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Onderwerp

Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie
Limburg.

Voorstel

1. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde Convenant Persoonsgerichte
aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg en het
convenant namens de gemeente aan te gaan;

2. In te stemmen met ondertekening van het Convenant door de burgemeester
conform het gestelde in artikel 171 Gemeentewet;

3. De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen die
na vaststelling van het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

Inleiding

Radicalisering en extremisme vormen een dreiging voor de stabiliteit en veiligheid van de
samenleving. De overheid heeft de verantwoordelijkheid deze dreiging te beperken. Vanuit
het landelijke beleid is de gemeente verantwoordelijk voor de lokale aanpak van
radicalisering en extremisme. In de lokale aanpak is het noodzakelijk dat de gemeente
met andere ketenpartners tijdens het multidisciplinair casusoverleg informatie kan
uitwisselen. Het is van belang dat deze gegevensverwerking rechtmatig en zorgvuldig
geschiedt en dat geheimhouding van de persoonsgegevens die de partners aan elkaar
verstrekken wordt gegarandeerd. Door ondertekening van het convenant worden heldere
en concrete afspraken tussen partnerorganisaties gerealiseerd waarmee een werkwijze
ontstaat die zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande praktijk van casus overleggen en
die tegelijkertijd het delen van informatie in een multidisciplinair casusoverleg op een
veilige en rechtmatige manier mogelijk maakt.
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Ook in Weeft kunnen jongeren steeds vroeger in aanraklng komen met extremistische,
gewelddadige, polariserende propaganda (of die nu links of rechts georiënteerd is, al dan

niet religieus). Met als mogelijk gevolg dat ze wegdrijven van het hart van onze
samenleving en dat de intolerantle groelt tegenover het'anders zijn'. We willen de¿e

radicalisering zien in het bredere kadervan opvoeding en positieve ontwikkeling. In Weert
gebeurt er op dit vlak al veel. Professionals die werkzaam zijn in het jeugdnetwerk weten
elkaar te vinden en sluiten aan bij de leefwereld van de opgroeiende jeugd' Onze
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Marokkaanse gemeenschap, onderwijs etc.) zijn geïnformeerd en getraind en via hen
proberen we alle signalen die duiden op radicalisering vroegtijdig binnen te krijgen. We

houden een vinger aan de pols en zijn alert. Op dit moment zijn in Weert dergelijke
situaties niet aan de orde. Dit biedt echter geen garantie. Kenmerkend voor dit fenomeen
is namelijk dat dit zich afspeelt onder onze radar.

Beoogd effect/doel

Onderdeel van de nationale aanpak van terrorisme en extremisme is een multidisciplinair
casusoverleg in alle betrokken gemeenten, dat is gericht op het voorkomen van
radicalisering en op de-radicalisering van diegenen die er reeds extremistische
denkbeelden op nahouden. Waar dit voor de casui'stiek noodzakelijk is werken de

betrokken landelijke en lokale partijen intensief samen in een casusoverleg. De

deèlñemende casuspãrtnêrs WisSêlêñdaal wáãl hÕdig en inOEElijLinformatic u¡t ën stellen
aan de hand daarvan een integraal plan van aanpak op. Voor de totstandkoming en
uitvoering van het integraal plan van aanpak is het noodzakelijk en onvermijdelijk dat
pa rtners releva nte gegevens, waa ronder ook persoonsgegevens, verwe rken.

Vanaf mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Teneinde te
verzekeren dat de gegevensverwerking in het casusoverleg zorgvuldig en rechtmatig
plaatsvindt heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

samen met de grootste gemeenten (G4), de politie, het OM, de Reclassering Nederland en

de Raad voor de Kinderbescherming een landelijk model-convenant persoonsgerichte
aanpak voorkoming radicalisering en extremisme opgesteld. Het model-convenant is

getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee'AVG-
proof'. De gemeenten in Limburg hebben ambtelijk het convenant beoordeeld en akkoord
bevonden.

Argumenten

Het convenant voorziet in een afsprakenkader tussen partnerorganisaties waardoor een
werkwijze ontstaat die zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande praktijk van casus
overlcggen en die het delen van informatie in een multidisciplinair casusoverleg zo veilig
en rechtmatig mogelijk maakt. Zowel in het managementoverleg van de Limburgse
Veiligheidshuizen (MT Veiligheidshuizen Limburg) als in het recente verleden de lokale
driehoeken in Limburg (in aanwezigheid van de heer R. Verhagen, provinciaal
netwerkregisseur radicalisering) is het modelconvenant besproken en als gewenst
afsprakenkader aangemerkt. In alle gemeenten in Limburg wordt aan de colleges van
burgemeester en wethouders voorgesteld in te stemmen met het modelconvenant en deze
instemming - door ondetekening van het convenant door de burgemeester - te
formaliseren.

Instemming en ondertekening wordt ook gevraagd aan het Openbaar Ministerie (OM

Arrondissementsparket Limburg), de politie eenheid Limburg, de Raad voor de
Kinderbescherming en de Reclassering Nederland. Na aansluitende inwerkingtreding van
het convenant ontstaat een uniforme werkwijze en gegevensbescherming die toegepast
wordt in de diverse lokale multidisciplinaire casus overleggen in Limburg.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het besluit tot instemming met en ondertekening van het convenant heeft geen financiële
consequenties, omdat het een aanpassing betreft aangaande een eerder convenant.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Uitgangspunt is om het modelconvenant in de periode september 2Ot9 door alle
gemeenten in Limburg en de overige convenantpartners te laten vaststellen. Aansluitend
kan door de burgemeesters en de overige deelnemende partners ondeftekening
plaatsvinden. (per afzonderlijke deelnemer is hiertoe een separate ondertekening pagina
in het convenant opgenomen die na ondeftekening geretourneerd en samengevoegd kan
worden). Indien nodig zal de stand van zaken van de vaststelling van het convenant in
het RBO van 9 oktober 2019 geagendeerd worden. Het convenant treedt vervolgens in
werking met ingang van 1 november 2019. Voor dit tijdstip van inwerkingtreding is
gekozen om zo de betrokken partijen gelegenheid te geven hun processen en werkwijzen
waar nodig in overeenstemming te brengen met het convenant.

In bijlage 1 van het Convenant is een lijst met externe paftners opgenomen niet zijnde
convenantpartners (kernpartijen). Het betreft externe partners die in het kader van de
multidisciplinaire aanpak in voorkomend geval (afhankelijk van de context van een casus)
betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld in relatie tot deelname aan het casusoverleg en
opstelling van een integraal plan van aanpak). Door vermelding op bijlage 1 kunnen deze
externe partners voor de betreffende casus toegang krijgen tot het integraal plan van
aanpak en, voor zover nodig, de onderliggende persoonsgegevens (artikel 1 onder c
juncto de artikelen 9, 10 en 11van het convenant). Mocht na vaststelling vanuit de
uitvoeringspraktijk behoefte zijn om andere externe partners aan deze bijlage toe te
voegen (ter beoordeling van de kernpartijen), dan is de burgemeester (zie beslispunt 3
van dit voorstel) gemandateerd om deze bijlage conform aan te vullen.

Naast de tekst van het convenant is tevens bijgevoegd (bijlage 2) de "Handleiding
persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme" (NCTV, mei 2018).
Deze handleiding is in feite een procesbeschrijving van de werkwijze die ontstaat na
inwerkingtreding van het convenant, en maakt als zodanig integraal onderdeel uit van dit
convenant.

Communicatie

Intern
Marie-Lou Rosbergen;
Eveline Ad riaens-Schaeken

Extern
Pieter Langeslag - Openbaar Ministerie;
Wendy Hendriks - Lokaal Adviseur Nationaal Coördinator Terrorisme & Veiligheid
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Bijlagen:

I

Convenant PGA voorkoming radicalisering provincie Limburg;
Handleidirrg persoonsgerichte aanpak voorkoming radlcalisering en extremisme
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