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Leden van de raad

Weert, september 20L9.

Onderwerp : veiligheid: stand van zaken

Conform afspraak doe ik u hierbij het veiligheidsoverzicht toekomen van september 2019.

L. Toezegging commissie M&B van 16 mei 2019.
ln de commissievergadering M&B van L6 mei heb ik toegezegd om u te informeren over het
aantal ladingdiefstallen in Weert.
ik kan u mededelen dat er vanaf L januari tot 19 augustus 2019 vier aangiften van
ladingdiefstal bij de politie zijn geregistreerd. Naar verhouding is dit een zeer laag aantal en
dus voor de politie geen reden om dit onderwerp te prioriteren.

2, Experiment gesloten coffeeshopketen.
Vanuit het bestuurlijk overleg Limburgse coffeeshopgemeenten wil ik u graag informeren
over de stand van zaken in het experiment gesloten coffeeshopketen.
Achtergrond

Het experiment gesloten coffeeshopketen is opgenomen in het regeerakkoord van 20t7.

Het doel van het experiment is om te bezien of een gesloten coffeeshopketen gerealiseerd

kan worden. Een keten waarin telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis legaal mogen

leveren aan coffeeshops. Daarnaast wil men kijken wat de effecten van een gesloten

systeem zijn op de criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Op basis van de

uitkomsten van het experiment wil het kabinet voldoende informatie hebben om te kunnen

besluiten over definitieve vorm van het coffeeshopbeleid.

ln het betreffend wetsvoorstel en het ontwerp besluit is een aantal kaders opgenomen.

Hieronder de belangrijkste voorwaarden:

r Het experiment duurt vier jaar (met een mogelijke verlenging van 1.5 jaar)

¡ Er mogen maximaal L0 gemeenten meedoen met het experiment.
r Er worden maximaal L0 telers aangewezen door het Rijk.
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Het systeem moet gesloten zijn. Dat houdt in dat de coffeeshops in

deelnemende gemeenten alleen cannabis van de aangewezen telers mogen

verkopen.

Alle toegestane coffeeshops in een gemeente moeten meedoen.

ln grensgemeenten moet het ingezetenencriterium strikt gehandhaafd worden

(uitsluitend verkoop aan ingezetenen).

Tussen 23 april en 10 juni 2019 konden gemeenten en telers per brief hun belangstelling

voor deelname aan het experiment laten blijken aan minister Grapperhaus. De minister zal

vervolgens op basis van een advies van de adviescommissie Knottnerus maximaal tien

gemeenten aanwijzen voor de daadwerkelijke deelname aan het experiment.

Binnen het bestuurlijk overleg Limburgse Coffeeshopgemeenten praten wij elkaar steeds bij

over de stand van zaken binnen onze gemeente en de mogelijke effecten van deelname van

de ene gemeente op de andere.

Stond von zoken

¡ Gemeenten Heerlen en Maastricht hebben schriftelijk aan de minister belangstelling

laten blijken voor deelname aan de pilot.

o Gemeente Venlo heeft dit ook gedaan, maar onder voorwaarde dat de burgemeester

zelf bepaalt op welke wijze het ingezetenencriterium gehandhaafd wordt

o Gemeenten Kerkrade, Sittard-Geleen, Weert en Venray zullen zich niet aanmelden.

o Gemeente Roermond heeft aan de minister gevraagd om de aanmeldingstermijn te

verlengen tot l" oktober 20L9. Dat stelt gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname

in de gelegenheid om de impact van deelname beter in kaart te brengen.

r ln de gemeente Horst aan de Maas bevindt zich een bedrijf dat geïnteresseerd is om

cannabis te gaan telen voor de gesloten coffeeshopketen.

Tijdpad
De Eerste Kamer heeft op 9 juli aanvullende vragen gesteld over het wetsvoorstel en

verzocht deze uiterlijk 30 augustus 2019 te beantwoorden. Naar verwachting zal de Eerste

Kamer daarna besluiten om het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling. De

Eerste Kamer heeft de afronding van de voorhangprocedure over de amvb tot die tijd
aangehouden.
De adviescommissie rondt deze zomer haar activiteiten af en zal de ministers adviseren over

welke gemeenten zouden moeten meedoen. De ministers zullen naar verwachting eind

augustus besluiten welke gemeenten in de amvb worden opgenomen.
ln het veiligheidsoverzicht van december 2019 zal ik u hierover verder informeren.
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3. Projectadrescontrolehuisvestingarbeidsmigranten

ln augustus 2019 zal er worden gestart met een O-meting waarbij, door een extern bureau,

wordt onderzocht hoeveel arbeidsmigranten er zijn gehuisvest in Weert, waar ze zijn
gehuisvest en door wie. Verder wordt onderzocht bij wie ze in dienst zijn. Het onderzoek
dient tevens om na te gaan of dit volgens de geldende regels gebeurd.

De managementinfo uit de O-meting wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin wordt
aangegeven hoe de coördinatie en sturing op dit controle-proces vorm gegeven moet
worden, zodat er op risico's kan worden gehandhaafd en er een situatie van normalisering
en beheersbaarheid kan worden bereikt. ln dit plan worden ook de (mogelijke) financiële en

formatieve gevolgen beschreven en zal, ter besluitvorming, aan uw raad worden
voorgelegd.

4. Ondermijning en aanpak georganiseerde criminaliteit

ln het lntegrale Veiligheidsbeleidsplan 2Ot9-2O22 is de aanpak van ondermijning en
georganiseerde criminaliteit geprioriteerd. lk heb met u afgesproken dat er een plan van

aanpak wordt geschreven zodra het lntegraal OndermijningsBeeld (lOB) door het Riec is

opgeleverd. Volgens planning starten we in september met dit IOB-proces.

Naar verwachting zal het IOB in januari 2020 gereed zijn en wordt de uitkomst hiervan
meegenomen in het plan van aanpak ondermijning. Dit plan zal dan in het eerste kwartaal
2020 aan uw raad worden voorgelegd.

5. Cameratoezicht Weert Kermis

Tijdens de Kermis in Weert is veel publiek in het centrum aanwezig. ln nauw overleg met de

politie adviseert de organisatie van de Kermis, om ook in 2019 in het centrum van Weert,
waar de grootste publiekstromen worden verwacht, gebruik te maken van het middel
'cameratoezicht'. Dit om preventief de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen.
De bevoegdheid om cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert toe te passen is

vastgelegd in artikel l-5Lc van de gemeentewet en het besluit van de gemeenteraad van

Weert van 2 november 2011 (art.2:78 APV). Hierbij is ook de afspraak gemaakt dat ik u

tijdig zou informeren over het inzetten van cameratoezicht. Vandaar dat dit onderwerp is

opgenomen in dit veiligheidsoverzicht.

6. Winkeldiefstal

Op 19 februari 2019 werd er door de politie, het Centrummanagement Weert en de
gemeente een voorlichting georganiseerd voor winkeliers over het voorkomen van

winkeldiefstal.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er vervolgens 8 trainingen gegeven waaraan 75

winkelmedewerkers hebben deelgenomen. ln september 2019 zullen er nog twee
trainingen worden gegeven.
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7. Cijfers 2019 (tot en met 20 augustus)

Fi etsen di efstal I en gem eente Weert
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Diefstallen uit schuur gemeente Weert
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Diefstallen uit auto gemeente Weert

Woninginbraken gemeente Weert

9

I
7

6

5

I
5

2

1

o

25

2f)

15

10

5

o

r"---r-""- o'ff* ."" a$Çt .t.-t

5


