
A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Leden van de raad

Weert, april 2015

Onderwerp : Veiligheid: stand van zaken

Geacht raadslid,

Conform afspraak doe ik u hierbij de veiligheidsrapportage toekomen voor uw
informatiebijeenkomst van 15 april 2015.

1. Gameratoezicht Oelemarkt.

Op 2 november 2011 heeft de gemeenteraad van Weeft besloten om de burgemeester de
bevoegdheid te geven om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te stellen
op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van de driehoek
(burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) gerechtvaardigd is.
In deze raadsvergadering werd ook toegezegd dat het toegepaste cameratoezicht wordt
geëvalueerd en dat de raad (vooraf) wordt geÏnformeerd over het toepassen van
cameratoezicht.

De camera is vervolgens aangeschaft en is tijdens Oudejaarsnacht2Ot4/2015 en carnaval
2015 op de Oelemarkt ingezet. Hierover bent u al geinformeerd.

In de driehoek van 4 maart 2015 is vervolgens besloten om vanaf 1 mei cameratoezicht in
het kader van de openbare orde en veiligheid toe te passen op de Oelemarkt tijdens elk
weekend in 2015 en 2016. De periode dat cameratoezicht en uitkijk plaatsvindt is
vastgesteld op:
a. Elke vrijdagavond vanaf 23.30 uur tot zaterdagochtend 05.30 uur;
b. Elke zaterdagavond vanaf 22.30 uur tot zondagochtend 05.30 uur;
c. De zondagen wanneer evenementen op de Oelemarkt plaatsvinden.

In januari 2076 zal het cameratoezicht over 2015 worden geëvalueerd.
Afhankelijk van de uitkomst, zal door de driehoek worden bepaald of het cameratoezicht
ook in 2016 (en mogelijk zelfs de daaropvolgende jaren) zal plaatsvinden.
Momenteel is er budget gereserveerd voor het toepassen van cameratoezicht in 2015 en
2L06.
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2. Wijzigingen in de Opiumwet

Per 1 maart 2015 is artikel 1la van de Opiumwet gewijzigd. In de praktijk heeft men het
bij deze wetswijziging meestal en vooral over het verbod/strafbaarstelling van de
growshops. Dit artikel regelt de strafbaarstelling van 'facilitators'. Dit zijn personen die
behulpzaam zijn bij het opzetten van een illegale hennepkwekerij door artikelen te
verkopen die daarvoor nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan de verkoop van hennepzaden,
teelaarde, groeilampen, ventilatoren, schakelmateriaal, ed. Dit gebeurt voornamelijk in de
growshops. Tot de facilitators wordt ook de elektricien gerekend die een uitgebreide
elektrische installatie met groeilampen en ventilatie aanlegt, die gebruikt kan worden voor
de teelt van hennep. Maar ook de verhuurder van een loods of van vervoermiddelen kan
onder omstandigheden aangemerkt worden als facilitator.
Ik volg de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van hennepoverlast op de
voet, maar de Weerter context geeft geen aanleiding om dit als prioriteit te benoemen.

3. Manifest schadefonds opruimkosten drugsafval

Met name in Zuid-Nederland, maar ook in het buitengebied van Nederweert en Leudal
hebben we de laatste jaren te maken met een groeiend aantal dumpingen van drugsafual
in natuurgebieden. Dit aantal is sinds 2012 verdubbeld en zadelt gemeenten op met
steeds meer onvoorziene kosten. Ook het opruimen van hennepplantages brengt veel
kosten met zich mee voor gemeenten. De provincies Limburg en Noord-Brabant willen
graag hiervoor een landelijk waarborgfonds milieucriminaliteit optuigen. Dit fonds wordt
gefinancierd middels de boetes die bij de criminelen worden geind. Op deze manier wordt
ook recht gedaan aan het principe'de vervuiler betaalt'. Tijdens de expertmeeting 'Samen
sterk tegen dumpen' op vrijdag 27 februari 2015 in Maastricht presenteerde burgemeester
Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas een manifest dat hij namens alle
Limburgse burgemeesters aanbood aan gedeputeerde Erik Koppe van de Provincie
Limburg. In dit manifest onderschrijven de burgemeesters de noodzaak van een landelijk
waarborg fonds en ondersteunen ze de inspanningen van beide provincies om een
waarborgfonds te vormen.

4. Evaluatie van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Weert.

Het voorkomen en tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een
samenhangend geheel van strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke interventies. Om de
beschikbare informatie tussen alle overheidspartijen te mogen delen, is het convenant
'Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding
handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen'opgesteld.
De gemeente Weert is sinds 2011 partner in dit convenant.
Deelnemers aan dit convenant zijn alle 33 Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg,
de politie (eenheid Limburg), het Openbaar Ministerie, de belastingdienst/FIOD, de
Douane, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Koninklijke
Marechaussee.

De bestuurlijke aanpak wordt vormgegeven door het Lokaal Overleg waarin de
beschikbare informatie op lokaal niveau wordt verzameld, gebundeld en geanalyseerd.
Indien nodig wordt een integrale controle uitgevoerd en handhavend opgetreden.

Voor een goede uitwerking van het convenant is aansluiting gezocht bij het Regionaal
Informatie en Expertice Centrum Limburg (RIEC-Limburg). De taak van het RIEC is om
gevraagd en ongevraagd gemeenten te faciliteren en te ondersteunen bij de uitvoering
van deze bestuurlijke aanpak.
Elk jaar wordt door elke gemeentelijke RlEC-coördinator de aanpak van het Lokaal



Overleg en van het RIEC geëvalueerd.
Deze evaluaties worden aan het RIEC aangeboden.
De evaluatie van Weert geeft duidelijk aan dat men erg tevreden is over de werkwijze van
het Lokaal Overleg en dat deze werkwijze gecontinueerd moet worden.
Daarnaast wordt gesteld dat het RIEC er met name voor moet zorgen dat de onderwereld
zich niet vermengd met de bovenwereld. Hiervoor dient het RIEC zich te richten op haar
informatiepositie en dient zij de beschikbare informatie nog meer (gevraagd en
ongevraagd) te delen met het lokaal overleg. Daarnaast dient er een bestuurlijke
democratische inbedding te zijn (legitimiteit). Hierover heb ik een brief gestuurd aan de
regioburgemeester. Hierin heb ik ook aandacht gevraagd voor het financiële
meerjarenperspectief van het Riec.
De volledige evaluatie wordt door middel van een B&W-advies op 14 april 2015 aan B&W
aangeboden.

5. Jaarverslag van de politie regionale eenheid Limburg 2Ol4

Het jaarverslag van de politie regionale eenheid Limburg 2OL4is inmiddels doorde
Limburgse burgemeesters vastgesteld en zal worden toegezonden aan de Minister van
Veiligheid en Justitie en de Korpschef.
Het volledige jaarverslag ligt ter inzage in uw leeszaal.

6. Gijfers woninginbraken, fietsendiefstal en diefstal vanlvanaf auto's

20t3 2OL4 (t/m 18 maaft)

Woninginbraken

Jan 43 13

Februari 30 11

Maart 9 7

Fietsendiefstal

Januari 19 22

Februari 23 27

Maart 32 16

Diefstal van/vanaf auto's

Januari 16 8

Februari 6 28

Maaft I 11



7. Radicalisering en Jihadisme

De aanpak van radicalisering en terrorisme is één van de belangrijkste thema's in het
internationale en nationale veiligheidsbeleid. Jihadisme vormt op dit moment een
substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en de internationale
rechtsorde. Een van de hoofdlijnen in de (integrale) aanpak is de intensivering van de
samenwerklng en informatie-uitwisseling tussen Rijk en lokale overheden.
Als gevolg hiervan zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld:
a). wetswijzigingterrorismebestrijding;
b). noodverordening bij ernstige dreiging of terroristische aanslag;
c). handelingsprotocol(landelijkenlokaal);
d). actieprogramma integrale aanpak lihadisme met gemeentelijke handreiking;
e). het onderwijs heeft een handreiking ontvangen van het ministerie.
In onze gemeente is er voor gekozen om de coördinator integrale veiligheid een spilfunctie
te laten innemen in dit dossier. Hij neemt ook deel aan de landelijke werkgroep.
Onze contactpersonen (o.a. jongerenwerkers Punt Welzijn, jeugdagenten,
vertegenwoordigers Marokkaanse gemeenschap ,onderwijs, etc.)zijn geïnformeerd en via
hen proberen we alle signalen die duiden op radicalisering en/of Jihadisme vroegtijdig
binnen te krijgen. We houden een vinger aan de pols en zijn alert.
Dit biedt echter geen garantie. Kenmerkend voor dit fenomeen is namelijk dat dit zich
afspeelt onder onze radar.

8. Toezeggingen

In het veiligheidsoverzicht van 4 februari heb ik u laten weten dat ik u zou informeren
over de evaluatie van de risicojeugdgroep in Weert. Helaas is door ziekte van de
procesmanager jeugd dit proces vertraagd. Naar verwachting zal de evaluatie in mei aan
B&W worden aangeboden.
Ook het actieplan 2015-2018 waarin de prioriteiten van het integraal
veiligheidsbeleidsplan worden geconcretiseerd heeft veftraging opgelopen. Dit actieplan
zal ook in mei worden voltooid en via de TILS met u worden gecommuniceerd.
De gebiedsscan van de politie wordt op 26 maart nog besproken in het overleg van het
Robuuste Basisteam Weert. Daarna wordt deze scan openbaar en zal ik u hierover
informeren in het veiligheidsoverzicht van 17 juni.


