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Onderwerp 
Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026. 
 
Voorstel 

1. Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 vast te stellen. 
2. De vetgedrukte prioriteit 49 van structureel €42.500,- met ingang van 2023 

beschikbaar te stellen voor een coördinator cybercrime en gedigitaliseerde 
criminaliteit.  

3. De vetgedrukte prioriteit 50 van structureel €95.000,- met ingang van 2023 
beschikbaar te stellen voor een functionaris ondermijnende criminaliteit en 
mensenhandel. 

 
Inleiding 
De zorg voor openbare orde en veiligheid is een van de voornaamste taken van de 
overheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt bij de 
gemeente. De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal 
veiligheidsbeleid. Het beleid dat voorligt is opgesteld door en voor gemeente Weert, 
Nederweert en Leudal in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Deze 
partners tezamen zijn vertegenwoordigd in het Robuust Basis Team (RBT) van de politie. 
De gemeente voert de regie over de verschillende maatregelen die met de partners zijn 
afgesproken. Dit samenspel wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 
2023-2026, waarin een viertal belangrijke thema’s zijn geprioriteerd. Daaronder vallen 
specifiek twee nieuwe vormen van criminaliteit die veel slachtoffers veroorzaken en waar 
inwoners nog onvoldoende weerbaar tegen zijn om te voorkomen dat zij slachtoffer 
worden. Dat betreffen cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit, ondermijning en 
mensenhandel.  
 
Relatie tot de strategische visie 
Dit voorstel past bij de waarde 'Iedereen doet mee'. 
 
Beoogd effect 
Het effect dat wordt nagestreefd betreft het waarborgen van een veilige gemeente door 
een integrale gebiedsgerichte aanpak, in samenwerking met alle (veiligheids-)partners, 
waarbij burgerinitiatieven worden ondersteund. Daarbij worden inwoners weerbaar 
gemaakt tegen diverse vormen van criminaliteit, waaronder: ondermijning, 
mensenhandel, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Het effect van deze inzet is 
telkens terug te zien in de politiecijfers die aan de gemeenteraad beschikbaar worden 
gesteld via het veiligheidsoverzicht. 
 
Argumenten  
1.1 Een beleidsplan integrale veiligheid is een wettelijke verplichting.  
Volgens artikel 38b, lid 1 uit de Politiewet stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de 
vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft voor de  
handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie.  
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In het coalitieprogramma 'Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus' staat de ambitie 
opgenomen om een veilige en leefbare gemeente na te streven, waarbij de aandacht 
gericht blijft op het voorkomen van traditionele vormen van criminaliteit en waar een extra 
stevige ambitie ligt om de nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden middels preventie 
en repressie, waaronder cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit, ondermijning en 
mensenhandel. Daarbij is de betrokkenheid van burgers een belangrijk thema.  
  
1.2 De integrale aanpak wordt bevorderd.  
De integrale aanpak met de gemeenten Nederweert en Leudal is de afgelopen jaren 
succesvol gebleken. Door deze aanpak wordt de samenwerking geïntensiveerd en 
versterkt. Zo werden eerder al de veiligheidsthema’s integraal besproken, aangepakt en 
gemonitord. Het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 is compact en 
resultaatgericht. Samenwerken waar het kan en de regie in eigen hand houden.  
  
1.3 Samenwerking met lokale partners en burgerparticipatie wordt geïntensiveerd.  
Met de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2023 zetten we actief in 
op burgerparticipatie en betrekken burgers, bewoners, ondernemers, wijk- en dorpsraden 
en andere partners actief bij de (nieuwe) acties en veiligheidsthema’s. Zij worden 
betrokken bij de organisatie/uitvoering van activiteiten of zijn de doelgroep voor deze 
activiteiten.  
  
2.1 Een coördinator cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit verlaagt het aantal 
slachtoffers van cybercrime en verhoogt de digitale weerbaarheid. 
De afgelopen jaren is op veiligheidsgebied veel gebeurd. De maatschappij is in 
sneltreinvaart veranderd en blijft veranderen. We spreken van een parallelle samenleving 
waarin de online- en offline-wereld niet meer los van elkaar te beschouwen zijn. De 
klassieke criminaliteitsvormen, waaronder woninginbraken en diefstal verdwijnen niet en 
er komen nieuwe vormen van criminaliteit en overlast bij, waaronder cybercrime en 
gedigitaliseerde criminaliteit. Zowel de klassieke als de nieuwe vormen van criminaliteit en 
overlast vergen een integrale aanpak. Opsporing, openbare orde en handhaving, 
strafrecht, maar ook bestuurlijke handhaving en zorg moeten hand in hand gaan en in 
verbinding staan met maatschappelijke netwerken en ondersteund worden door de 
technieken van vandaag en morgen.  
  
Met de invalshoek preventie concentreert een deel van de activiteiten uit het Integraal 
Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 zich op het weerbaar maken van burgers om 
slachtofferschap te voorkomen door hun digitale basisveiligheid te vergroten. Daarnaast 
spelen we in op daderpreventie om de daderpopulatie te verkleinen door middel van 
gerichte interventies, waardoor daderschap wordt ontmoedigd. Hiervoor is een coördinator 
cybercrime nodig.  
  
De coördinator cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit heeft onder andere als taak om 
zorg te dragen voor een betere voorlichting over cybercrime en gedigitaliseerde 
criminaliteit. Dit doen we in samenwerking met diverse beleidsterreinen waaronder; 
veiligheid, zorg, onderwijs, jeugd en welzijn. Tevens dient de coördinator cybercrime de 
verbinding te zoeken met onze lokale, regionale en provinciale partners om deze 
problematiek aan te pakken. De coördinator geeft daarnaast uitvoering aan de preventie, 
de repressie en het netwerken. 
  
3.1 Een functionaris ondermijnende criminaliteit en mensenhandel is nodig om extra inzet 
te plegen op het gebied van ondermijnende criminaliteit en mensenhandel.  
De georganiseerde criminaliteit maakt gebruikt van de diensten uit de bovenwereld. 
Criminelen schuwen er niet voor om burgers, ondernemers of volksvertegenwoordigers te 
beïnvloeden of te onderdrukken. Daarbij wordt soms ook geweld toegepast. Het effect 
hiervan is dat de bovenwereld en de onderwereld verweven raken. Dit ondermijnt en 
bedreigt onze samenleving. Gezamenlijk met partners willen we onze gemeente minder 
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aantrekkelijk maken voor criminelen. Dit kan o.a. door het opwerpen van barrières, het 
weerbaarder maken van de inwoners, ondernemers en gemeentelijke organisatie, 
inzichtelijk maken van risico-locaties. 
  
3.2 Een functionaris ondermijnende criminaliteit en mensenhandel voorkomt dat inwoners 
van Weert dader en slachtoffer worden.  
Ondermijnende criminaliteit ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat. 
Vanuit zowel preventie als repressie bestrijden we de thema's ondermijning en 
mensenhandel. We maken onze burger weerbaar door hen te voorzien van voorlichting. 
Op deze manier voorkomen we dat mensen dader en slachtoffer worden. Tevens creëren 
we extra oren en ogen om middels burgerparticipatie deze vormen van criminaliteit te 
bestrijden. Daarnaast bestrijden we actief in samenwerking met onze integrale 
veiligheidspartners deze vormen van criminaliteit door op zowel bestuursrechtelijk, 
strafrechtelijk en fiscaal vlak nauw met elkaar samen te werken en casuïstiek te 
behandelen. Op deze manier maken we Weert onaantrekkelijk als gemeente om criminele 
activiteiten te ontplooien.   
  
Op 29 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Aanpak van 
Mensenhandel’ vastgesteld (DJ 1590409). De gemeente is daarin verantwoordelijk voor 
passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg en het creëren van een landelijk 
dekkend netwerk van zorgcoördinatoren voor slachtoffers van mensenhandel. Deze 
aanpak vergt personele capaciteit. Voor de gemeente Weert is deze tweeledig. Landelijk is 
het verplicht voor elke gemeente om een aandachtsfunctionaris mensenhandel te hebben 
en daarnaast vergt ook het portefeuillehouderschap mensenhandel van de burgemeester 
de nodige ambtelijke capaciteit.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
1. Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 kan vragen om een dynamische 
omgang.  
Criminaliteit is een dynamisch proces. Een vierjarig beleidsplan dat in 2023 wordt 
vastgesteld kan op basis van de huidige snelle (maatschappelijke) ontwikkelingen over 
twee tot drie jaar niet meer actueel zijn. We dienen rekening te houden met tussentijdse 
veranderende veiligheidsvraagstukken en trends. Denk aan de diverse crises die we de 
afgelopen jaren hebben meegemaakt variërend van de corona pandemie, hoog water tot 
aan de opvang van vluchtelingen. Dat heeft direct invloed op de uitvoering van het 
Integraal Veiligheidsbeleidsplan. 
Ook de samenleving verandert voortdurend en steeds sneller. Dit zal de komende jaren zo 
blijven. Wij dienen ons hier constant bewust van te zijn en ons snel aan te kunnen passen 
aan onze omgeving. Een veiligheidsvraagstuk laat zich niet altijd aankondigen. Er 
gebeuren zaken die vragen om direct te worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn de 
komst van een criminele (jeugd)bende, een radicaliseringscasus en structurele overlast. 
Deze voorbeelden vragen om een adequate aanpak van het thema veiligheid binnen onze 
gemeenten.  
 
2.1 en 3.1 Zonder extra personele capaciteit met ingang van 2023 dienen ambities 
bijgesteld te worden en wordt meebewegen met het dynamisch landschap moeilijk.  
Inzet van extra personele capaciteit is direct noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de 
voorgenomen doelstellingen, ambities en activiteiten zoals beschreven in het Integraal 
Veiligheidsplan 2023-2026. Uitblijven van deze personele capaciteit vraagt om bijstelling 
van ambities en maakt adequaat en voldoende meebewegen in de snelle veranderende 
maatschappij moeilijk en wellicht onmogelijk.  
 
Financiële gevolgen 
De in de begroting 2023 opgenomen vetgedrukte prioriteiten 49 en 50 worden op basis 
van dit voorstel ingevuld met 0,5 fte coördinator cybercrime en digitale criminaliteit en 1,0 
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fte functionaris ondermijnende criminaliteit en mensenhandel. Er zijn geen aanvullende 
financiële gevolgen.  
 
Participatie 
Samenwerking met burgers is het uitgangspunt en staat opgenomen in het actieplan;  
betrokkenheid van Openbaar Ministerie en politie bij de totstandkoming van prioriteiten.  
 
Communicatie 
Het vastgestelde Integraal ‘Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026’ zal op de gemeentelijke 
website worden geplaatst en wordt verspreid onder de in- en externe partners. Tevens zal 
het beleid worden gepubliceerd.  
 
Planning  
Na vaststelling van het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026’ en het beschikbaar stellen 
van de middelen wordt gestart met de uitvoering van de opgenomen activiteiten en de 
werving van de coördinator cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en de functionaris 
ondermijnende criminaliteit en mensenhandel. 
 
Evaluatie 
De prioriteiten zijn vertaald in een compact actieplan en resultaatafspraken. Tijdens de 
bijeenkomsten van het Robuust Basis Team (het driehoeksoverleg tussen gemeenten, 
politie en het openbaar ministerie) wordt dit gemonitord en indien nodig bijgesteld. 
Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan en de gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd 
middels het veiligheidsoverzicht.   
 
Bijlage(n)  
Het ‘Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026’.  
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1945002  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023 
 
 
 
 besluit: 
 

1. Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 vast te stellen. 
2. De vetgedrukte prioriteit 49 van structureel €42.500,- met ingang van 2023 

beschikbaar te stellen voor een coördinator cybercrime en gedigitaliseerde 
criminaliteit. 

3. De vetgedrukte prioriteit 50 van structureel €95.000,- met ingang van 2023 
beschikbaar te stellen voor een functionaris ondermijnende criminaliteit en 
mensenhandel. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


