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Inleiding: 

De kern van deze beleidsnota Integrale Veiligheid is gericht op de veiligheid en 

leefbaarheid van burgers, bedrijven, instellingen en gasten van onze gemeente. De 

ambitie van deze beleidsnota is om de (sociale) veiligheid in onze gemeente te 

vergroten middels het extra investeren op enkele onderdelen van veiligheid.  

Deze beleidsnota is tot stand gekomen na en in overleg met onder andere de 

navolgende netwerkpartners:                                                                                                 

- Politie eenheid Heuvelland;                              

- Regionale Brandweer Zuid-Limburg;                                                                           

- Woningstichting Vaals;                                                                                                   

- Veiligheidshuis Maastricht. 

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het 

gebied van jeugd, zorg en participatie over naar de gemeenten. Deze overheveling 

biedt kansen. Ook op het gebied van veiligheid. De gemeente wordt de regisseur van 

praktisch het hele sociale terrein. Hierdoor kan zij de ondersteuning op een integrale 

wijze (1 gezin, 1 regisseur, 1 plan) benaderen en dus efficiënter organiseren. De 

bedoeling is bijvoorbeeld dat doordat (eigen) professionals in veel gevallen meer in 

de buurt aanwezig zijn, vroegsignalering beter ingebed wordt. Het behoeft geen 

uitleg dat middels preventie veel zware en dus dure zorg bespaard kan blijven. 

Bovendien biedt deze integrale aanpak de mogelijkheid om ook effectiever te gaan 

werken. De prioritering van de diverse acties ligt als gevolg van deze decentralisaties 

binnen het sociaal domein dan ook hoofdzakelijk op de thema’s integraliteit, 

preventie, jeugd en ouderen. 

Veiligheid is sterk verbonden met leefbaarheid. Leefbaarheid wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door de (ervaren) veiligheid. Als de veiligheid wordt vergroot 

dan heeft dat meteen effect op de leefbaarheid. Op dit moment bestaat nog geen 

wettelijke verplichting tot het vaststellen van een Integraal Veiligheidsbeleid. Thans is 

wel een wetswijziging in procedure tot wijziging van de Gemeentewet die voorziet in 

het opnemen van twee artikelen in de Gemeentewet die de Raad verplichten elke 

vier jaar een veiligheidsbeleid vast te stellen die de burgemeester een zorgplicht 

geeft aangaande dit veiligheidsbeleid.                                               

 



Beleidsnota Integrale Veiligheid 2015-2018                       gemeente Vaals Pagina 2 
 

het Integraal Veiligheidsbeleid van alle Limburgse gemeenten tezamen vormt de 

basis voor het beleidsplan van de Politie Eenheid Limburg.                                  

In deze beleidsnota zijn de aandachtspunten opgenomen voor de komende vier jaar 

die jaarlijks verder uitgewerkt zullen worden in uitvoeringsplannen. De personele en 

financiële consequenties worden dan ook zichtbaar. Getracht zal worden om de te 

treffen acties/maatregelen zoveel als mogelijk binnen de bestaande budgetten (van 

veiligheid, maar ook het sociale domein) uit te voeren. Waar nodig worden de 

uitwerkingsplannen vertaald in de gemeentebegroting. 

 

1. Uitgangspunten 

Lokaal integraal veiligheidsbeleid is een complex gebied. In dit hoofdstuk wordt 

uitgebreid ingegaan op de verschillende uitgangspunten waarmee rekening 

gehouden moet worden. 

1.1 gemeente als regisseur 

De gemeente heeft ten aanzien van veiligheid de regierol, met als essentiële 

onderdelen het creëren van draagvlak en het stimuleren van zoveel mogelijk partners 

en inwoners in de veiligheid. De gemeente bevordert – in nauwe samenspraak met 

veiligheidspartners – dat samenwerkingsverbanden en netwerken zo goed mogelijk 

functioneren. De gemeente kan een onderwerp onder de aandacht brengen en op de 

politieke agenda plaatsen en vervolgens besluiten aan bepaalde onderwerpen meer 

aandacht te besteden. De regierol omvat tevens het bepalen van de richting en het 

aangeven van de randvoorwaarden waaronder andere partners een bijdrage kunnen 

leveren, een en ander met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid. Naast de 

rol van regisseur levert de gemeente ook een inhoudelijke bijdrage bij de aanpak van 

veiligheidsproblemen onder andere op het gebied van de handhaving. 

1.2 veiligheidsvelden en ambities 

De handreiking “Kernbeleid Veiligheid” van de VNG helpt gemeenten bij het opstellen 

van een lokaal integraal veiligheidsbeleid. In deze handreiking wordt gebruik 

gemaakt van een indeling in vijf veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s. In 

onderstaand overzicht zijn de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s, zoals de 

gemeente Vaals die gebruikt, weergegeven. Verder zijn de acties per 

veiligheidsthema vermeld, welke ondernomen zullen worden c.q. gecontinueerd 

worden in de periode 2015-2018. 
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Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s Acties 
Veilige woon- en leefomgeving leefbaarheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verkeersveiligheid 
 
huiselijk geweld 
 
drugsoverlast 

-continueren Team Integrale 
Veiligheid 
-project vakantieadressen 
-donkere dagen offensief 
-intensiveren BRP-controles 
in overlastpanden 
-regievoering op multi-
probleemgezinnen 
-versterken deelname aan 
burgernet 
-aanstellen derde BOA 
-controles politie/voorlichting 
gemeente 
- inzetten Wet Tijdelijk 
Huisverbod 
-(preventieve) controles politie 
en gemeente 
-aanscherpen 
handhavingsbeleid gemeente 

Bedrijvigheid en veiligheid veilig gebruik gebouwen 
 
 
integrale controle en 
handhaving 

-keurmerk veilig ondernemen 
 
-uitvoeren gezamenlijke 
controles  

Jeugd en veiligheid overlast door (hang) jongeren 
 
preventieactiviteiten gericht op 
jongeren 

-controles BOA’s in de 
avonduren en weekenden 
-continueren lessen van 
Stichting Halt op de 
basisscholen 
-continueren deelname aan 
de convenanten “veilige en 
gezonde school”(middelbaar 
onderwijs) en “veilige 
basisschool” 
-implementatie project 
Kamers met Kansen 

Fysieke veiligheid Professionalisering 
Veiligheidsregio en 
rampenbestrijding 
 
 
Brandpreventie 

-actieve deelname in 
ontwikkeling 
rampenbestrijding en leveren 
van medewerkers 
-aanbieden van rookmelders 
met draadloze doorschakeling 
naar buren 
--organiseren van een 
veiligheidsdag met o.a. politie 
en brandweer in 2017 

Integriteit en veiligheid Wet bevordering 
integriteitsbeoordeling door het 
openbaar bestuur 
Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde criminaliteit 

-afleggen ambtseed/belofte 
-risico-analyse integriteit 
wethouder 
-continueren deelname 
bestuurlijke aanpak. 
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1.3 prioriteiten 

Voor een succesvolle aanpak van het integraal veiligheidsbeleid is het van belang 

dat de gemeente niet probeert alle thema’s tegelijkertijd op te lossen. Het bepalen 

van prioriteiten is noodzakelijk. Voor het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de 

gemeente Vaals zijn de volgende prioriteiten benoemd: 

Veilige woon- en leefomgeving: onderdeel leefbaarheid                  

Jeugd en veiligheid                                                                                                       

Fysieke veiligheid:   onderdeel brandpreventie 

Deze prioriteiten krijgen, zoals eerder gemeld in relatie tot de decentralisaties, extra 

aandacht de komende jaren. Dat wil echter niet zeggen dat de andere thema’s en 

acties niet worden uitgevoerd, integendeel. Veelal betreffen het acties/maatregelen 

die reeds deel uitmaken van het bestaande beleid c.q. van de huidige 

werkzaamheden of die eventueel in regionaal verband worden uitgevoerd. Een 

voorbeeld van dat laatste betreft het meldpunt AMHK/Veilig Thuis dat in 

samenwerking met de Zuid-limburgse gemeenten door de GGD zal worden 

uitgevoerd. Verder zal veel aandacht worden besteed aan de communicatie naar de 

inwoners. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan wat van de burgers zelf wordt 

verwacht (zelfredzaamheid). 

 

2. Veiligheidsanalyse 

In dit hoofdstuk worden per veiligheidsveld de belangrijkste uitkomsten van de 

veiligheidsanalyse weergegeven. 

2.1 Gebruikte informatiebronnen 

Voor deze veiligheidsanalyse is vooral gebruik gemaakt van de zogenaamde 

objectieve veiligheidsgegevens. Voor deze gegevens is gebruik gemaakt van de 

gebiedsscan 2013 van Vaals, zoals door de politie medio 2014 is aangereikt en van 

het door de wijkagent van Vaals opgestelde veiligheidsbeeld 2013-2015. Eveneens 

is gekeken naar de subjectieve onveiligheidsgegevens in de Zuid-Limburg, welke zijn 

onderzocht en verwerkt in de Integrale Veiligheidsmonitor 2013 (IVM). Als laatste is 

gebruik gemaakt van de gegevens uit het eindrapport van de Gebiedsgerichte 

aanpak kern Vaals. 

Een van de belangrijkste indicatoren voor de (on)veiligheid is het aantal door de 

politie geregistreerde misdrijven en incidenten. Deze registraties zijn in deze scan 

benoemd en nader uitgewerkt. 

Met betrekking tot het totale veiligheidsbeeld van de gemeente Vaals mag 

geconcludeerd worden, dat het aantal incidenten de afgelopen jaren licht is gedaald. 
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Het aantal misdrijven is over de afgelopen jaren grotendeels licht gedaald, maar ten 

opzichte van 2012 licht toegenomen. 

Zuid-Limburg scoort bij de IVM op het gebied van onveiligheidsbeleving slechter dan 

het gemiddelde in Nederland. Gemiddeld voelt 19% van de Nederlanders zich in de 

eigen buurt wel eens onveilig. Ook bij de totale onveiligheidsbeleving in Limburg 

scoort Zuid-Limburg slechter dan het gemiddelde in Nederland. Gemiddeld voelt 37% 

van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Wel scoort Zuid-Limburg hoger dan het 

gemiddelde in Nederland als gekeken wordt naar sociaal preventief gedrag. De 

cijfers voor Zuid-Limburg blijven de afgelopen jaar wel vrijwel gelijk. 

De wijkagent in Vaals heeft dit jaar zelf ook een vraagronde gehouden en toen bleek 

dat de ondervraagde inwoners en ondernemers in Vaals gemiddeld een 7 tot een 7,5 

geven betreffende veiligheid in de gemeente. De gevoelens van onveiligheid 

concentreren zich met name op de avonduren als Vaals veelal een verlaten en 

teruggetrokken indruk maakt. Deze gevoelens van onveiligheid kunnen echter niet 

direct gelinkt worden aan criminaliteit. De bewoners gaven namelijk aan dat dit 

voornamelijk zou komen door het wegebben van het vertrouwde “ons-kent-

ons”gevoel. 

De cijfers geven aan dat het noodzakelijk is om te blijven werken aan de veiligheid 

en leefbaarheid in de wijk. Derhalve zal de gemeente samen met haar partners, 

zoals politie, brandweer en Trajekt, blijven zoeken naar mogelijkheden om het aantal 

misdrijven en incidenten middels projecten te laten afnemen. 

2.2 veilige woon- en leefomgeving 

De gemeente Vaals is van oordeel dat het voor het welbevinden van haar inwoners 

noodzakelijk is om ervoor zorg te dragen dat de woon- en leefomgeving in de diverse 

kernen veilig is. Om dit te bevorderen dienen overlast- en bedreigende situaties 

zoveel als mogelijk voorkomen, dan wel bestreden te worden. Hiervoor is een 

effectieve inzet van de eigen BOA’s noodzakelijk. Door een toename van het aantal 

taken (zoals bijv. het toezicht op de Drank- en Horecawetgeving), de noodzaak om 

ook in de avonduren en weekenden aanwezig te zijn, het groeiend aantal 

klachten/meldingen, het minder aanwezig zijn van politie in de gemeente, de 

noodzaak om vaker achter de voordeur te komen en uitgebreid het gesprek aan te 

gaan met hulpbehoevenden en ga zo maar door, is het zeer wenselijk c.q. bijna 

noodzakelijk om structureel te beschikken over een derde BOA. Alleen hierdoor is 

het mogelijk om alle benodigde werkzaamheden te blijven uitvoeren en alert te 

kunnen reageren op ontwikkelingen. Mocht besloten worden dat 2 BOA’s voor de 

gemeente Vaals voldoende zijn, dan moet opnieuw naar de prioritering van 

werkzaamheden gekeken worden en zullen ook lang niet alle maatregelen 

uitgevoerd kunnen worden, welke vermeld staan in dit veiligheidsplan. 
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2.2.1 Leefbaarheid 

Burgernet                        

Veiligheid is niet alleen een taak van de overheid, maar ook van de burger zelf. 

Burgernet is een van de middelen, die kan bijdragen aan een grotere participatie van 

burgers bij de bestrijding van criminaliteit, maar ook bij bijvoorbeeld de zoektocht 

naar een vermist/weggelopen persoon. Hierdoor zal de betrokkenheid van burgers bij 

de leefomgeving groter worden. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen 

burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en leefomgeving te 

vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk (maar ook per 

mail en via de website van burgernet) van inwoners en mensen die werkzaam zijn in 

de gemeenten. Bij Burgernet is het essentieel dat de burgers fungeren als extra oren 

en ogen van de politie. Inmiddels kunnen gemeenten en politie Burgernet eveneens 

inzetten voor preventieve doeleinden. Bijvoorbeeld het waarschuwen voor 

woninginbrekers, het informeren van de burgers over een bepaald evenement en het 

waarschuwen en/of informeren van burgers bij calamiteiten. 

In Vaals werd Burgernet in oktober 2012 geïntroduceerd en inmiddels heeft bijna 6% 

van de inwoners zich aangemeld. Het streven is om dit percentage te laten stijgen.  

Middels extra publiciteit zou Burgernet nog meer onder de aandacht moeten komen 

van de bewoners. Hierdoor zou de effectiviteit van Burgernet vergroot worden. 

Vakantieadressen                                                

Vooral in vakantieperiodes, maar ook buiten die periode, verlaten vele mensen huis 

en haard voor een vakantiebestemming. Velen maken met buren of anderen 

afspraken over allerlei dagelijkse werkzaamheden als het ledigen van een 

brievenbus, waardoor een zekere vorm van toezicht op het huis aanwezig is. 

Daarnaast is het reeds enkele jaren in Vaals mogelijk om melding te maken bij de 

politie dat het huis een bepaalde periode niet bewoond is en wie de sleutelhouders 

zijn. De gemeente en de politie controleren de aangemelde adressen op 

onregelmatige momenten op bijzonderheden. De doelstelling is nu om deze 

mogelijkheid explicieter onder de aandacht te brengen van de burgers (diverse 

publicaties). De regie zal bij de gemeente (lees: het cluster veiligheid) komen te 

liggen. Uiteraard worden wel de adressen eveneens doorgegeven aan de politie. Bij 

iedere uitgevoerde controle zal een controlebriefje in de brievenbus worden 

gedeponeerd en aan het einde van de vakantie van de betreffende bewoner(s) zal 

een brief worden overhandigd, waarin alle controledata en tijdstippen en eventuele 

bijzonderheden nogmaals vermeld staan.                                                                                         
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Donkere dagen offensief/preventieve controle risico-locaties                                                                                              

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor 

de feestdagen. Een donkere dagen offensief zet in deze periode extra maatregelen 

in tegen overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken. De extra maatregelen 

bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op 

bepaalde tijdstippen (hottimes) en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan 

(hotspots). Het doel van een donkere dagen offensief is het tegengaan van de 

stijging van overvallen, straatroven en inbraken in de wintermaanden. 

De BOA’s surveilleren nu ook al, al dan niet in samenwerking met politie, op risico-

locaties. Samen met de politie wordt bekeken alwaar de meeste inbraken/overvallen 

plaatsvinden en vervolgens worden deze locaties structureel bezocht. Tevens wordt 

tijdens die controles het contact gezocht met de bewoners en ondernemers. 

Daarnaast hebben politie en de BOA’s het afgelopen zomerseizoen veelvuldig 

(preventief) gecontroleerd op de vele parkeerplaatsen in het buitengebied. Dit naar 

aanleiding van een verhoogd aantal auto-inbraken. Middels flyers hebben politie en 

de BOA’s de (veelal) toeristen gewaarschuwd voor het onbeheerd achterlaten van 

hun auto/camper. Door de vele positieve reacties blijkt dat deze wijze van acteren 

bijzonder op prijs wordt gesteld. Derhalve is continuering van deze werkwijze zeer 

wenselijk. 

Continuering Team Integrale Veiligheid                                                        

Het Team Integrale Veiligheid is sinds 2010 actief in de gemeente Vaals. Het team is 

een kernteam van specialisten van de gemeente, dat in nauwe samenwerking met 

politie, brandweer en Pentasz integrale controles uitvoert in panden/woningen. Het 

team wordt gecoördineerd door de coördinator van het cluster veiligheid. Het Team 

Integrale Veiligheid wordt ingezet in het kader van:                     

- brandveiligheid / bouwkundige aspecten van panden;                   

- overlastpanden;                          

- bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;                       

- horecacontroles.                                             

In de afgelopen 4 jaren heeft het Team bewezen dat de noodzaak aanwezig is om de 

controles door te voeren. Inmiddels is alleen de werkwijze aangepast. Het Team 

werkt nu veelal in kleine groepjes van 3 tot maximaal 4 personen en controleert c.q. 

bezoekt doelgericht bepaalde panden/woningen. Alleen in heel grote panden zal het 

Team in het kader van veiligheid met meerdere personen tegelijk aanwezig zijn. 

Verder controleert het cluster Veiligheid samen met de Vreemdelingenpolitie 6x per 

jaar de vergunde seksinrichting in Vaals. Ook vinden in deze samenstelling 

escortcontroles/thuisprostitutie plaats. 
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Intensiveren BRP-controles                        

Uit de controles van het Team Integrale Veiligheid, maar ook door de 

gebiedsgerichte aanpak kern Vaals is gebleken dat in de gemeente Vaals de 

feitelijke woonsituatie vaak anders is dan in de Basis Registratie Persoonsgegevens 

is weergegeven. De gemeente heeft als taakstelling om een correcte administratie bij 

te houden. Als gevolg van het grote verloop van bewoners in de gemeente Vaals is 

het lastig om de Basis Registratie Persoonsgegevens up to date te houden. Door het 

niet en/of verkeerd registreren van personen ondervinden veel organisaties een 

financiële schadepost zoals het onterecht verstrekken van uitkeringen of toeslagen of 

het opbouwen van AOW-rechten. Door intensief te controleren in die panden, alwaar 

de mutatiegraad van bewoners en/of overlast wordt ervaren hoog is, heeft de 

gemeente inmiddels goed zicht op hetgeen zich in de betreffende panden afspeelt. 

Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op ontwikkelingen. Belangrijk is dan ook dat 

de bevolkingscontroleurs (de BOA’s) deze controles blijven uitvoeren. Zowel met het 

TIV, alsook zelfstandig. Daarnaast zal begin 2015 de bestuurlijke boete 

geïmplementeerd worden, waardoor ook handhaving mogelijk is indien personen 

zich weigeren in of uit te schrijven. Uiteraard is dit het laatste middel om toch 

juistheid in de BRP te creëren.                                           

Versterking samenwerking Veiligheid en sociaal domein                                                            

bij multi-probleemgezinnen/overlastveroorzaker                                                          

Een multi-probleemgezin is een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van 

sociaal-economische en psychosociale problemen. Het begrip overlastveroorzaker 

behoeft geen nadere uitleg.  

Bij de controles van het Team Integrale Veiligheid, tijdens de casusbesprekingen bij 

de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals en tijdens de reguliere overleggen van het 

Multi Disciplinair Overleg (MDO) en het sociaal team is gebleken dat dergelijke 

gezinnen/overlastveroorzakers structureel in onze gemeente voorkomen. Een 

gecoördineerde aanpak met een duidelijke regievoerder is wenselijk om adequaat 

deze gezinnen en de overlastveroorzakers te helpen, maar ook aan te pakken. Door 

het benoemen van de begrippen “helpen” en “aanpakken” blijkt al dat de komende 

jaren gewerkt moet worden aan het versterken van de samenwerking tussen 

enerzijds veiligheid en anderzijds het sociaal domein. Inmiddels is binnen de 

gemeente structureel overleg tussen de coördinator Veiligheid en de coördinator van 

het sociaal domein om de aanpak te optimaliseren.  

Per 1 januari 2015 zal het MDO grotendeels opgaan in het sociaal team, waardoor in 

eerste instantie casuïstiek bij dit sociaal team gemeld en  behandeld wordt. Verder 

zal het veiligheidshuis Maastricht hierbij een belangrijke functie gaan vervullen. Het 

veiligheidshuis zal in actie komen indien een casus dusdanig complex is dat het 

sociaal team deze niet zelfstandig kan oppakken en/of indien in deze casus 

nadrukkelijk strafrecht naar voren komt. Daarnaast zal het veiligheidshuis op verzoek 

een advies- en informerende rol innemen bij bepaalde casuïstiek.  
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Uithuiszettingen                                                          

De gemeente Vaals wil de komende jaren inzetten op het voorkomen van 

huisuitzettingen, vanuit de overtuiging dat dit een preventieve werking heeft binnen 

het sociale domein. Door de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals zijn al aanvullende 

afspraken gemaakt met de woningstichting, waardoor 4 weken voor de berichtgeving 

aan de deurwaarder een aanstaande huisuitzetting aan het cluster Veiligheid wordt 

doorgegeven. Doel is natuurlijk om te bezien of nog mogelijkheden zijn om de 

betreffende persoon/personen te helpen. De coördinator Veiligheid en de coördinator 

sociaal domein zullen samen met het sociaal team in deze aanpak zoeken naar een 

verdere verbetering.                                   

Aanstellen derde BOA                                               

De BOA heeft meerdere rollen. De BOA is zichtbaar aanwezig op straat. Zo vormt hij 

de “ogen en oren” van de gemeente en de politie en is hij aanspreekpunt voor 

burgers. Deze dienstverlenende rol kan een BOA ook actief invullen door burgers en 

ondernemers te informeren over allerlei veiligheidsvraagstukken en voorlichting te 

geven over het nemen van preventieve maatregelen om veel voorkomende 

criminaliteit te voorkomen. Daarnaast kan hij ook in worden gezet bij het begeleiden 

van evenementen. Tegelijkertijd heeft de BOA ook “tanden” om daar waar 

overtredingen worden geconstateerd die de leefbaarheid en veiligheid van de wijk 

bedreigen, te kunnen handhaven. 

In Vaals zijn momenteel 2 BOA’s actief. Een derde BOA was op detacheringsbasis 

sinds mei 2013 in Vaals werkzaam, maar gaat nog voor het detacheringscontract 

afloopt (d.d. 31 december 2014) aan de slag in een andere gemeente.  

In het bijgevoegde rapport over het cluster Veiligheid van de gemeente Vaals en dan 

met name de werkzaamheden van de BOA’s is te lezen hoe omvangrijk het 

takenpakket van de BOA’s is en tot welke (meetbare) “resultaten” hun inzet heeft 

geleid. Dit rapport gaat overigens uit van het aantal van 3 BOA’s, welke op het 

moment van het opstellen van het rapport ook actief waren in Vaals.  

Daarnaast staat in het eindrapport van de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals als 

aanbeveling genoemd om het aantal controles BRP door de BOA’s (eveneens 

bevolkingscontroleurs) en het aantal controles in probleem- c.q. overlastpanden te 

continueren, dan wel te verhogen. Verder is het belangrijk dat ook de verbinding 

tussen de BOA’s en het sociaal team versterkt wordt. Immers de BOA’s komen veel 

achter de voordeur van mensen en kunnen aldaar diverse signalen opvangen die 

terecht zouden moeten komen bij het sociaal team. Ook voor het sociaal team bieden 

de BOA’s dan ook een belangrijke bron aan informatie. 

Van de BOA’s wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op momenten dat de 

problematiek erom vraagt. Denk hierbij aan verkeersproblemen, maar ook 

jeugdoverlast of andere overlast in de openbare ruimte. Dat vereist een zekere 

flexibiliteit.  
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Omdat ook de aanwezigheid van een BOA in de overdagsituatie gewenst is en 

omdat in de avond- en weekenduren de BOA altijd in een duo werkt wordt het 

moeilijk om aan alle verzoeken/wensen tegemoet te komen. 

Een derde BOA is derhalve noodzakelijk om aan alle eisen/wensen en 

werkzaamheden te voldoen. Mocht desondanks gekozen worden om niet te kiezen 

voor een derde BOA dan is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen en ook te kijken 

naar de consequenties. Het ambitieniveau zal in dat geval bijgesteld moeten worden. 

Preventieve en dienstverlenende werkwijze 

Het cluster veiligheid is momenteel nadrukkelijk bezig om zich verder te scholen in 

het “contextgedreven” werken en probeert dan ook maatwerk te leveren en pas als 

laatste te grijpen naar het formele handhavingstraject. Het van buiten naar binnen 

werken moet een automatisme worden en door verdere scholing zal deze aanpak 

verder geborgen moeten worden in het handelen en denken van de BOA’s. 

2.2.2 Verkeer 

Sedert jaren ervaren de inwoners de toegenomen verkeersdrukte en met name het 

toegenomen toeristische/recreatieve verkeer in de weekenden als overlastgevend en 

zelfs ronduit onveilig. De politie voert sinds enkele jaren in het zomerseizoen 

controles uit om overlastgevend en gevaarlijk verkeersgedrag te bestrijden. De 

gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem hebben in 2014 een campagne gestart om 

ditzelfde doel na te streven. Naast de controles door politie zetten de gemeenten in 

op voorlichting en preventie. Onder het motto “Met een motorvoertuig te gast in het 

Heuvelland? Houd rekening met elkaar!” werd begrip gekweekt bij bestuurders door 

ze te verzoeken zich ook eens in de ander te verplaatsen. Ook in de komende jaren 

zal middels politiecontroles en preventieve maatregelen geprobeerd worden om 

genoemde overlast verder te laten afnemen.  

2.2.3 Huiselijk Geweld 

Bij een veilige woon- en leefomgeving behoort in ieder geval de veiligheid van 

mensen binnen de beslotenheid van de vier muren van hun eigen woning. Elke vorm 

van fysieke agressie tegen personen door familie, vrienden, bekenden en partners 

dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Daar waar dit toch plaatsvindt dient 

hier passend op gereageerd te worden. 

Dit betekent dat in een geval van huiselijk geweld niet alleen de pleger van dit 

geweld een tijdelijk huisverbod opgelegd zal worden, als een soort afkoelingsperiode, 

maar dat tevens een persoonsgerichte aanpak zal volgen, alsook waar nodig 

crisishulp voor het slachtoffer van geweld. Dit alles moet binnen 24 uur na het 

opleggen van het tijdelijk huisverbod in gang zijn gezet en het veiligheidshuis speelt 

hierbij een cruciale rol. Het uiteindelijke doel moet zijn om dergelijk ongewenst 

gedrag voor de toekomst te voorkomen. De uitvoering hiervan vindt zoals eerder 

gemeld op Zuid-Limburgse schaal door de GGD plaats. 
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2.2.4   Drugsoverlast 

Gezien de ligging van Vaals (grensgemeente) zal er altijd aandacht zijn voor de 

aanpak van drugshandel en drugsoverlast. Naast de  projectmatige bestrijding van 

de overlast door de politie (Project 24DEAL en het Joint Hit Team) is ook de 

bestuurlijke aanpak onmisbaar om te voorkomen dat de drugshandel vaste voet aan 

de grond krijgt in de gemeente Vaals. De gemeente Vaals zal begin 2015 het 

Handhavingsbeleid drugs- en overige woonoverlast aanscherpen. Hierdoor zal de 

gemeente parallel lopen met de uitgangspunten van het drugsbeleid van de andere 

Heuvellandgemeenten en krijgt het de mogelijkheid om ook bij het aantreffen van 

een handelshoeveelheid softdrugs (ook hennepplantages) een pand/woning meteen, 

dus zonder waarschuwing, voor een bepaalde periode te sluiten. Verder zal ook het 

Team Integrale Veiligheid een rol spelen, omdat zij bezoeken brengt aan de 

aandachtspanden in de gemeente Vaals en hierdoor signalen kan waarnemen.  

Het Team Integrale Veiligheid zal evenwel niet worden ingezet om een inval te doen 

bij de zogenaamde drugspanden of panden alwaar vermoed wordt dat een 

hennepplantage aanwezig is. Dit is en blijft een taak van de politie. 

2.3    Bedrijvigheid en veiligheid 

De criminaliteit die bedrijven ondervinden is gering, hetgeen te verklaren is uit het feit 

dat in de gemeente Vaals geen grootschalige bedrijventerreinen zijn. Zelfs 

veelvoorkomende vormen zoals winkeldiefstal zijn in Vaals nog steeds in absolute zin 

gering te noemen. Helaas is het de afgelopen jaren niet gelukt om samen met de 

ondernemers middels het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen de 

veiligheid te optimaliseren. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen werken de 

ondernemers nauw samen met de brandweer, de politie en het certificeringsbedrijf. 

De gemeente wil bij de ondernemers eerst de behoefte peilen of voldoende animo 

aanwezig is voor participatie aan dit project en zal, indien gewenst, het initiatief 

nemen om de partijen bij elkaar te brengen. 

2.4   Jeugd en veiligheid 

Jeugd en veiligheid zal, zeker nu de gemeente in het kader van de jeugdwet de 

eindverantwoordelijkheid heeft, altijd hoog op de ranglijst staan. In de gemeente 

Vaals zijn momenteel geen jeugdgroepen actief die het predicaat hinderlijk, 

overlastgevend of crimineel hebben. Uiteraard is het wel noodzakelijk om de 

ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en indien noodzakelijk actie te 

ondernemen. Immers een dergelijke “hanggroep” kan tot een gevoel van onveiligheid 

bij passanten en bij de inwoners, die in de buurt van de “ontmoetingsplek” wonen, 

leiden. Zoals ook in de voorgaande jaren is het wenselijk om een twee sporen beleid 

te volgen om eventuele overlast tegen te gaan. In eerste instantie dienen alle 

actoren, die te maken hebben met jeugd, preventief beleid te voeren gericht op het 

voorkomen van overlast door jongeren.  
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Aan de andere kant dienen de opsporingsambtenaren van de gemeente in nauwe 

samenwerking met de jongerenwerker en de politie de “ontmoetingsplekken” te 

bezoeken, in contact te komen met de jongeren en pas in het uiterste geval 

repressief op te treden. 

Stichting Halt Limburg: “project W8FF!”                                                                 

Sinds enkele jaren verzorgt Halt naar tevredenheid van de basisscholen de lessen in 

het kader van W8FF, de opvolger van het schooladoptieplan. Middels deze lessen 

geeft Halt voorlichting op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Continuering van 

dit project is dan ook wenselijk. 

Convenant veilige basisschool                                                             

In 2009 is het convenant veilige basisschool door de gemeente ondertekend. Middels 

dit convenant wordt 2x per jaar een bijeenkomst met de betrokken netwerkpartners 

(onder regie van de gemeente) georganiseerd met als doel het maken en evalueren 

van (maatwerk)afspraken inzake het verbeteren van het veiligheidsklimaat in en 

rondom de school. 

Convenant veilige en gezonde school                                       

Op 13 april 2012 is het convenant “Veiligheid op school krijgt voorrang” ondertekend 

door de gemeenten in de regio (Maastricht, Valkenburg, Meerssen, Gulpen-Wittem, 

Vaals en Eijsden-Margraten), de schoolbesturen voor (speciaal) voortgezet onderwijs 

en MBO, (toenmalige) Politie Limburg Zuid, Stichting Halt Limburg, GGD en het 

Openbaar Ministerie. 

In het convenant hebben partijen afgesproken dat zij samen werk maken van 

veiligheid op en rond scholen en afspraken maken over taken en 

verantwoordelijkheden. Er is vanaf 2012 een convenantgroep actief, waarin alle 

partijen vertegenwoordigd zijn. Van deze convenantgroep is de coördinator veiligheid 

van de gemeente Vaals voorzitter. 

Door een extern bureau (Credo en M&O-groep) is in 2011 een projectvoorstel 

ontwikkeld “Borging van veiligheid in en om de school in de provincie Limburg”. De 

aanpak voorziet in het ontwikkelen van basiskaders (basisniveau). Vervolgens 

voeren scholen een zelfevaluatie uit en nemen verbeterstappen. Daarna vindt 

auditering en certificering plaats op schoollocatieniveau. Tevens wordt voorzien in 

verankering van schoolveiligheid in de praktijk.  

Alhoewel in de gemeente Vaals geen voortgezet onderwijs is gevestigd, zijn 

natuurlijk wel leerlingen uit Vaals verbonden aan onder andere het Sophianum. 

Inmiddels zijn enkele locaties reeds zover gevorderd dat zij binnenkort een aanvraag 

zullen doen voor de audit. De verwachting is dat binnen 2 jaar alle aangesloten 

scholen geauditeerd en gecertificeerd zijn. 
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Samenwerking sociaal team, veiligheid en veiligheidshuis Maastricht                                         

Zoals ook al bij het onderdeel leefbaarheid aangegeven zal, als gevolg van de 

decentralisaties, de verbinding tussen veiligheid en het sociaal domein versterkt 

gaan worden. Dit geldt dus ook voor het onderdeel jeugd. Signalen over jeugdigen uit 

Vaals, die de aandacht behoeven, zullen terecht komen bij het sociaal team en/of het 

veiligheidshuis Maastricht. Een goede afstemming tussen beiden is noodzakelijk om 

deze signalen te bekijken en eventueel te komen tot hulpverlening c.q. een aanpak. 

Onderzoek haalbaarheid Project Kamers met kansen in Vaals                              

Tijdens de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals en de diverse overleggen van het 

Multi Disciplinaire Overleg bleek dat een bepaalde groep jongeren in Vaals wel een 

steuntje in de rug nodig heeft, maar bij de hulpverlening en diverse regelingen 

regelmatig net buiten de boot valt.                 

Kamers met kansen is een woonvorm die bedoeld is om jongvolwassenen (18-25 

jaar) tijdelijke huisvesting te bieden. Daarnaast krijgen zij begeleiding om op relatief 

korte termijn zelfstandig te worden. Werken en leren zijn belangrijke doelen die 

hierbij nagestreefd worden.  

Het project biedt jongeren letterlijk een Kamer met een Kans: een veilige en prettige 

woonomgeving, gebaseerd op de pijlers wonen, coaching, leren en werken. Een 

goede dagbesteding is een must, maar die is veel eenvoudiger te vinden wanneer de 

zorgen over goede huisvesting weggenomen zijn. 

Kamers met Kansen kan een integrale oplossing zijn voor jongeren met huisvestings-

problematiek, problemen op school en thuis. Hierdoor kan perspectief geboden 

worden  op zelfstandig wonen met een baan of opleiding. Voor het project is een 

nauwe samenwerking nodig tussen Trajekt, woningstichting en Gemeente. 

Trajekt Heuvelland wil het project Kamers met Kansen graag breder trekken waarbij 

naast de jongvolwassene ook te denken valt aan een tweede kans beleid voor 

gezinnen en bijvoorbeeld ouderen die vast zitten bij particuliere 

verhuurders/huisjesmelkers.                          

Door Trajekt wordt momenteel een quickscan uitgevoerd om te bekijken welke 

doelgroepen/personen binnen de gemeente Vaals hiervoor in aanmerking kunnen 

komen. Trajekt zal na uitvoering van de quickscan het resultaat bij de gemeente 

Vaals komen presenteren, waarna al dan niet vervolgstappen gezet gaan worden. 

Het is op dit niet moment niet bekend welke kosten met een eventuele invoering van 

dit project in Vaals gemoeid zijn. 
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2.5.   Fysieke Veiligheid 

Fysieke veiligheid staat nog steeds hoog op de bestuurlijke agenda. Denk maar 

bijvoorbeeld aan de kerncentrale in Tihange. Op 1 oktober 2010 is de Wet op de 

Veiligheidsregio’s ingevoerd. Doel van deze wet is om de rampenbestrijding te 

professionaliseren en daarmee naar een hoger plan te tillen.  

2.5.1   Uitvoering Wet op de Veiligheidsregio’s 

Door deze wet diende ook de gemeente kolom, ook oranje kolom genoemd, te 

professionaliseren. Hierbij is het noodzakelijk om regionaal kwaliteitsverbeterende 

maatregelen te treffen op het gebied van planvorming, bevolkingszorg en Opleiden, 

Trainen en Oefenen (OTO). Deze professionalisering is nog steeds gaande. Het 

grotendeel van de processen in de rampenbestrijding is regionaal georganiseerd 

(sommigen op hard piket, de meesten op zacht piket). Slechts enkele processen zijn 

nog regionaal georganiseerd (o.a. informatie, IAC/Nazorg, ruimte en facilitair). Door 

deze werkwijze is slechts een beperkt aantal medewerkers nodig die de functies in 

de diverse processen bekleden. Dit beperkt aantal medewerkers kan beter opgeleid 

en getraind worden en bereikbaarheid/beschikbaarheid wordt gegarandeerd (zeer 

zeker bij hard piket). Van de gemeente Vaals zijn 6 medewerkers regionaal 

inzetbaar. De komende jaren wordt middels OTO extra aandacht besteed aan de 

lokale processen.  

2.5.2    Brandpreventie 

 In 2011 heeft de gemeente Vaals het brandpreventiebeleid in gang gezet, hetgeen 

onder andere geresulteerd heeft in 2 veiligheidsdagen op het Kon. Julianaplein te 

Vaals, onderzoek naar de kwaliteit van bluswater, het gratis verstrekken en plaatsen 

van rookmelders in de buitengebieden en het gratis verstrekken van rookmelders in 

de rest van de gemeente. Het is belangrijk om dit brandpreventiebeleid nog meer 

handen en voeten te geven en uit te breiden. Het brandpreventiebeleid dient een 

wezenlijk en onmisbaar onderdeel te zijn van het totale (veiligheids)beleid in het 

belang van de burgers. Hierbij is het wenselijk om de komende jaren de aandacht te 

richten op de doelgroep ouderen. In het kader van de nieuwe wet WMO 2015, 

waarbij één van de uitgangspunten van het Rijk is dat ouderen steeds langer 

zelfstandig blijven wonen, dient het thema extra onder de aandacht gebracht te 

worden. Dit blijft namelijk te vaak achterwege. Dit terwijl juist de ouderen bij brand in 

grote moeilijkheden kunnen komen. 
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2.5.2.1    Samen op weg……. 

De gemeente Vaals werkt nauw samen met de Regionale Brandweer Zuid-Limburg 

hetgeen onder andere resulteerde in het project “samen op weg….”. Het is belangrijk 

om “samen op weg…..” te continueren en de komende jaren in te zetten op de extra 

murale zorg. De Regionale Brandweer Zuid-Limburg is onder deze vlag (hetgeen 

straks Brandveilig Leven genoemd zal worden) onlangs een project gestart 

“Brandveiligheid voor uw zorg thuis”. Zoals reeds eerder beschreven zullen ouderen 

steeds langer thuis moeten wonen, waarbij het een realistische vraag is of de 

vertrouwde omgeving dan wel brandveilig genoeg is. In een dergelijke woning wonen 

dus ouderen die in steeds grotere mate verminderd redzaam worden, zonder dat de 

wetgever hier middelen voorschrijft om het wonen nog brandveilig te laten 

plaatsvinden. Verder is de oudere volledig van zichzelf afhankelijk om de woning bij 

brand te verlaten. De Regionale Brandweer Zuid Limburg zal met een projectgroep 

gaan werken en deze projectgroep zal medio 2015 met aanbevelingen komen en 

hierbij zal de gemeente Vaals ook betrokken worden. Echter de gemeente Vaals wil 

reeds voor die tijd eerste concrete stappen zetten.  

Gekoppelde rookmelders                                                          

Een van de maatregelen die getroffen kan worden om de brandveiligheid binnen 

genoemde woningen te verhogen is het verstrekken en plaatsen van gekoppelde 

rookmelders. Hierdoor komt een melding ook bij de buren terecht, waardoor niet 

alleen de oudere/hulpbehoevende, maar ook de buren worden gewaarschuwd. De 

buren kunnen dan onmiddellijk gaan kijken wat aan de hand is en de bewoner 

eventueel uit de woning halen. Op deze wijze is het mogelijk om de gevolgen van 

een calamiteit zo klein mogelijk te houden. 

Scholing thuishulp inzake risicoherkenning                                                         

Een andere maatregel is het om medewerkers van de thuishulp een adequate 

cursus/training aan te bieden op het gebied van brandveiligheid, waardoor deze 

medewerkers in staat zijn om onveilige situaties bij hun cliënten te herkennen en 

bespreekbaar te maken. Deze cursus/training wordt gegeven door een medewerker 

van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg.                   

Veiligheidsdag gemeente Vaals 2017                                                      

In 2013 heeft de gemeente Vaals in mei en in september een veiligheidsdag 

georganiseerd, waarbij de brandveiligheid voorop stond. Helaas speelde het weer op 

beide dagen niet mee, maar middels een veiligheidsdag kan het onderwerp op de 

kaart worden gezet. Het is dan ook een optie om in 2017 (als het centrumplan 

gereed is) opnieuw een dergelijke dag te organiseren, waarbij het wel noodzakelijk is 

om middels publiciteit meer inwoners en bezoekers naar Vaals te trekken. 
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Voorlichting brandveiligheid op basisscholen                                              

Middels het convenant Veilige Basisschool is door de Regionale Brandweer Zuid-

Limburg getracht om uitvoering te geven aan voorlichting over brandveiligheid aan de 

kinderen. Helaas is dit onderwerp niet structureel opgenomen in het jaarplan van de 

basisscholen. De Brandweer zal gaan bekijken wat de beste aanpak is om de 

brandveiligheid (althans de voorlichting aan kinderen) te verankeren binnen de 

bestuurlijke gelederen van onderwijsinstellingen. 

2.6   Integriteit en veiligheid 

2.6.1   Integriteit medewerkers gemeente Vaals 

In 2009 hebben de ambtenaren van de gemeente Vaals allen de ambtseed of belofte 

afgelegd in het kader van het gemeentelijk integriteitbeleid. Iedere nieuwe 

medewerker dient eveneens deze eed/belofte af te leggen en 

stagiaires/inhuurkrachten worden geacht een handtekening te zetten onder de 10 

gouden (integriteits)regels van de gemeente Vaals. Ieder jaar wordt minimaal 1x 

specifiek aandacht besteed aan dit belangrijke thema (bijvoorbeeld op een team- of 

organisatiedag). Verder wordt ook nog altijd een risico-analyse uitgevoerd van iedere 

nieuwe wethouder.  

2.6.2   Bestuurlijke aanpak / Bibob 

Onder de noemer van het convenant van bestuurlijke aanpak worden nieuwe 

vergunningen (exploitatie en/of Drank- en Horeca) onderworpen aan een Bibob-

check. Het betreft in eerste instantie slechts een papieren check, waarvan de 

aanvrager c.q. vergunninghouder op de hoogte gesteld zal wordt, doch die voor 

betrokkenen geen extra administratieve lasten met zich mee brengt. Pas als 

aantoonbaar blijkt dat er onduidelijkheden en/of onregelmatigheden zijn, zal dit 

aanleiding vormen voor een nader in te stellen onderzoek.  

Dit alles met als doel om te voorkomen dat de gemeente ongewild, al dan niet via 

vergunningverlening, criminele activiteiten faciliteert. 

RIEC Limburg                        

Georganiseerde criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuurlijk worden 

aangepakt. Dit vergt een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale 

instrumenten. De Gemeenten, provincie, belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en 

Koninklijke Marechaussee beschikken over die instrumenten. Door onderlinge 

afstemming en intensief samen te werken worden effectieve interventiestrategieën 

ontwikkeld om georganiseerde misdaad aan de wortels aan te pakken. Die 

samenwerking is vastgelegd in een convenant.  

Het RIEC (het Regionale Informatie- en Expertisecentrum) zorgt voor die onderlinge 

afstemming en is daardoor een belangrijke schakel. De ervaring leert dat de 

georganiseerde misdaad vrijwel altijd wortels heeft in de lokale omgeving en daarom 

is bij de aanpak een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur.  
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"Met alle middelen dient te worden verhinderd dat georganiseerde misdaad bezit 

neemt van de bovenwereld". Daarom moet worden voorkomen dat de overheid 

criminelen faciliteert én dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met 

behulp van crimineel vergaard kapitaal. Het provinciale RIEC Limburg faciliteert dit 

proces van voorkomen. 

De primaire taakvelden van de integrale bestrijding van de georganiseerde 

criminaliteit zijn:                                                             

- vastgoedfraude;                                                                                                                   

- witwassen;                                                                                                                                  

- mensenhandel (Vaals neemt zitting in deze werkgroep);                                                        

- georganiseerde hennepteelt;                                                                                                  

- milieucriminaliteit;                                                                                                                   

- handhavingsknelpunten (Bijv. patseraanpak). 

6 maal per jaar neemt de coördinator bestuurlijke aanpak van de gemeente Vaals 

deel aan het regionaal projctleidersoverleg. Daarnaast vindt 1x per 2 maanden een 

lokaal bestuurlijk overleg plaats met politie, gemeente en de accountmanager van 

het RIEC om nieuwe en lopende zaken te bespreken.  

3. Organisatorische aspecten  

3.1 Bestuurlijke inbedding 

Teneinde te komen tot afstemming van beleid in de hiervoor genoemde 

veiligheidsaspecten zal regelmatig bestuurlijk overleg plaatsvinden met de 

Heuvellandgemeenten en Maastricht. Deze gemeenten vallen allen onder dezelfde 

eenheid van politie en participeren in hetzelfde veiligheidshuis. Daarnaast vindt ook 

regelmatig overleg plaats in de regio. 

3.2 Ambtelijke organisatie 

Het is niet mogelijk om het huidige ambitieniveau te handhaven met de huidige 

capaciteit aan opsporingsambtenaren. Het aantrekken van een derde BOA 

(structureel) is dan ook een maatregel, welke noodzakelijk is om alle doelstellingen 

die genoemd zijn in dit project na te streven. Mocht ervoor gekozen worden om geen 

derde BOA in dienst te nemen dan zal het ambitieniveau moeten worden bijgesteld 

en dienen keuzes gemaakt te worden. 

4. Communicatie 

Omdat de uitvoering, voortgang en eventuele wijziging van het voornoemde beleid 

als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen kan veranderen, zal jaarlijks in 

januari terugkoppeling plaatsvinden in de richting van de gemeenteraad van Vaals. 

Daarnaast zal, daar waar dit wettelijk verplicht en/of wenselijk is, communicatie 

plaatsvinden in de richting van de individuele burger, dan wel groepen van burgers. 
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5. Overzicht financiën 

Onderstaand is in een tabel weergegeven welke maatregelen de komende vier jaren 

worden genomen c.q. gecontinueerd in het kader van het integraal veiligheidsbeleid 

2015-2018. Tevens is per jaar (van 2015 t/m 2018) aangegeven welke extra kosten 

gemoeid zijn met het uitvoeren van de maatregelen. 

  Kosten    

Thema Maatregel 2015 2016 2017 2018 
Veilige woon-en 
leefomgeving 

meer publiciteit inzake 
deelname burgernet 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Veilige woon-en 
leefomgeving 

Uitvoeren project vakantie-
adressen 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Veilige woon-en 
leefomgeving 

Donkere dagen offensief € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Veilige woon-en 
leefomgeving 

Continueren controles Team 
Integrale Veiligheid 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Veilige woon-en 
leefomgeving 

Aanstellen derde BOA € 40.000,- € 40.000,- € 40.000,- € 40.000,- 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Continueren c.q. versterken 
samenwerking met 
Veiligheidshuis Maastricht  

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Bedrijvigheid en 
Veiligheid 

Opstarten Keurmerk Veilig 
Ondernemen 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Jeugd en 
Veiligheid 

Continueren project W8FF! € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Jeugd en 
Veiligheid 

Kamers met Kansen 
(onderzoek haalbaarheid) 

? ? ? ? 

Fysieke 
Veiligheid 

Gekoppelde rookmelders € 10.000,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Fysieke 
Veiligheid 

Scholing thuishulp € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Fysieke 
Veiligheid 

Organiseren veiligheidsdag 
in 2017 

€ 0,- € 0,- € 1.500,- € 0,- 

Integriteit en 
Veiligheid 

Continueren deelname 
bestuurlijke aanpak 

€ 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 
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Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 

2015-2018 

 

Veilige woon- en leefomgeving 

Verhogen publiciteit Burgernet 

Doel:   - verhogen deelname van het aantal inwoners van de gemeente Vaals aan 

   Burgernet  van 6% naar 10%.         

Inzet gemeente:-  extra publicaties in Vaalser Weekblad, infoblad en de gemeentelijke website;

  -  foldermateriaal bij de balie van het gemeentehuis;   

  -  gerichte acties bij evenementen;                                                                                   

  -  verzenden huis aan huis brief.                     

Indicatoren: - overzicht van de Veiligheidsregio inzake percentage deelname inwoners van

   de gemeente Vaals.                                                                                         

Budget:  - geen extra kosten. Reguliere kosten voor de deelname aan   

   Burgernet zijn reeds in de begroting opgenomen.                                      

Organisatie: - gemeente Vaals:   voorlichting en  coördinator Veiligheid; 

           - Veiligheidsregio Zuid Limburg: burgernet.                        

Planning: - continu.                                       

Toelichting:  Burgernet is een van de middelen, die kan bijdragen aan een grotere  

   participatie van  burgers bij de bestrijding van criminaliteit, maar ook 

   bijvoorbeeld de zoektocht naar een vermist/weggelopen persoon. Hierdoor zal   

   de betrokkenheid van burgers bij de leefomgeving groter worden. Ten aanzien 

   van de andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft de gemeente Vaals een laag 

   deelnamepercentage. Derhalve is het wenselijk om dit percentage te laten 

   stijgen. 

Uitvoeren project vakantie-adressen 

Doel:  - het verminderen c.q. niet laten stijgen van het aantal woninginbraken; 

  - het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers.                                                       

Inzet gemeente:- middels publicaties in Vaalser weekblad, infoblad en de gemeentelijk website 

   aandacht vragen voor het project (minimaal 1x per kwartaal, vooral voor 

   vakantieperioden);       

  - de opsporingsambtenaren en politie controleren op onregelmatige momenten 

   aangemelde woningen op bijzonderheden en laten een controlebriefje achter;

  - aan het einde van de vakantie wordt aan de bewoner een brief overhandigd 

   met alle controledata, tijdstippen en bijzonderheden.                                     

Indicatoren: - gebiedsscan Vaals (politie);      

  - de Veiligheidsmonitor van het Rijk.                                         

Budget:  - geen kosten.                                                 

Organisatie: - gemeente Vaals:  voorlichting en cluster Veiligheid; 

   politie eenheid Heuvelland: wijkagent.                              

Planning: - continu.                       

Toelichting:  Dit project is niet nieuw, doch door te weinig publiciteit is het aantal  

   aanmeldingen zeer gering. Nu ligt de regie nog bij de politie. Door zelf de 

   regie te voeren wordt meer structuur gebracht in de aanpak. Hierdoor is de 

   kans groot dat het aantal aanmeldingen zal toenemen. 
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Donkere dagen offensief/preventieve controle risico-locaties  

Doel:  -  het tegengaan van de stijging van overvallen, straatroven en inbraken in de 

    wintermaanden;       

  - het tegengaan van diefstallen uit auto’s in met name het buitengebied;             

  - het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers.                 

Inzet gemeente:- de opsporingsambtenaren en politie surveilleren intensiever op bepaalde 

   tijdstippen en locaties alwaar een verhoogd risico op een inbraak/straatroof is;

  - de opsporingsambtenaren en politie surveilleren op parkeerplaatsen in het 

   buitengebied en waarschuwen middels flyers en gesprekken de  

   toeristen en andere recreanten van het buitengebied.                                 

Indicatoren: - gebiedsscan Vaals (politie);      

  - de Veiligheidsmonitor van het Rijk.                           

Budget:  - geen kosten.                              

Organisatie: - gemeente Vaals:  voorlichting en cluster Veiligheid 

   politie eenheid Heuvelland: wijkagent                                   

Planning: - donkere dagen offensief in de wintermaanden;    

  - het buitengebied gedurende het hele jaar. Echter vooral tijdens het 

   zomerseizoen.                                     

Toelichting:  De opsporingsambtenaren surveilleren nu ook al in nauwe samenwerking met 

   de wijkagent in het buitengebied en in de wintermaanden op de hotspots. 

   Gezien de vele positieve reacties blijkt dat de inwoners/toeristen deze  

   preventieve wijze waarderen. Daarnaast is eveneens gebleken dat door deze

   wijze van toezicht het aantal auto-inbraken in het buitengebied daalde. 

Continueren Team Integrale Veiligheid 
 
Doel:  - door middel van integrale toezichts- en handhavingsacties en onderzoeken,

   binnen de gestelde kaders, een bijdrage leveren aan de (brand)veiligheid en 

   leefbaarheid in de wijken van de gemeente Vaals, fraudebestrijding en tevens 

   om de afstemming tussen de werkelijkheid en de zogenaamde “papieren                

   werkelijkheid te bewerkstelligen;           

  - het beëindigen van overlastsituaties vanuit panden;   

  - het controleren van de vergunningsvoorwaarden bij horeca-instellingen; 

  - het controleren van de vergunde seksinrichting en bij signalen het controleren

   van illegale escortservices/thuisprostitutie.                            

Inzet gemeente:- gemeente Vaals: *cluster Veiligheid en de bouwinspecteur 

      6x per jaar een geplande controledag en                       

      adhoc-controles;    

      * cluster Veiligheid    

      6x per jaar een bestuurlijke controle bij de vergunde

      seksinrichting in Lemiers.                    

Indicatoren: - evaluatie en overzicht actiepunten controledagen.                                  

Budget:  - geen extra kosten.                    

Organisatie:  - gemeente Vaals:  coördinatie ligt bij de coördinator Veiligheid;

       cluster veiligheid en bouwinspecteur; 

   Politie eenheid Heuvelland: wijkagent;    

   Pentasz:   2 sociaal rechercheurs;   

   Brandweer:   preventie-adviseur.                    

Planning: - 6x per jaar een controledag (1x per 2 maanden), waarbij ook de Horeca 

   gecontroleerd wordt.  
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- 6x per jaar met alleen het cluster Veiligheid en de Vreemdelingenpolitie een 

   bestuurlijke controle bij de vergunde seksinrichting in Lemiers en bij  

   aanwijzingen controles bij (illegale) escortservices/thuisprostitutie.                                               

Toelichting:  In de afgelopen jaren heeft het Team Integrale Veiligheid bewezen dat de 

   noodzaak aanwezig is om de controles uit te voeren. Dit wordt nog eens 

   bevestigd door de resultaten uit de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals. 

   De werkwijze is in de loop der jaren aangepast, zodat nu in kleine groepjes de 

   controles worden uitgevoerd. Horecagelegenheden worden in principe  

   maximaal 1x per jaar gecontroleerd, waarbij alleen extra controles worden 

   ingepland als in bepaalde horecagelegenheden geconstateerd wordt dat 

   gehandeld wordt in strijd met de wet- en regelgeving. 

Aanstellen derde BOA 

Doel:  - het huidige ambitieniveau op het gebied van Veiligheid te continueren c.q.  
   te verhogen;        
   (Met ambitieniveau wordt onder andere bedoeld om alle huidige  taken en
   werkzaamheden, die bij de opsporingsambtenaren zijn ondergebracht uit te  
   te kunnen voeren. Daarnaast zijn de opsporingsambtenaren nu flexibel  
   inzetbaar (ochtend-, dag- en middag- en weekenddiensten) en ondersteunen
   zij de wijkagent bij de werkzaamheden in de gemeente Vaals).  
  - Versterken van de controles op de Basis Registratie Persoonsgegevens en 
   overlastpanden;                                       
  - het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers.   
Inzet gemeente:- het effectief inzetten van de opsporingsambtenaren en het waarborgen van de
   kwaliteit van de handhaving. Hierbij speelt het contextgedreven werken een 
   prominente rol. De BOA’s dienen minimaal 70% van hun beschikbare tijd op 
   straat te zijn.                                 
Indicatoren: - klachtensysteem van het cluster Veiligheid;    
  - Basis Registratie Persoonsgegevens;     
  - jaarlijkse evaluatie Team Integrale Veiligheid;                                                                                       
  - de veiligheidsmonitor van het Rijk.                      
Budget:  - met het aanstellen van een derde BOA is een jaarlijks bedrag van € 40.000,- 
   gemoeid. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting.                              
Organisatie:  - gemeente Vaals:  cluster veiligheid;   
   politie eenheid Heuvelland: wijkagent;    
     woningstichting Vaals.  
Planning: - na sollicitatieprocedure de derde BOA uiterlijk 1 maart 2015 laten starten.              
Toelichting:  Uit de evaluaties van het cluster Veiligheid en de gebiedsgerichte aanpak kern
   Vaals blijkt dat het huidige ambitieniveau voor wat betreft de veiligheid en het 
   functioneren van het cluster Veiligheid alleen gehandhaafd kan blijven indien 
   structureel een derde BOA wordt toegevoegd aan de huidige capaciteit. 
   Mocht afgezien worden van een derde BOA, dan dient de discussie gevoerd 
   te worden welke werkzaamheden niet of veel minder uitgevoerd moeten gaan   
.      worden en wat hiervan de consequenties zijn. 
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Continueren / versterken samenwerking met Veiligheidshuis Maastricht 
 
Doel:  -  het verminderen en of voorkomen van criminaliteit en overlast door het 

  effectief aanpakken van overlastveroorzakers, veelplegers, verdachten van 
  Huiselijk Geweld en onaantastbaren;                           
- regievoering op de “aanpak” van multi probleemgezinnen;                                                       
-  samenwerking tot stand brengen tussen het sociaal team en het  
  Veiligheidshuis Maastricht;                                 
-  het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers.                         

Inzet gemeente:- de coördinator Veiligheid is de contactpersoon voor het Veiligheidshuis. 6x per 
jaar vindt overleg plaats tussen het Veiligheidshuis Maastricht en de 
contactpersonen van de Heuvellandgemeenten.                                    

-  de coördinator veiligheid beslist welke casuïstiek opgeschaald wordt naar het 
Veiligheidshuis (persoonsgebonden aanpak).  

- het sociaal team heeft regelmatig contact met het veiligheidshuis inzake 
advies, ondersteuning en informatie.                                                          

Indicatoren:       - gebiedsscan Vaals (politie);      
  - evaluatie/jaarverslag veiligheidshuis;        
  - evaluatie/jaarverslag sociaal team;       
  - de veiligheidsmonitor van het Rijk. 
Budget:  - de kosten voor het veiligheidshuis zijn opgenomen in de begroting.  
Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator Veiligheid;   
                                            coördinator sociaal domein;  
       sociaal team.  
   Veiligheidshuis Maastricht; 
   Alle netwerkpartners die betrokken zijn bij de keten van hulpverlening en  
   handhaving.                                    
Planning: - continu                                                   
Toelichting:  In het Veiligheidshuis Maastricht is veel informatie, kennis en kunde aanwezig 
   en het is belangrijk om hier gebruik van te maken. In het kader van de  
   decentralisaties liggen hier mogelijkheden om tot een nog betere  
       samenwerking te komen en burgers nog beter te helpen (al dan niet met 
   dwang en drang). De eerste ervaringen met  het Veiligheidshuis inzake  
   onder andere de aanpak van multiprobleemgezinnen zijn zeer positief. Gezien 
   de spilfunctie van het sociaal team is het belangrijk om de schakel tussen dit
   sociaal team en het Veiligheidshuis te verstevigen. 
 

Opstarten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
 
Doel:  - het behalen van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen in het  
   winkelgebied van de kern Vaals;      
  - het verbeteren van de veiligheid in, bij en rondom (kleine) bedrijven; 
  - zowel de werkomgeving veiliger maken alsook de veiligheid van het winkelend
   gebied optimaliseren. 
Inzet gemeente:- het inventariseren bij de ondernemersvereniging of interesse bestaat om dit  
   project op te starten en uit te voeren. Indien ja: 

- het leveren van 2 contactpersonen: * coördinator veiligheid;  
        * bedrijvencontactfunctionaris. 
  - het bij elkaar brengen van de betrokken partijen (ondernemers, politie, 

brandweer  en de contactpersoon van het CCV) en begeleiding gedurende het 
project. 

Indicatoren: - gebiedsscan Vaals (politie);                                                     
  - certificaat KVO. 
Budget:  - geen kosten. 
Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator veiligheid;   
       bedrijvencontactfunctionaris. 
   Vertegenwoordiging ondernemersvereniging 
   Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid   
   Politie:    wijkagent    
   Brandweer:   preventie-adviseur 
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Planning: - Inventarisatie en mogelijk het verzorgen van een presentatie door het CCV in
   de eerste helft van het jaar 2015;                                                                                                                                        
  - Indien de ondernemers positief zijn, dan kan het project zo spoedig mogelijk
   opgestart worden.           
  - Het behalen van een KVO-certificaat duurt normaal gesproken een jaar. 
   Daarna is elke 2 jaar een hercertificering nodig. 
Toelichting:  Ook in de vorige beleidsnota Integrale Veiligheid (2011-2014) stond dit thema

 benoemd. Helaas is het door diverse omstandigheden niet gelukt om dit 
 project van de grond te krijgen. Inmiddels is een nieuwe ondernemers- 
 vereniging in de kern Vaals opgericht. Alhoewel de criminaliteit in het 

winkelgebied zeer gering is, is het streven om de veiligheid (voor winkels en   
bezoekers) te optimaliseren. In eerste instantie zal opnieuw contact gelegd 
worden met de ondernemersvereniging om te kijken naar het draagvlak voor 
dit project. Mocht dit draagvlak aanwezig zijn, dan kunnen de contacten 
gelegd worden en worden alle benodigde partijen bijeen gebracht. 

 

Continueren project W8Ff! 
 
Doel:  - het voorlichten van groep 8 van de basisschool over diverse onderwerpen op 
   het gebied van veiligheid/leefbaarheid;                                                                        
  - preventie van (jeugd)criminaliteit (vroegtijdig signaleren van problemen);                    
  - het werken aan mentaliteitsverbetering. 
Inzet gemeente:- bewaken dat Halt Limburg 3 tot 4 keer per schooljaar een les in groep 8 op de 
   basisscholen verzorgt in het kader van het project W8FF!;       
  - minimaal 1x per jaar vindt een gesprek plaats tussen Halt Limburg en de 
   coördinator Veiligheid over de stand van zaken en eventuele ontwikkelingen. 
Indicatoren: - gebiedsscan Vaals (politie);             
  - incidentenregistratie op de basisschool.                
Budget:  - geen extra kosten.     
Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator veiligheid;   
       Beleidsmedewerker onderwijs.  
   Halt Limburg. 
   De 3 basisscholen in de gemeente Vaals. 
Planning: - 3 tot 4 lessen per schooljaar. De contactpersoon van Halt Limburg neemt  
   Zelfstandig contact op met de basisscholen om deze lessen te plannen. 
   W8FF! Is dus geen project meer, maar wordt structureel ingevoerd. 
Toelichting:  De basisscholen hebben tijdens de evaluatie laten weten dat ze zeer tevreden  
   zijn over de lessen, welke in het kader van W8FF! worden gegeven door Halt. 
   Derhalve worden de lessen gecontinueerd. 
 

Onderzoek haalbaarheid project Kamers met kansen in Vaals 
 
Doel:  - middels een quickscan onderzoeken of het project Kamers met kansen in de
   gemeente Vaals geïntroduceerd zou kunnen worden.  
   Zo ja, dan volgen onderstaande doelstellingen: 
  - jongvolwassenen (18-25 jaar) met huisvestingsproblemen en problemen op  

school en/of thuis een tijdelijke huisvesting en dusdanige begeleiding te 
bieden dat zij op relatief korte termijn zelfstandig worden;                                                                                                                                                   

- mogelijk dat ook bovenstaande aangeboden kan worden aan gezinnen en 
ouderen met problemen die nu woonachtig zijn in panden van huisjesmelkers. 

- ook zou dit project van toepassing kunnen zijn in het kader van een tweede 
kans beleid. 

Inzet gemeente:- het leveren van 2 contacpersonen (coördinator Veiligheid en contactpersoon  
   Vanuit het sociale domein), welke zitting nemen in de werkgroep; 
   - het leveren van een financiële bijdrage. Het is echter nog geheel onbekend 
   met welke kosten rekening gehouden moet worden. 
Indicatoren: - resultaten quickscan;                                                  
  - bij doorgaan project het aantal plaatsingen via Kamers met kansen en de  
   “resultaten” van deze plaatsingen. 
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Budget:  - het is nog onbekend met welke kosten rekening moet worden gehouden. Dat  
is mede afhankelijk van het resultaat van de quickscan. Uiteraard wordt 
getracht om zoveel als mogelijk uit bestaande budgetten te putten. 

Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator Veiligheid; 
       coördinator sociale domein. 
   Trajekt:    jongerenwerker 
   Woningstichting Vaals 
   Politie:    wijkagent 
   Stichting Kamers met kansen 
Planning: - nadat eerst de quickscan is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, kan  
   bekeken worden of het project in Vaals ingevoerd kan worden. De resultaten  
   van de quickscan worden begin 2015 verwacht.        
Toelichting:  Tijdens de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals en de diverse overleggen van  
   het Multi Disciplinair Overleg (MDO) bleek dat een bepaalde groep  
   jongvolwassenen in Vaals wel een steuntje in de rug nodig heeft, maar bij de 
   hulpverlening en diverse regelingen regelmatig net buiten de boot valt. 
   Kamers met kansen biedt een kans om deze jongvolwassenen tijdelijke  
   huisvesting en begeleiding te bieden. Indien voldoende draagvlak en kans op  
   slagen aanwezig is, zou dit project een welkome aanvulling zijn op de reeds  
   bestaande mogelijkheden. 
 

Gekoppelde rookmelders 
 
Doel:  - de brandveiligheid binnen eensgezinswoningen, alwaar verminderd  
   zelfredzame ouderen wonen, te verhogen door middel van het verhogen van 
   de rookmelderdichtheid en zorg te dragen dat de melding ook bij de buren  
   terecht komen door toepassing van gekoppelde rookmelders;                                                
  - het aantal slachtoffers bij brand in genoemde woningen zoveel mogelijk te 
   voorkomen. 
Inzet gemeente:- de coördinator Veiligheid en de coördinator van het sociale domein geven 
   samen met de Regionale Brandweer Zuid-Limburg invulling aan dit project. 
Indicatoren: - lijst van mensen, die bekend zijn bij de WMO; 
  - aantal geplaatste rookmelders. 
Budget:  - om dit project te kunnen uitvoeren is een eenmalig bedrag van € 10.000,-  
   nodig. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting. 
   Afhankelijk van de kwaliteit en dus ook de prijs van de gekoppelde rookmelder  

kunnen tussen de 100 en 200 rookmelders geplaatst worden. Dat betekent 
aldus dat tussen de 50 en 100 verminderd zelfredzame ouderen geholpen 
kunnen worden (immers de andere helft van de rookmelders is bedoeld voor 
de buren). 

Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator Veiligheid; 
       coördinator sociale domein. 
   Regionale Brandweer Zuid Limburg 
Planning: - bij instemming van de raad kan dit project begin 2015 worden opgestart. 
Toelichting:  Het is belangrijk om het brandveiligheidsbeleid van de gemeente Vaals verder 
   gestalte te geven. Met name de verminderd zelfredzame ouderen, welke  
   steeds langer thuis moeten blijven wonen, is een kwetsbare doelgroep. 
   Derhalve is het belangrijk om te investeren en alvast maatregelen te treffen,  
   die ertoe kunnen bijdragen dat bij een brand de betreffende oudere niet aan  
   zijn lot wordt overgelaten. 
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Scholing thuishulp 
  
Doel:  - de brandveiligheid binnen eensgezinswoningen, alwaar verminderd  
   zelfredzame ouderen wonen, te verhogen door middel van het scholen van  

medewerkers van de thuishulp. Deze medewerkers zijn na de cursus/training  
in staat om (brand)onveilige situaties in genoemde woningen te herkennen en 
actie te ondernemen om deze situaties op te lossen. 

  - het aantal slachtoffers bij brand in genoemde woningen zoveel mogelijk te 
   voorkomen. 
Inzet gemeente:- de coördinator Veiligheid en de coördinator van het sociale domein geven 
   samen met de Regionale Brandweer Zuid-Limburg invulling aan dit project. 
Indicatoren: - lijst van mensen, die bekend zijn bij de WMO; 
  - aantal aanmeldingen voor de cursus/training. 
Budget:  - geen kosten.  
Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator Veiligheid; 
       coördinator sociale domein. 
   Regionale Brandweer Zuid Limburg 
Planning: - Dit project kan in het voorjaar 2015 worden uitgevoerd. 
Toelichting:  Het is belangrijk om het brandveiligheidsbeleid van de gemeente Vaals verder 
   gestalte te geven. Met name de verminderd zelfredzame ouderen, welke  
   steeds langer thuis moeten blijven wonen, is een kwetsbare doelgroep. 
   Derhalve is het belangrijk om te investeren en alvast maatregelen te treffen,  
   die ertoe kunnen bijdragen dat bij een brand de betreffende oudere niet aan  

zijn lot wordt overgelaten. De cursus/training wordt gegeven door de 
Regionale Brandweer Zuid-Limburg. 

 

Veiligheidsdag 2017 
 
Doel:  - (brand)veiligheid onder de aandacht brengen van de inwoners van Vaals en  

omgeving. Dit middels een interactieve wijze, waarbij ook de kinderen 
nadrukkelijk worden betrokken. 

Inzet gemeente:- cluster veiligheid zal nadrukkelijk de kartrekker zijn voor de organisatie van 
deze dag en zorgt aldus voor de invulling van de dag en de contacten met de  

 participanten. 
Indicatoren:       - aantal bezoekers en de gesprekken met deze bezoekers. 
Budget:             - Om enkele zaken in facilitaire zin te kunnen regelen is in 2017 een bedrag van                      

€ 1.500,- nodig om deze veiligheidsdag mogelijk te maken. Dit bedrag is nog 
niet opgenomen in de begroting. 

Organisatie:      - gemeente Vaals:  cluster Veiligheid; 
 alle participanten aan deze veiligheidsdag zoals  Regionale Brandweer Zuid-

Limburg, politie, brandbeveiligingsbedrijven en Kon. Marechaussee. 
Planning:          -  Start van de voorbereidingen zijn voorzien medio 2016. Uitvoering vindt 

uiteraard in 2017 plaats. Vermoedelijk in de maand mei of september. 
Toelichting:       - In 2013 zijn door de gemeente Vaals 2 veiligheidsdagen georganiseerd in het 

kader van de brandveiligheid. Helaas was het aantal bezoekers lager dan 
verwacht. Grotendeels had dit te maken met het slechte weer. Echter de 
bezoekers die wel kwamen waren zeer enthousiast over de opzet van de 
veiligheidsdag. Het is een geschikt moment om deze veiligheidsdag opnieuw 
te organiseren als het centrumplan gereed is. Vandaar dat de keuze is 
gemaakt om in 2017 deze dag te organiseren. 
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Continueren deelname bestuurlijke aanpak 
 
Doel:                 - het voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; 

            - het voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onderwereld/bovenwereld; 
 - het voorkomen dat criminelen (criminele groeperingen) zich nestelen in Vaals; 
            - het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd op  
  kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend. 

Inzet gemeente:- de coördinator veiligheid is tevens coördinator bestuurlijke aanpak en is dus 
   vanuit de gemeente het aanspreekpunt richting het Regionaal Informatie- 

en Expertisecentrum (RIEC). Daarnaast levert de gemeente een 
ondersteuner, die de coördinator helpt om vooral de administratieve taken te 
vervullen.   

- 6x per jaar bezoekt de coördinator bestuurlijke aanpak de regionale 
bijeenkomst van alle projectleiders in de gemeenten van Limburg; 

- 8x per jaar wordt een lokaal overleg (politie, accountmanager RIEC en de 2 
vertegenwoordigers van de gemeente) georganiseerd; 

-  de gemeente Vaals wordt door de coördinator vertegenwoordigd in de 
regionale werkgroepen Mensenhandel, prostitutiebeleid en bibob-beleid.  

-  nieuwe vergunningen voor wat betreft de “droge” en “natte” horeca worden 
doorgelicht; 

- 1x per 5 jaar worden ook bestaande vergunningen bekeken; 
- indien vraagtekens ontstaan over een aanvraag, dan wel een bestaande 

vergunning, kan Bibob toegepast worden. 
Indicatoren: - jaarlijkse evaluatie bestuurlijke aanpak/Bibob; 
Budget:  - geen extra kosten. Het RIEC wordt momenteel nog voor de helft gefinancierd  

door de provincie (subsidie). Deze subsidie zal over 2 jaar eindigen. Op dit 
moment is nog onduidelijk hoe de financiering er voor de gemeenten zal gaan 
uitzien. Uiteraard is dat afhankelijk van hoe het  RIEC zich organiseert en 
welke wensen/eisen/voorwaarden de gemeenten hebben voor wat betreft de 
inzet van het RIEC. 

Organisatie: - gemeente Vaals:  coördinator Veiligheid; 
       Medewerker Veiligheid. 
   RIEC:    accountmanager; 
   Politie eenheid Heuvelland: wijkagent 
Planning:  continu. 
Toelichting: Georganiseerde criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk 

worden aangepakt. Dit bergt een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke 
en fiscale instrumenten. Het RIEC zorgt voor de onderlinge afstemming 
tussen de diverse partijen. Het RIEC richt zich op dit moment op de volgende 
taakvelden: vastgoedfraude, witwassen, mensenhandel, georganiseerde 
hennepteelt, milieucriminaliteit en handhavingsknelpunten. 
Deelname is noodzakelijk om binnen het grote netwerk van het RIEC te 
blijven. Het is echter belangrijk om de financiële ontwikkelingen te volgen, 
zodat de bijdrage van de gemeente blijft overeenkomen met de wensen/eisen 
van de gemeente en hetgeen de meerwaarde van het RIEC is.  

 
   
   
                                                                                         
 
 
 


