemen wordt de vraag voor extra
capaciteit bij de leiding van de regionale eenheid neergelegd. Afstemming hiervan in de lokale
driehoek draagt bij aan het creëren van draagvlak daartoe.

6.2 Ambtelijke afstemming
De afdeling Integrale veiligheid (Bureau Beleid en Bedrijfsvoering) is verantwoordelijk voor het
opstellen van het integrale veiligheidsbeleid en de buurtplannen. Tevens is dit bureau verantwoordelijk voor het tussentijds rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot het veiligheidsbeleid
aan het management en aan het bestuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van informatie van in- en
externe partners. Deze informatie wordt gebruikt om informatie gestuurd te werken aan de veiligheid
in onze stad en het bestuur en management op geregelde tijden te informeren en te adviseren over
de uitvoeringsstand van het veiligheidsbeleid.
Voor de uitvoering van de buurtplannen wordt een ambtenaar benoemd die verantwoordelijk is voor
een, of meerdere buurten. Aan elk prioritair thema in deze beleidsnota wordt een ambtenaar
gekoppeld die voor bestuur en management primair aanspreekpunt is. De portefeuillehouder voor een
bepaald thema (burgemeester of een wethouder) moet deze ambtenaar kunnen aanspreken op de
voortgang.
Bij de afstemming worden de interne en externe partners betrokken. Bij de interne partners (binnen
de gemeentelijke organisatie) zijn de partners zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
veiligheidsaspect. Zo is de afdeling Welzijn zelf verantwoordelijk voor het preventieaspect van zorg en
gezondheid en de afdeling REO voor verkeersveiligheid en externe veiligheid. Vanuit het Bureau
beleid en bedrijfsvoering wordt een coördinerende en adviserende rol ingenomen. Daar waar deze
verantwoordelijkheidsverdeling minder scherp is, worden afspraken op maat gemaakt. Met de externe
partners vindt voor de aanpak op gemeenteniveau minimaal een keer per jaar overleg plaats over de
voortgang.
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