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1. INLEIDING MANAGER VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG 

 

Het jaar 2014 loopt ten einde, het was een bewogen en turbulent jaar. Alle ontwikkelingen 

en wijzigingen die vanaf 1 januari 2015 in de gemeentewereld gaan plaatsvinden hebben dit 

jaar al tot veel inspanningen geleid. Ook het Veiligheidshuis Midden-Limburg is 

meegenomen in deze ontwikkelingen en zal daar ook in 2015 in meedenken en –doen waar 

dit mogelijk is. Wat in deze veranderingen duidelijk is geworden is dat er niet altijd en overal 

een goed beeld van de werkzaamheden van een Veiligheidshuis is. Het is dus zaak om dat 

beeld bij alle betrokkenen goed op het netvlies te krijgen. Wat doet het Veiligheidshuis, 

waarvoor en voor wie doet het Veiligheidshuis het en wat levert het op, zijn vragen die 

vaak gesteld worden en die toegelicht moeten worden. Het Veiligheidshuis zal daarin een 

actieve rol nemen.  

 

In 2015 staan diverse thema’s en ontwikkelpunten, centraal  voor het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg: 

 De verbinding tussen ‘Veilig Thuis’ en het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt 

in 2015 verder vorm gegeven. Vanaf 1 januari gaan alle meldingen huiselijk geweld en  

kindermishandeling direct en zonder tussenkomst van het Veiligheidshuis naar Veilig 

Thuis. Dit betekent een verandering in werkwijze van het Veiligheidshuis Midden-

Limburg.  Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de veiligheid- en zorgketen in de 

regio worden de meldingen na beoordeling door Veilig Thuis doorgeleid naar het 

Veiligheidshuis Midden –Limburg. 

 Aansluiting Veiligheidshuis Midden-Limburg op het sociaal domein. De transities 

in het sociale domein en de daarbij behorende nieuwe werkwijze (zoals de jeugd- en 

gezinsteams en de sociale wijkteams) hebben belangrijke raakvlakken met het 

Veiligheidshuis.  Het is van belang om een goede aansluiting tot stand te brengen tussen 

het lokale zorgstelsel en de regionale aanpak in het Veiligheidshuis. Een belangrijk 

onderdeel van dit proces is dat gezamenlijk met gemeenten en samenwerkingspartners 

verder invulling wordt gegeven aan het begrip complexe multi probleem casussen.  

 Verbinding politie en justitie met het Veiligheidshuis Midden-Limburg. De 

beweging van Politie en justitiepartners is gericht op centralisering . Dit voelt strijdig 

met de ontwikkelingen in gemeenten en in de zorg waar meer en meer 

gedecentraliseerd geopereerd wordt. De basis voor het Veiligheidshuis is en blijft de 

verbinding van de drie ketens om van daaruit te komen tot effectieve trajecten voor de 

aanpak van de burger met complexe problematiek. Deze aanpak moet bij voorkeur dicht 

bij die burger plaatsvinden om zodoende participatie in de samenleving te 

verwezenlijken. De gemeenten, die de regie op tal van vraagstukken en aanpakken in de 

samenleving hebben waar ook het Veiligheidshuis mee te maken heeft, zullen bij deze 

belangrijke partners moeten blijven aandringen op hun participatie. 

 Doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg naar een robuust 

Veiligheidshuis.  In 2014 is bestuurlijk gesproken over de doorontwikkeling van het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg met een stevig bestuurlijk, juridisch en financieel 
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fundament.  Dit thema zal gezamenlijk met de zeven Midden-Limburgse gemeenten 

worden opgepakt.  Onderdeel daarvan vormt ook het benoemen van de 

effectindicatoren.  

 Werkwijze Veiligheidshuis Midden-Limburg Het Veiligheidshuis is met zijn partners 

steeds op zoek naar de beste manier om die zaken te selecteren en aan te pakken die er 

toe doen en elders niet in beeld zijn. Het gaat hierbij om complexe ketenoverstijgende 

casuïstiek. De manier van werken binnen het Veiligheidshuis zal komend jaar 

geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Dit geldt ook zeker voor de ‘Top X’ 

aanpak en de aanpak van de criminele jeugdgroepen.  

 Informatieknooppunt Door de verbindingsrol met de verschillende ketens, heeft het 

Veiligheidshuis een brede kijk op de mogelijkheden binnen die ketens. Hierdoor worden 

steeds vaker medewerkers van het Veiligheidshuis bij overleggen uitgenodigd om mee 

te denken bij de aanpak van een persoon of gezinssysteem. Deze 

informatie/kennispositie wordt verder uitgerold in 2015. Het Veiligheidshuis kan hierdoor 

een goede bijdrage leveren aan het voorliggend veld. 

 In 2015 wordt  het privacy- en samenwerkingsconvenant onder het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg gelegd. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, 

waardoor nog beter geborgd kan worden dat zorgvuldig met de gegevens van personen 

die besproken worden, omgegaan wordt en ook de samenwerking met 

partnerorganisaties beter geborgd wordt. 

 

In dit Jaarplan 2015 wordt nader ingaan op deze punten. Het is goed te beseffen dat het 

schrijven van dit jaarplan gebeurt terwijl nog veel ontwikkelingen in volle gang zijn en nog 

niet alles beslist is. Dit leidt mogelijk nog tot aanpassingen van de plannen van het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg voor 2015. 

 

1.1 De verbinding tussen ‘Veilig Thuis’ en het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

 

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

(AMK) gaan per 1 januari 2015 samen in 'Veilig Thuis'. Door de fusie worden de aanpak van 

geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd. Veilig thuis 

gaat opereren op de schaalgrootte Noord- en Midden-Limburg.  Dit betekent een 

verandering in werkwijze van het Veiligheidshuis Midden-Limburg, de instroom van huiselijk 

geweld meldingen wordt verlegd van het Veiligheidshuis Midden-Limburg naar Veilig Thuis. 

Op jaarbasis gaat het in Midden-Limburg om bijna 1200 meldingen die binnen kwamen bij 

het Veiligheidshuis Midden-Limburg.  De werkwijze met betrekking tot het huisverbod blijft 

overigens gehandhaafd.  

 

In 2015 wordt de samenwerking tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

verder vormgegeven, zodat er een krachtige infrastructuur ontstaat voor de kwetsbare 

burgers. Vooralsnog is in de regio afgesproken dat de casussen na beoordeling door Veilig 
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Thuis, doorgeleid worden naar het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Het gaat om casussen 

waarvan Veilig Thuis concludeert dat geen verder onderzoek nodig is, of als geen sprake is 

van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het Veiligheidshuis vindt de triage plaats om 

te beoordelen welke organisatie verantwoordelijk is voor de casus. De werkwijze tussen 

Veilig Thuis en het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt volgend jaar gemonitord en zal 

volgend jaar verder vorm krijgen.  

 

1.2 Aansluiting Veiligheidshuis Midden-Limburg op het sociaal domein. 

 

Met de decentralisaties komt de regie van de gemeente niet alleen op de Veiligheidshuizen  

te liggen (dit is al sinds 2013) maar ook op de jeugdhulp, de nieuwe WMO en de 

participatiewet.  De verbinding tussen het Veiligheidshuis en de transitie van het 

jeugdstelsel en de WMO is essentieel. Als het gaat om het op- en afschalen van de aanpak 

van ketenoverstijgende complexe problematiek gaat het namelijk direct om risicovolle 

situaties voor personen en hun leefomgeving. Dat vergt een intensieve samenwerking 

tussen onder andere de jeugd- en gezinsteams (Centrum voor Jeugd en Gezin), de sociale 

wijkteams,  gemeenten en de Veiligheidshuizen. Wanneer de kansen van de decentralisaties 

in relatie tot Veiligheidshuizen optimaal worden benut, kan de samenhang tussen de lokale 

zorg en ‘veiligheid/straf’ worden vergroot.  In gezamenlijkheid zal volgend jaar verkend 

worden hoe deze verbinding het beste tot stand gebracht kan worden. Het gaat om een 

proces van zoeken naar goede afstemming, kennis over elkaars werkwijzen en  

mogelijkheden en onmogelijkheden. In 2015 gaat deze gezamenlijke zoektocht verder. 

Uiteindelijk moet de aanpak en hulpverlening voor de burger in Midden-Limburg merkbaar 

worden. 

 

1.3 Verbinding politie en justitie met het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

 

De tegenstrijdige beweging die ingezet is bij enerzijds politie en justitie (centralisering) en 

anderzijds bij de gemeenten (decentralisering) mag niet leiden tot verwijdering. De 

veiligheidshuizen hebben de laatste jaren aangetoond dat de aanpak en zorg voor burgers 

het beste werkt als deze dicht bij die burger plaatsvindt. Door landelijke maatregelen 

worden politie en justitie bijna gedwongen deze manier van werken los te laten en vanaf 

grotere afstand de werkzaamheden in het Veiligheidshuis gade te slaan. Het Openbaar 

Ministerie heeft in 2014 een oplossing bedacht die in Midden-Limburg werkbaar is.  In 2015 

zal duidelijk worden op welke manier de politie haar inzet in het Veiligheidshuis gaat 

continueren. De inzet van de politie is zeer cruciaal voor een Veiligheidshuis. Vanuit de 

bevindingen van de politie komen de signalen bij een Veiligheidshuis met zijn partners 

terecht. Hierdoor kan, als dat nodig is, binnen 24 uur een eerste plan van aanpak gereed 

zijn en al functioneren. Ook komen door de meldingen van politie veel vaker verwarde 

personen in beeld, die voor de nodige overlast zorgen en die naar zorg toegeleid moeten 

worden. Door de ketenpartners is aangegeven dat dit een van de punten is waarin het 

Veiligheidshuis anders is dan andere overleggen. Willen de gemeenten het zicht op de 
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problematische casussen niet verliezen dan is het zaak om met de politie samen te zoeken 

naar constructieve oplossingen voor de veranderde mogelijkheden van de politie. 

 

1.4 Doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg naar een robuust 

Veiligheidshuis.   

 

In 2014 is bestuurlijk gesproken over de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Midden-

Limburg met een stevig bestuurlijk, juridisch en financieel fundament.  Daarbij is het belang 

uitgesproken om het Veiligheidshuis Midden-Limburg organisatorisch en financieel 

toekomstbestendig in te richten. Het gaat om vraagstukken als; hoe maak je van het 

Veiligheidshuis een robuuste organisatie? hoe wordt de zeggenschap geregeld  van 

gemeenten en partners, hoe zorg je dat gemeenten gelijkwaardig zijn? welke 

financieringsafspraken worden gemaakt? welke effecten willen we bereiken? Dit thema zal 

gezamenlijk met de zeven Midden-Limburgse gemeenten worden opgepakt. 

 

1.5 Werkwijze Veiligheidshuis Midden-Limburg 

 

Het Veiligheidshuis is met zijn partners steeds op zoek naar de beste manier om die zaken 

te selecteren en aan te pakken die er toe doen en elders niet in beeld zijn. Zoals al eerder 

benoemd is een goede verbinding tussen de lokale (wijk)aanpak, de bovenregionale aanpak 

van Veilig Thuis en het Veiligheidshuis wezenlijk.  In de praktijk moet komend jaar verkend 

worden wat we met elkaar verstaan onder complexe ketenoverstijgende problematiek. De 

manier van werken binnen het Veiligheidshuis zal ook komend jaar geëvalueerd worden en 

waar nodig bijgesteld.  Dit geldt in het bijzonder voor de ‘Top X’ aanpak van personen die de 

meeste kans op recidive hebben en de aanpak van de criminele jeugdgroepen. Het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft de laatste jaren de nodige expertise opgedaan bij de 

aanpak van dergelijke groepen. Door in overleg met de betreffende gemeenten naar de 

aanpak van deze groepen te kijken, hierin de regie te nemen en de juiste 

partnerorganisaties in te schakelen,  kan problematiek integraal aangepakt worden met een 

combinatie van straf, zorg en bestuursrechtelijke maatregelen. In 2015 zal deze aanpak 

vervolgd worden en zullen gemeenten waar een dergelijk probleem lijkt te ontstaan 

benaderd worden of benaderen zij het Veiligheidshuis. 

 

Door geregeld met de partnerorganisaties de werkwijze binnen het Veiligheidshuis te 

evalueren, worden knelpunten verbeterd en werkwijze aangepast.  Deze veerkracht is in 

2015 nodig aangezien de transformatie verder gestalte krijgt.  In 2014 is op basis van 

evaluatie afgesproken om niet meer twee keer per week een Mutatieoverleg te hebben en 

een Triageoverleg. Er is gekozen om over te stappen naar twee Triageoverleggen per week. 

Hierin kijken dan dus meerdere partnerorganisaties vanuit hun eigen expertise mee naar de 

casussen die in het Veiligheidshuis besproken worden en stellen zij gezamenlijk een eerste 

plan van aanpak samen. Deze werkwijze zal tot een verbetering van de selectie van zaken 

moeten leiden en zal ook in 2015 geëvalueerd en mogelijk aangepast worden.  Om een 
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goede verbinding tot stand te brengen met de lokale teams sluit het Centrum voor Jeugd- 

en Gezin aan bij de triage overleggen.  

 

1.6 Informatieknooppunt 

 

Het Veiligheidshuis wordt binnen het landelijk kader voor de veiligheidshuizen ook gezien als 

een informatieknooppunt. In 2015 wil het Veiligheidshuis Midden-Limburg dit knooppunt 

verder uitrollen bij de partners. Door de drie ketens van justitie, zorg en bestuur 

voortdurend met elkaar te verbinden en bij die verbinding de regie te pakken, is binnen het 

Veiligheidshuis veel kennis over de drie ketens ontstaan. Hierdoor worden de medewerkers 

van het Veiligheidshuis ook steeds vaker benaderd om mee te denken bij de aanpak van 

diverse casussen. Deze informatiepositie wordt in 2015 verder onder de aandacht gebracht. 

 

1.7 Samenwerkings- en privacyconvenant 

Met medewerking van de gemeente Weert is een juriste  in de arm genomen, die voor het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg een samenwerkings- en privacyconvenant opstelt, waarmee 

de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de privacy van de besproken personen 

ook formeel geborgd is. Deze vraag was door de veiligheidshuizen in Nederland al een hele 

tijd uitgezet bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie, maar uiteindelijk zijn enkele 

veiligheidshuizen zelf aan de slag gegaan en hebben zij een voorbeeld convenant gemaakt. 

Hiervan heeft de juriste een Midden-Limburgse versie gemaakt die ter ondertekening aan de 

7 gemeenten in Midden-Limburg en de partnerorganisaties wordt aangeboden. De bedoeling 

is dat de ondertekening binnenkort kan plaatsvinden en dat in 2015 dit convenant 

operationeel is. 

 

2. WERKWIJZE VEILIGHEIDSHUIS IN 2015 

 

De werkwijze van het Veiligheidshuis in het jaar 2015 komt in dit hoofdstuk aan de orde.  

2.1 Werkproces 

De werkwijze van het Veiligheidshuis is in 2014 aangepast en na een evaluatie van deze 

vernieuwde wijze is voorgesteld om nogmaals een aanpassing ter verbetering door te 

voeren. Het is de bedoeling om in 2015 nog maar twee keer per week met de 

partnerorganisaties bij elkaar te zitten om de casussen te selecteren en weg te zetten bij de 

partners of bij overleggen in het voorliggend veld. Deze twee Triage-overleggen vinden 

plaats op de maandag en de donderdag en worden door zowel justitie- als zorgpartners 

bijgewoond. Jaarlijks zijn dit ongeveer 3500 meldingen in totaal (waarvan 1200 huiselijk 

geweld betreft, die in 2015 via Veilig Thuis lopen).  

 

Na de triage van zaken wordt in overleg met de partnerorganisaties afgesproken welke 

casussen onder regie van het Veiligheidshuis in “Rond de tafelgesprekken” (RTO’s) verder 
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gevolgd worden. Hierbij wordt de direct betrokken medewerker van de partnerorganisatie 

uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak. 

De casussen die niet in het Triage-overleg worden besproken, worden direct bij een 

partnerorganisatie weggezet en daar opgepakt. Geen enkele casus gaat ongezien de deur uit 

bij het Veiligheidshuis. 

 

2.2 Procesregisseur High Impact Crime en de Top-X aanpak 

Sinds 1 februari 2014 is de Procesregisseur High Impact Crime voor 0,4 fte actief in het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg, als opvolger van de Procesregisseur woninginbraak. Deze 

Procesregisseur houdt zich vooral bezig met personen die vermeld staan op de Top-X lijst 

van Midden-Limburg. De Top-X aanpak is bedoeld om mensen die vaak recidiveren (of grote 

kans hebben te recidiveren) verandering in hun gedrag aan te leren, waardoor ze minder in 

beeld komen bij politie en justitie. In samenspraak met justitie, politie en gemeenten, is een 

lijst van 98 personen in Midden-Limburg samengesteld, waarvoor deze Top-X aanpak 

geschikt kan zijn. Met deze lijst is de Procesregisseur gestart en in 2015 zal moeten blijken 

of de aanpak succesvol is. 

 

 

3.  ORGANISATIE VEILIGHEIDSHUIS 2015 

 

3.1 Financiering 

De kosten van het Veiligheidshuis Midden-Limburg zijn om verschillende redenen 

toegenomen. Aan de hand van de 3 onderstaande tabellen  en tekst wordt dit toegelicht. 

 

Tabel 1a geeft de verwachte uitgaven en inkomsten aan voor 2015. Tabel 1b geeft aan de 

verdeling van de bijdragen per gemeente, waarbij ook de extra kosten voor de aanpak van 

huiselijk geweld, nazorg detentie en de High Impact Crime, per gemeente worden 

aangegeven.  

Tabel 1c geeft de verschillenanalyse weer. Hierin is uitgelegd waar de toename van de 

kosten per gemeente op is gebaseerd. De toename van de algemene kosten zijn veroorzaakt 

door de hogere salariskosten voor de medewerkers van het Veiligheidshuis die in dienst zijn 

bij de gemeente Roermond. De gemeente Roermond heeft een nieuwe 

functiewaarderingssystematiek ingevoerd en dit heeft er toe geleid dat een aantal 

medewerkers in een hogere functiewaarderingsschaal terecht zijn gekomen en hierdoor de 

salarissen bijgesteld zijn (27% van de totale stijging). 

De kosten voor de inhuur van de Procesregisseur Huiselijk Geweld en HIC zijn door 

indexering licht toegenomen (9% van de totale stijging). 
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De 7 gemeenten van Midden-Limburg hebben besloten om de Nazorg Detentie voor de 

inwoners van Midden-Limburg bij het Veiligheidshuis te blijven beleggen. Deze kosten 

werden in het verleden gedekt door een subsidie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

Nu deze subsidie is gestopt komen de kosten voor rekening van de 7 gemeenten (65% van 

de totale stijging). 

 

Tabel 1a: verwachte uitgaven en inkomsten Veiligheidshuis Midden-Limburg 2015. 

 Verwachte uitgaven 
begroting 2015 

Verwachte inkomsten 
begroting 2015 

Huur  €     66.770                              

Schoonmaak  €       8.892                                       

Alarm, koffie, afval, printer etc  €       9.400                                   

overige kosten  €          500                                    

    

Totaal 
huisvesting/werkplekken 

 €     85.562                                  

   

Coördinator 1 fte  €      99.077                                  

Administratieve ondersteuning 
1,2 fte 

 €      56.617                                 

Totale kosten procesreg. 
volwassenen 0,9 fte 

 €      65.015                                  

Totale kosten procesreg. jeugd 
(0,83 fte) 

 €      59.135                                  

Procesreg. nazorg uit detentie 
(0,69 fte) 

 €      47.051                                  

Inhuur   

Administratieve onderst. (0,69 
fte) 

 €      40.050                                 

Procesreg.  huis.geweld (0,72 
fte) 

 €      66.083                                  

Procesreg. HIC (0,40 fte)  €      36.600  

Studiekosten, reiskosten etc.  €        7.500  

Totaal personeelskosten  €   477.128                                

   

   

   

   

Rijksbijdrage Veiligheidshuizen   €     97.000                                   

Provinciale bijdrage VHH   pm  

   

Totale inkomsten niet gemeenten  €   97.000                                

   

Bijdrage gemeenten   €   465.690                                

   

Totaal €  562.690                                 €   562.690                                
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Tabel 1b: verdeling bijdrage Veiligheidshuis Midden-Limburg  2015 naar gemeente. 

Verdeling kosten 

gemeenten 
Algemeen 

Huiselijk 

Geweld 
Nazorg 

HIC  

TOTAAL 

Roermond € 135.494  € 15.966  € 23.961  € 15.372 €190.793 

Weert €   79.512  € 13.629  € 15.974  € 10.248 €119.363 

Echt-Susteren €   22.378  €   8.978  €   4.211  €   2.702 €  38.269 

Leudal €   25.443  €  10.208  €   4.788  €   3.072 €  43.511 

Maasgouw €   16.781  €   6.733  €   3.158  €   2.026 €  28.698 

Nederweert €   11.721  €   4.702  €   2.206  €   1.415 €  20.045 

Roerdalen €   14.626  €   5.868  €   2.752  €   1.766 €  25.012 

TOTAAL € 305.956  € 66.083  € 57.051  €  36.600 €465.690 

 

 

De kosten per gemeente  zijn nog steeds berekend volgens de verdeelsleutel die bij de 

oprichting van het Veiligheidshuis is opgesteld. De overheadkosten die voornamelijk voor 

rekening van de gemeente Roermond komen, zijn niet doorberekend voor 2015 naar de 

andere gemeenten. 

Bij de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Midden-Limburg zal in overleg met de 7 

gemeenten de overheadkosten en de verdeelsleutel een thema moeten zijn. 

 

 

Tabel 1c: verschillenanalyse. 

Verschillenanalyse Algemeen 
Huiselijk 

Geweld 
Nazorg 

 

HIC 

 

TOTAAL 

2015 305.956 66.083 57.051 36.600 465.690 

2014 282.530 62.000 0 33.001 377.531 

Verschil   23.426   4.083 57.051   3.599   88.159 

      

Index inhuur externen    4.083    3.599    7.682 

Bedrag eerder uit V&J  

gelden 

  57.051   57.051 

Grotendeels hogere  

Salariskosten 

 23.426     23.426 

TOTAAL  23.426  4.083 57.051 3.599  88.159 
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% TOTAAL 27% 5% 65% 4%  

 

 

 




