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In de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Noord-Limburg is onder andere het thema 
“Radicalisering” ondergebracht bij het ZVH. In het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming 
radicalisering en extremisme Provincie Limburg (maart 2020) is vastgelegd hoe de samenwerking 
tussen de betrokken partijen is vormgegeven.  
 
In deze notitie gaan we in op de rol van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg en de rol van de 
driehoek bij de aanpak van radicalisering. 
 
Centraal in de aanpak is de vorming van een weegploeg en het oppakken van casuïstiek die daarin 
besproken wordt voor een integrale benadering. In veel regio’s is er voor gekozen om de organisatie 
van de weegploeg en het voorzitterschap hiervan, te beleggen bij de ZVH’s conform de systematiek 
van het Ronde Tafel Overleg of  het casusoverleg. In de provincie Limburg wordt hier niet voor 
gekozen.  
 
Samenstelling weegploeg 
In Limburg wordt de weegploeg provinciaal georganiseerd onder (technisch) voorzitterschap van de 
Provinciaal Netwerkregisseur Radicalisering/Polarisatie, onder verantwoordelijkheid van de 
burgemeester van Maastricht (regioburgemeester). Deelnemers aan de weegploeg zijn, naast de 
voorzitter, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente waar de melding betrekking op heeft.  
 
Werking weegploeg 
De weegploeg communiceert rechtstreeks met de gemeenten c.q. andersom en op deze wijze 
worden meldingen integraal besproken. De weegploeg vindt maandelijks plaats. Het is aan de 
betrokken gemeente om met de melding aan de slag te gaan (informatie ophalen over de melding 
intern en bij lokale netwerkpartners). Ook politie en Openbaar Ministerie doen dat vanuit hun eigen 
informatiepositie. 
De weegploeg beoordeelt de casus/melding en adviseert de driehoek over: geen actie nodig, meer 
informatie nodig, aanpak via ZVH of strafrechtelijk onderzoek openbaar ministerie. Indien de 
weegploeg van mening is dat voor een casus een persoonsgerichte aanpak nodig is, wordt de lokale 
driehoek voorgelegd om de casus over te dragen aan het ZVH.  
 
Rol ZVH: procesregie en beleidsadvisering 
Ter voorbereiding op de bespreking aan de weegploeg kan een gemeente aan het ZVH een 
bekendheidcheck vragen omtrent een te melden, te bespreken of besproken subject.  
De gemeente zet, via de lokale driehoek, de melding door naar het ZVH als dit bij de weegploeg is 
besloten. Het ZVH neemt de melding/casus in regie en er wordt een Ronde Tafel Overleg (RTO) 
belegd, waar de aanpak wordt bepaald of een advies voor het vervolg wordt gegeven. 
 
Als het aantal meldingen zich daartoe leent, kan het ZVH komen tot beleidsadvisering op basis van 
trend- of fenomeenontwikkeling, ook bijvoorbeeld naar lokale preventie-activiteiten die een 
speerpunt zijn in de Limburgse aanpak. Om trends te kunnen zien is het van belang dat 
dreigingsbeelden en algemene fenomeenontwikkelingen bekend zijn bij het ZVH. 
 
Samengevat: 

- Bij het ZVH NL kan complexe radicaliseringscasuïstiek gemeld worden voor een RTO om te 
komen tot een plan van aanpak of een advies. 

- Gemeenten kunnen bij het ZVH een bekendheidcheck doen ter voorbereiding op of naar 
aanleiding van een bespreking aan de weegploeg. 

- Binnen het ZVH moet voldoende kennis/deskundigheid aanwezig zijn van Radicalisering. 
- Het ZVH neemt geen deel aan de weegploeg. 



 

 

- De weegploeg is verantwoordelijk voor het betrokken houden bij of informeren van de ZVH’s 
over dreigingsbeelden en fenomenen. 


