A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Leden van de raad

Weert, februari 2015

Onderwerp :

Veiligheid: stand van zaken

Geacht raadslid,

Conform afspraak doe ik u hierbij de veiligheidsrapportage toekomen voor uw
informatiebijeenkomst van 4 februari 2015.

1.

Cameratoezicht tijdens Oudejaarsnacht.

Op 2 november 2011 heeft de gemeenteraad van Weert 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 werden ook de volgende toezeggingen gedaan:

¡
a

Het toegepaste cameratoezicht evalueren.
De raad meenemen waar en wanneer van het instrument cameratoezicht
gebruik gemaakt gaat worden. De raad wordt bij het plaatsen van camera's
vooraf hierover geinformeerd

De camera is vervolgens aangeschaft en is tijdens Oudejaarsnacht op de Oelemarkt
ingezet. Hierover bent u al geïnformeerd (per mail) op vrijdag 7 november 2014 en via de
veiligheidsrapportage van december 2074.
Ik kan u hier het volgende over melden:
a

a

a

a
a

De operationele, technische plaatsing van de camera op Oelemarkt is goed
gelukt. De in- en externe partners hebben prima samengewerkt om de camera
op tijd operationeel te krijgen.
De camerabeelden zijn via het wifikanaal verzonden naar Roermond.
De camerabeelden hebben een uitstekende kwaliteit en zijn dus ook goed te
gebruiken voor de openbare ordedienst.
De beeldverbinding met de uitkijkcentrale in het politiebureau Roermond is
prima (de beelden vertonen geen haperingen).
De opvolging en aansturing vanuit Roermond verliep probleemloos.
De camera heeft tijdens de vroege ochtend op 1 januari een aantal
ongeregeldheden vastgelegd. Deze beelden zijn gebruikt bij de afhandeling
van het proces-verbaal.
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Inlichtingen bij:

In de driehoek van 14 januari 2015 is besloten om cameratoezicht in het kader van de
openbare orde en veiligheid toe te passen tijdens de carnavalsdagen (van 13 t/m t7
februari 2015) op de Oelemarkt.

2.

Jaarwisseling 2O14-2O15

De jaarwisseling is in Weert ook dit jaar weer probleemloos verlopen.

De gewijzigde vuurwerktijden hebben niet geleid tot extra inzet van
handhavingsinstrumenten. Binnen het Robuuste basisteam Weert, Nederweert en Leudal
zijn er 21 Haltverwijzingen gedaan, waarvan I in Weert. Ook werden er in Weert twee

proces-verbalen uitgeschreven voor het te vroeg afsteken van vuurwerk.
Zoals reeds vermeld, vond er op 1 januari in de ochtend overlast plaats op de Oelemarkt.
Mede dankzij de camerabeelden is dit meteen opgepakt.

3.

Huisvestingsplanpolitie

Als gevolg van de invoering van de Nationale Politie is ook het huisvestingsplan van de
politie aan de orde gekomen.
Dit heeft voor Limburg een aantal gevolgen. Op dit moment beschikt de politie Limburg
over 23 volwaardige bureaus met een publieksfunctie. In de nieuwe situatie worden dat

twaalf zogeheten robuuste basisteams en elf 'steunpunten'.
Een robuust basisteam betreft een groter politiebureau met een publieksfunctie waar 150
tot 200 agenten werkzaam zijn. Een steunpunt is een kleinere locatie, bijvoorbeeld in een
gemeentehuis, waarin twee of drie mensen werkzaam zijn.
De robuuste basisteams worden (vooralsnog) gevestigd in Venray, Peel en Maas, Venlo,
Weert, Roermond, Echt, Brunssum, Kerkrade, Heerlen, Valkenburg, Maastricht en Sittard.
De steunpunten komen in Gennep, Horst, Beesel of Reuver, Heythuysen, St.Odiliënberg,
Landgraaf, Kerkrade, Hoensbroek, Vaals, Stein en Geleen.

4.

Cijfers woninginbraken, fietsendiefstal, diefstal personenauto, diefstal
uit/van auto ( vergelijk januari 2O14-januari 2O15)
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Veiligheidsrapportage van 15 april 2015.

In deze rapportage zal ik o.a. aandacht besteden aan:
a

a

De evaluatie van het project'risicojeugdgroep Weert' .
Momenteel wordt deze evaluatie geschreven en vindt de financiële
verantwoording voor de provincie plaats.
Het actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Dit actieplan wordt in het
eerste kwartaal van 2015 vorm gegeven door de betrokken partners. De acties
(verbonden aan de vastgestelde prioriteiten) en ambities zullen hierin worden

geformuleerd.
De analyse van de politiecijfers over 2014 (de gebiedsscan).

.M. Heijm
meester

