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VOORWOORD 

 

Voor u ligt de verantwoording van het Veiligheidshuis Midden-Limburg over het jaar 2010. 

Een verantwoording aan de deelnemende gemeenten in Midden-Limburg, de politie, het 

Openbaar Ministerie en de overige ketenpartners over de uitvoering van het jaarplan 2010. 

Heeft het Veiligheidshuis Midden-Limburg in 2010 bereikt wat we vooraf met elkaar hebben 

afgesproken? 

 

Het jaar 2010 was opnieuw een belangrijk en leerzaam jaar voor het Veiligheidshuis Midden-

Limburg. Het was het jaar waarin dr. P. Nelissen, tijdens een druk bezochte landelijke 

conferentie in het provinciehuis in Maastricht, zijn wetenschappelijk eindrapport naar de 

werkwijze en effectiviteit van de zes Limburgse veiligheidshuizen presenteerde. Een van de 

belangrijkste conclusies van zijn eindrapport ‘Vastpakken en niet meer loslaten’ is dat het 

veiligheidshuis werkt zoals bedoeld. Hij constateert verder dat er een verband is tussen de 

inspanningen van het veiligheidshuis en de vermindering van de problematiek en de recidive 

van cliënten. Elke euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve veelplegers 

betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro, aldus dr. P. 

Nelissen. De kracht zit hem ook in de vasthoudendheid van het Veiligheidshuis Midden-

Limburg: niet loslaten, ook niet als het moeilijk wordt.  

 

In 2010 werden de wettelijke taken nazorg detentie en huiselijk geweld (incl. de Wet 

Tijdelijk Huisverbod) ondergebracht bij het Veiligheidshuis. In Midden-Limburg is een 

duidelijke stijging te zien in het aantal huisverboden die zijn opgelegd. Door de snelle start 

van de hulpverlening voor alle betrokkenen, zijn de resultaten bemoedigend te noemen. 

 

We kunnen tevreden zijn met wat het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft bereikt. Maar 

we moeten continue scherp blijven op het verder verbeteren en het doorontwikkelen ervan. 

Zeker in deze tijd waarin gemeenten en onze ketenpartners geconfronteerd worden met 

forse bezuinigingen. Dat betekent dat we dit jaar verstandige keuzes moeten maken over de 

kerntaken van het Veiligheidshuis en de in te zetten middelen. Het is belangrijk vast te 

houden aan het behoud van het Veiligheidshuis Midden-Limburg.  De aankondiging van het 

Openbaar Ministerie om hun positie in de veiligheidshuizen te versterken speelt hierbij een 

belangrijke rol.  

 

 

H.M.J.M. van Beers 

Burgemeester van Roermond 

Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg 
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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding coördinator Veiligheidshuis Midden-Limburg 

2010 is weer een hectisch jaar geweest voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een jaar 

waarin een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn gestart en een aantal nieuwe gezichten de 

kantoorruimten van het veiligheidshuis zijn gaan bevolken. Door de verdere groei en 

inhoudelijke uitbouw is het veiligheidshuis beter in staat geweest om correctere cijfers aan 

te leveren, zoals u in dit jaarverslag zult merken. Het is ook een jaar geweest waarin 

duidelijk werd dat de winst in de aanpak van overlastgevende burgers vooral tot stand komt 

door de integrale aanpak van deze personen. Een aanpak waar zowel justitie als 

hulpverlening samenwerken om de overlastgevende persoon een leven te laten leiden 

waarbij criminaliteit en overlast niet of nadrukkelijk minder een rol speelt.  

 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is in februari 2007 geopend en bedient de 7 gemeenten 

uit Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond 

en Weert. Per 1 mei 2009 is het Veiligheidshuis Midden-Limburg gevestigd op de locatie 

Buitenop 8 te Roermond. In dit gebouw is ook het Arrondissementsparket Roermond 

gevestigd.  

 

Deze notitie gaat over de jaarrapportage 2010 van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

Hierin wordt de verantwoording van de activiteiten en financiën van het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg in 2010 beschreven. In 2008 is in samenspraak met de andere 

Veiligheidshuizen een gezamenlijke website www.veiligheidshuizen.nl en een lokale website 

www.veiligheidshuismiddenlimburg.nl ontwikkeld. Deze notitie is onder andere bedoeld als 

verantwoording richting het bestuur van de deelnemende gemeenten in Midden-Limburg en 

de netwerkpartners van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

 

1.2 Thema’s Veiligheidshuis Midden-Limburg 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft als doelstelling een persoonsgerichte aanpak te 

ontwikkelen voor de volgende doelgroepen: 

• Volwassenen: Veelplegers en notoire overlastgevers 

• Minderjarigen: Veel- en Meerplegers en notoire overlastgevers 

• Plegers, slachtoffer(s) en getuige(n) van Huiselijk Geweld 

• Nazorg voor ex-gedetineerden 

 

In 2010 is voor deze doelgroepen de aanpak verder ontwikkeld.  

Door het werkproces in het Veiligheidshuis verder te verbeteren en de reeds bestaande 

werkwijze uit te breiden zijn er nog meer Plannen van Aanpak tot stand gekomen voor 

volwassen en minderjarige personen die een traject volgen in het Veiligheidshuis. 
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Voor de aanpak van het Huiselijk Geweld is een Procesmanager (0,5 fte) aangesteld. Dit is 

middels een detachering van een medewerker van het Algemeen Maatschappelijk Werk 

Midden-Limburg tot stand gekomen.  

 

Het Ministerie van Justitie heeft voor de duur van twee jaar middelen ter beschikking gesteld 

om de Nazorg voor ex-gedetineerden van de grond te krijgen. Deze middelen zijn aan de 

gemeente Venlo, als regiogemeente, verstrekt. De beide veiligheidshuizen in Noord- en 

Midden-Limburg hebben de gelden verdeeld om beiden een procesmanager voor dit thema 

aan te stellen en ook de administratieve ondersteuning hiervoor uit te breiden. Dit thema 

wordt door de beide veiligheidshuizen gezamenlijk vorm gegeven, zodat er een zelfde 

werkwijze voor Noord- en Midden-Limburg ontwikkeld wordt. In de tweede helft van 2010 is 

hiermee gestart. De bedoeling is dat in de twee jaar dat de gelden van het Ministerie van 

Justitie hiervoor beschikbaar zijn, een basis gelegd is om de nazorg voor ex-gedetineerden 

definitief in Midden-Limburg neer te zetten. Voor de gemeenten in Midden-Limburg betekent 

dit dat er in 2011 beslist moet worden of dit thema na 2012 verder uitgevoerd kan blijven 

worden. De verwachting is dat door de eerste opvang na detentie goed te laten verlopen de 

kans op recidive fors teruggedrongen wordt. Deze taak is tenslotte ook bij de gemeenten 

neergelegd en wordt door het Veiligheidshuis Midden-Limburg voor de gemeenten in dit 

gebied uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt op de thema’s van het Veiligheidshuis dieper 

ingegaan. 

 

1.3  Onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van de Limburgse 

Veiligheidshuizen door dr. P. Nelissen 

 

Dr. P. Nelissen heeft over de periode 2006-2010 de ontwikkeling van de zes Limburgse 

Veiligheidshuizen onderzocht en gevolgd en komt in zijn boek over dit onderzoek: 

“Vastpakken en niet meer loslaten”, tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De 

aanbevelingen worden door het Veiligheidshuis Midden-Limburg in de verdere ontwikkeling 

meegenomen. 

 

Dr. P. Nelissen geeft in zijn boek aan: “De belangrijkste conclusie is dat het veiligheidshuis 

werkt zoals bedoeld. Het ontwikkelingsverloop van het samenwerkingsverband met 

partnerorganisaties vertoont een gunstig verloop. Ook blijkt dat er een verband is tussen de 

inspanningen van het veiligheidshuis en de vermindering van de problematiek en de recidive 

van cliënten. De uitkomsten van het onderzoek wijzen op een betekenisvol recidive-

verminderend effect van het veiligheidshuisprogramma. Zet men de maatschappelijke 

kosten van de criminaliteit, die wordt voorkomen door het veiligheidshuis, af tegen de 

investeringen in het veiligheidshuis, dan resulteert een positieve kosten-batenratio. Elke 

euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve veelplegers betaalt zich terug in 

een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro. Het is verder zeer aannemelijk 

dat deze kostenbesparing als gevolg van de inspanningen van het veiligheidshuis nog veel 
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hoger uitvalt als de voorkómen criminaliteit wordt ingeschat op basis van het werkelijke 

aantal gepleegde delicten. 

 

In het onderzoek van dr. P. Nelissen wordt het voorbeeld aangehaald van een fietsendief uit 

Midden-Limburg die in twee jaar tijd voor € 750.000,-- aan fietsen had gestolen en sinds 

zijn deelname aan een traject in het Veiligheidshuis niet meer in beeld kwam bij de politie 

voor dit delict. Het is niet te zeggen of ook het aantal fietsendiefstallen in Midden-Limburg 

afgenomen is, omdat er ook weer nieuwe fietsendieven in beeld zijn gekomen. Het 

onderzoek van dr. P. Nelissen is wel op de individuele persoon ingegaan en heeft het 

verband met het traject binnen het veiligheidshuis aangetoond. 

 
 

1.4  Leeswijzer 

De hoofdstukindeling van dit jaarverslag is te koppelen aan het model van input-throughput-

output-outcome, zoals in onderstaand schema is weergegeven. Hoofdstuk 2 gaat in op de 

organisatie van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. In hoofdstuk 3 is aandacht voor de 

activiteiten en de financiering van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Hoofdstuk 4 

presenteert de werkwijze van het Veiligheidshuis. De resultaten komen aan de orde in 

hoofdstuk 5.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Nadrukkelijk wordt aangegeven, dat de inspanningen van het Veiligheidshuis een onderdeel 

zijn van het brede integrale veiligheidsbeleid, waarop gemeenten de regie voeren. De 

behaalde effecten kunnen dan ook niet enkel en alleen worden toegeschreven aan de 

bijdrage van het Veiligheidshuis. Ook andere lokale en districtelijke veiligheids- en 

leerbaarheidsprojecten dragen bij aan minder overlast en criminaliteit en een veiliger gevoel 

bij burgers. Hierdoor is het niet mogelijk om precies het effect van de werkwijze binnen het 

Veiligheidshuis aan te geven. Dit is in het onderzoek van dr. P. Nelissen gedaan. 
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2. ORGANISATIE VEILIGHEIDSHUIS 

 

Momenteel zijn in het Veiligheidshuis Midden-Limburg werkzaam: 

• Coördinator (1 fte;structureel) 

• Administratieve ondersteuning (1,4 fte; structureel) 

• Procesmanager Volwassenen (0,9 fte;structureel) 

• Procesmanager Jeugd (1 fte;structureel) 

• Procesmanager Huiselijk Geweld (0,5 fte;tijdelijk) 

• Procesmanager Nazorg detentie (0,7 fte;tijdelijk) 

 

Het Openbaar Ministerie en de Politie hebben vaste medewerkers in het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg gestationeerd. De Politie is sinds eind 2010 continue aanwezig in het 

Veiligheidshuis. Het Openbaar Ministerie heeft een vaste parketsecretaris en administratieve 

ondersteuning in het Veiligheidshuis gevestigd. Verder zijn rondom de vaste 

overlegmomenten de ketenpartners aanwezig in het Veiligheidshuis. 

 

2.1 De aanpak binnen het Veiligheidshuis 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft als primair doel criminaliteit en overlast te 

verminderen en te voorkomen. Hierdoor wordt het veiligheidsgevoel van burgers verhoogd. 

Om een afname van criminaliteit en overlast te realiseren, maken de netwerkpartners 

binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg afspraken over een persoonsgerichte aanpak, 

teneinde recidive van daders zoveel mogelijk te voorkomen.  In de persoonsgerichte aanpak 

van het Veiligheidshuis staat het (structureel) veranderen van het gedrag voorop. Het 

Veiligheidshuis maakt contractafspraken met de cliënt over de gegevensuitwisseling tussen 

instanties, het niet meer plegen van criminele feiten, het afkicken van drugs en alcohol, het 

meewerken aan zorgtrajecten en dergelijke.  Op basis van informatie over de cliënt, 

ontwikkelt het Veiligheidshuis Midden-Limburg een op de cliënt toegespitste 

persoonsgerichte aanpak en voert dat plan samen met de cliënt en de netwerkpartners uit. 

De meerwaarde van het Veiligheidshuis ligt hier met name in de monitoring van het plan en 

het aanspreken van partners hierop, indien de afspraken uit het plan onvoldoende worden 

nagekomen. In het Veiligheidshuis wordt informatie verzameld, gedeeld en geanalyseerd en 

veredeld. Die informatie wordt enerzijds resultaatgericht gebruikt voor het realiseren van de 

bij die persoonsgerichte aanpak passende operationele (‘smart’) doelstellingen, maar is ook 

te gebruiken voor het lokaal definiëren, gemeenschappelijk maken en prioriteren van 

problematiek én aanpak. Succesfactoren van het Veiligheidshuis zijn naast persoonsgericht 

werken: dagelijkse afstemming, elkaar kennen en gekend worden en samen onder één dak 

operationeel aan de slag. Binnen het Veiligheidshuis voeren de gemeenten de regie over het 

geheel en specifiek over de veiligheids- en zorgketen en bieden onderdak aan het 

samenwerkingsverband. Het Openbaar Ministerie voert de regie over de strafrechtketen. 
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3.   CONCRETE ACTIVITEITEN VAN HET VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG 

In 2010 is de structuur binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg verstevigd. Elke 

maandag tot en met donderdag wordt in het Veiligheidshuis gestart met een briefing. 

Hierin worden door de politie alle meldingen en mutaties van de laatste 24 uur die 

betrekking hebben op de doelgroepen van het Veiligheidshuis besproken met het Openbaar 

Ministerie, de Reclassering en Bureau Jeugdzorg. Verder sluiten de Procesmanagers van het 

Veiligheidshuis aan als vertegenwoordiger van hun doelgroepen. Vanuit deze briefing 

kunnen direct acties uitgezet worden of wordt bepaald dat de casus terugkomt in een van de 

overleggen in het Veiligheidshuis. Het voordeel van de briefing is de enorme tijdwinst in het 

uitzetten van acties naar de betrokken personen (zowel daders als slachtoffers). Ook de 

prioritering van personen wordt hier bepaald. Zo kan degene die meerdere keren voorkomt 

in een korte periode en voor veel overlast zorgt, snel in een traject geplaatst worden. 

 

3.1   Trajectoverleggen in het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

Voor de volwassenen vindt er wekelijks afwisselend in Roermond en in Weert een overleg 

plaats met justitiële en zorgpartners om de trajecten inhoudelijk te bespreken en waar nodig 

bij te stellen. Door de prioritering van personen worden niet alleen de veelplegers in een 

traject gezet, maar ook de notoire overlastgevers. 

Voor de minderjarige veel- en meerplegers en notoire overlastgevers vindt ook een 

wekelijks overleg plaats met voornamelijk justitiële partners. In 2011 wordt getracht het 

zorggedeelte in de aanpak te verbreden. Hiertoe wordt ook de samenwerking met projecten 

zoals de aanpak van prof. van Acker (aanpak van jongeren in Roermond) gezocht. 

De aanpak van Huiselijk Geweld is momenteel nog gesplitst in een Justitieel Casusoverleg 

onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie en een Zorg Casusoverleg onder 

voorzitterschap van het Veiligheidshuis. Hierdoor is er wekelijks een overleg over dit thema. 

In 2010 is duidelijk gebleken dat dit thema in de toekomst nog meer aandacht verdient. 

Door dit thema intensiever aan te pakken, wordt er preventief gewerkt ter voorkoming van 

criminele activiteiten op latere leeftijd. Ook de Wet Tijdelijk Huisverbod is in 2010 onder dit 

thema opgepakt in het Veiligheidshuis en laat zien dat dit een goed middel is om adequaat 

in te grijpen in gezinnen waar huislijk geweld speelt. 

Eind 2010 is de procesmanager Nazorg detentie gestart met de werkzaamheden om dit 

thema neer te zetten in Midden-Limburg. Nu al blijkt dat dit thema een forse bijdrage kan 

leveren aan het terugdringen van recidive. Het feit dat veel sneller een aantal praktische 

zaken als het krijgen van een uitkering of het toe leiden naar zorg- of schuldhulpverlening 

geregeld wordt is enorm ondersteunend naar mensen die na hun detentieperiode weer een 

plek in de maatschappij proberen te vinden. 
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3.2   De financiering 

De bijdrage van de 7 gemeenten voor de exploitatie van het Veiligheidshuis Midden-

Limburg, zoals begroot in het jaarplan 2010 was als volgt: 

 

Tabel 1: verdeling bijdragen Veiligheidshuis Midden-Limburg 2010 naar gemeente. 

Uitgaven per gemeente  
Algemene 
bijdrage 

veiligheidshuis 

Roermond € 156.011 

Weert € 70.421 

Echt-Susteren € 21.978 

Leudal € 21.847 

Maasgouw € 14.480 

Nederweert € 8.654 

Roerdalen € 13.541 

TOTAAL € 306.932 

 

In 2010 zijn vanuit het Ministerie van Justitie middelen vrij gemaakt om de nazorg detentie 

binnen de gemeenten van de grond te krijgen. Deze middelen zijn aan de regiogemeente 

Venlo verstrekt met het advies deze middelen aan de veiligheidshuizen ter beschikking te 

stellen en van daaruit de nazorg voor de gemeenten te coördineren. Op basis van de 

uitstroom ex-gedetineerden is een verdeling gemaakt tussen de veiligheidshuizen van 

Noord- en Midden-Limburg. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg ontvangt voor de duur van 

twee jaar € 55.000,-- per jaar.  

Na 2011 zullen de gemeenten, naar alle waarschijnlijkheid, de kosten voor de nazorg zelf 

moeten dragen. Als de gemeenten besluiten om hiervoor geen middelen vrij te maken, zal 

het Veiligheidshuis Midden-Limburg deze taak niet langer vervullen voor de 7 gemeenten 

van Midden-Limburg. 
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4.  WERKWIJZE VEILIGHEIDSHUIS 

4.1 Het werkproces van het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

Elke maandag tot en met donderdag wordt de dag gestart met de briefing. Hierin worden de 

meldingen en mutaties die bij de politie zijn binnengekomen en die te maken hebben met de 

doelgroepen van het Veiligheidshuis besproken. 

Hierbij zijn behalve de politie ook het Openbaar 

Ministerie, de Reclasseringsorganisaties, Bureau 

Jeugdzorg en de Procesmanagers van het 

Veiligheidshuis aanwezig. In dit overleg wordt 

bekeken wat er met de casus gedaan kan/moet 

worden, zowel justitieel als in het zorgkader. In 

2010 zijn er op deze wijze 1395 casussen 

besproken, wat neerkomt op meer dan 6 casussen 

per briefing. Vanuit de briefing wordt bepaald in 

welk justitieel of zorgoverleg verder gegaan wordt 

met de casus of dat er direct gehandeld moet 

worden. De prioritering van personen vindt hier 

plaats. In de volgende paragrafen wordt 

beschreven hoe de diverse overleggen in het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg functioneren. 

 

4.2  Volwassen Veelplegers en notoire overlastgevers 

De Volwassen Veelplegers en notoire overlastgevers worden wekelijks afwisselend in 

Roermond en Weert besproken. Bij dit overleg, onder leiding van de procesmanager 

volwassenen, zijn partnerorganisaties uit de justitie- en zorgketen aanwezig. Gezamenlijk 

stellen zij het persoonsgerichte Plan van Aanpak op, waarbij het doel is de factoren die 

leiden tot crimineel gedrag weg te nemen. Door dit integraal aan te pakken, is de kans 

hiertoe groter. Daar waar mogelijk wordt dit Plan van Aanpak door de cliënt mede 

ondertekend, wat de motivatie van betrokkene om mee te werken, vergroot. 

Eenmaal per 14 dagen vindt er in het Veiligheidshuis onder voorzitterschap van het 

Openbaar Ministerie het Veelplegersoverleg plaats. Hier zijn alleen justitiële partners bij 

aanwezig en de procesmanager Volwassenen, die de linking pin  is naar de zorgpartners toe. 

In dit overleg wordt de justitiële route gevolgd die de besproken Veelpleger af moet leggen 

en wordt bekeken of dit naar wens verloopt. 

 

4.3  Minderjarige Veel- en Meerplegers en notoire overlastgevers 

De minderjarigen die een traject doorlopen via het Veiligheidshuis worden wekelijks 

besproken. Dit is tot nu toe nog een overleg dat voornamelijk justitieel verloopt. De 

procesmanager Jeugd van het Veiligheidshuis is hierbij aanwezig. In 2011 wordt gepoogd dit 

“De briefing in het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg is een actueel 

afstemmingsoverleg. ’s Ochtends 

wordt bekeken wie in verzekering is 

gesteld en welke partner welke 

acties hierop moet uitzetten. Ook 

worden alle huiselijk geweld 

meldingen en meldingen waar jeugd 

bij betrokken is besproken. Zo 

worden snel doelgerichte afspraken 

gemaakt en acties uitgezet.” 

 

Jos Naus 

Politie Limburg-Noord 
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overleg ook meer naar de zorgkant te verleggen. Het Veiligheidshuis zoekt daarbij de 

samenwerking met projecten zoals het project in Roermond, onder leiding van prof. van 

Acker. Ook vindt in het Veiligheidshuis het trajectberaad plaats, onder voorzitterschap van 

de Raad voor de Kinderbescherming. In dit overleg worden jongeren die in detentie zitten 

besproken, om te bekijken dat ook zij na hun detentie een goede nieuwe start kunnen 

maken. De procesmanager Jeugd is daarbij de linking pin naar de gemeenten. 

 

4.4  Plegers, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld 

Iedere week worden de casussen huiselijk geweld besproken. De ene week is dit het 

Justitieel Casusoverleg, waarbij justitiepartners aansluiten en de procesmanager huiselijk 

geweld, die de linking pin is naar het Zorg Casusoverleg, dat de daaropvolgende week 

plaatsvindt. Bij dit laatste overleg sluiten met name de zorgpartners aan, om gezamenlijk 

een Plan van Aanpak te maken voor het hele gezin. In dit Zorg Casusoverleg worden ook de 

Tijdelijk Huisverboden gevolgd en besproken die door de casemanagers van het Algemeen 

Maatschappelijk Werk Midden-Limburg een jaar lang gevolgd worden. Ook komen hier 

casussen ter sprake die door partnerorganisaties ingebracht worden. 

Met het Openbaar Ministerie wordt in 2011 bekeken of deze overleggen niet samengevoegd 

kunnen worden, zodat er beter naar een integrale aanpak overgestapt kan worden. 

 

4.5  Nazorg detentie 

Als burgers van gemeenten uit Midden-Limburg in- of uit detentie gaan, wordt dit gemeld bij 

het Veiligheidshuis Midden-Limburg. De procesmanager Nazorg Detentie screent, in 

samenwerking met de administratieve ondersteuning, deze meldingen en sluit dit kort met 

de gemeente van herkomst en de verslavingszorg. Hierdoor komt er sneller en 

betrouwbaarder zicht op de situatie van de gedetineerde en kan sneller gekeken worden of 

ondersteuning na terugkeer in de maatschappij wenselijk of noodzakelijk is. In sommige 

gevallen kan hulpverlening al tijdens de detentieperiode aan de slag. 

Daar waar al eerder een traject binnen het Veiligheidshuis liep, zal betrokkene weer 

terugverwezen worden naar de procesmanager van zijn eigen doelgroep. 
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5  RESULTATEN VEILIGHEIDSHUIS  

Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van het Veiligheidshuis. In paragraaf 5.1 wordt 

gekeken naar het aantal meldingen/mutaties dat bij het Veiligheidshuis binnenkomt (input). 

Dit zijn de casussen die in de briefing komen. Elke casus wordt besproken en wordt bepaald 

of en wat er mee gedaan wordt. In de helft van de casussen wordt actie uitgezet en in de 

helft van deze casussen werd besloten de casus verder op te pakken in een trajectoverleg. 

 

5.1  Meldingen/mutaties binnen het Veiligheidshuis (input) 

Tabel 1: Briefing, jaar 2010, bron: registratiesysteem Veiligheidshuis 

Casussen via briefing binnengekomen Aantal 2010 Percentage van totaal 

Volwassen Veelplegers en notoire overlastgevers 368 26% 

Minderjarige Veel- en Meerplegers en notoire 

overlastgevers 
215 15% 

Nazorg detentie 399 29% 

Huiselijk Geweld 413 30% 

Totaal 1395 100% 

 

 

Tabel 2: Verdeling van de casussen per doelgroep per gemeente in Midden-Limburg  

Casussen in 

briefing   
Gemeente 

Doelgroep 

Veiligheidshuis 
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Volwassen 

veelplegers en 

notoire 

overlastgevers 

30 33 14 6 27 184 74 

Jeugdige veel- en 

meerplegers en 

notoire 

overlastgevers 

22 29 17 7 12 82 46 

Nazorg detentie  

 
42 26 13 12 19 192 95 

Huiselijk Geweld 

 
40 40 22 36 22 153 100 

Totaal 134 128 66 61 80 611 315 

 

 

Van deze 1395 casussen werden er in 697 casussen acties uitgezet en werden er 333 

casussen in een trajectoverleg besproken. Van de 697 casussen werd een aantal, via een 

korte behandeling in een trajectoverleg, doorverwezen naar ketenpartners. Dit kan dan 

zowel een zorgpartner of een justitiële partner zijn. 
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Tabel 3: Verdeling van de 697 casussen waarvoor acties uitgezet zijn per doelgroep per gemeente in 

Midden-Limburg  

Doelgroep 

Veiligheidshuis 
Gemeente 

 Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Volwassen 

veelplegers en 

notoire 

overlastgevers 

8 7 9 2 6 97 35 

Jeugdige veel- en 

meerplegers en 

notoire 

overlastgevers 

9 7 1 0 2 65 12 

Nazorg detentie  

 
6 12 5 0 7 99 37 

Huiselijk Geweld 

 
28 27 10 16 9 91 61 

Totaal 51 53 25 18 24 352 145 

 

29 Casussen zijn doorverwezen naar gemeenten buiten het district Midden-Limburg. 

 

333 Casussen werden besproken in de integrale overleggen in het Veiligheidshuis. Voor deze 

casussen/personen werden persoons- of gezinsgerichte trajecten uitgezet via een persoons- 

of gezinsgericht Plan van Aanpak. Bij Huiselijk Geweld wordt steeds een aanpak op het hele 

gezinssysteem gezocht. Zowel dader, slachtoffer als getuige (vaak kinderen) worden 

meegenomen in het Plan van Aanpak. 

 

Tabel 4: Verdeling van de besproken casussen in trajectoverleggen per doelgroep per gemeente in 

Midden-Limburg  

Casussen besproken 

in trajectoverleggen 
Gemeente 

Doelgroep 

Veiligheidshuis 
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Volwassen 

veelplegers en 

notoire 

overlastgevers 

3 3 5 0 4 59 24 

Jeugdige veel- en 

meerplegers en 

notoire 

overlastgevers 

4 4 0 0 1 36 10 

Nazorg detentie 

  
2 6 2 1 2 23 9 

Huiselijk Geweld 

 
17 16 5 11 3 35 28 

Totaal 26 29 12 12 10 153 71 

20 casussen zijn verwezen naar andere gemeenten buiten district Midden-Limburg. 
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Sinds 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Dit is een 

bestuursrechterlijke maatregel die door de burgemeester van de gemeente waar het 

huiselijk geweld plaatsvindt, uitgevaardigd kan worden. De pleger wordt voor 10 dagen een 

huis- en een contactverbod opgelegd. In Midden-Limburg is in 2010 een duidelijke stijging 

te zien in de huisverboden die zijn opgelegd. Door de snelle start van hulpverlening voor alle 

betrokkenen (binnen 10 dagen) zijn de resultaten bemoedigend te noemen. Voor zover nu 

overzien kan worden, is de kans op recidive fors afgenomen binnen deze gezinnen. 

 

Tabel 5: Tijdelijk Huisverboden in 2009 en 2010: 

Gemeente 2009 2010 

Echt-Susteren 3 12 

Leudal 3 3 

Maasgouw 4 4 

Nederweert 2 3 

Roerdalen 3 3 

Roermond 18 21 

Weert 13 9 

Totaal   46 55 

 

Tabel 6: doelen en resultaten Veiligheidshuis Midden-Limburg, jaar 2010, en doelstelling 2011.  

Casussen besproken in integrale overleggen Veiligheidshuis. Bron: registratiesysteem Veiligheidshuis. 

Doelgroepen 

Veiligheidshuis 
2010 2011 

 Doel Resultaat 

Doel 2010 

gehaald? 
Doel 

Volwassenen 65 98 Ja ≥ 65 

Minderjarigen 30 55 Ja ≥ 45 

(Ex-)gedetineerden Alle 45 * ? Alle 

Huiselijk geweld  300 171 ** Nee ≥ 200 

Woninginbrekers  n.b. n.b. *** n.b. n.b. 

*     Met de nieuwe werkwijze voor de nazorg detentie is pas eind 2010 gestart 

**  Tijdelijk huisverboden inbegrepen en alleen de casussen die in een zorgoverleg zijn besproken. 

*** De aanpak van de woninginbrekers vanuit het project “Waak voor Inbraak” is pas in 2011      

gestart. 

 

Hoe komt het Veiligheidshuis Midden-Limburg aan de personen die opgenomen kunnen 

worden in een traject? Zoals reeds gemeld, vindt er elke maandag tot en met donderdag 

een briefing plaats waar de meldingen en mutaties van de politie die betrekking hebben op 

de doelgroepen van het Veiligheidshuis besproken worden. In het verleden vond deze 

briefing in het politiebureau plaats, maar was toen alleen justitieel gericht. Door de 

samenstelling van dit overleg uit te breiden met de procesmanagers van het Veiligheidshuis 
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en Bureau Jeugdzorg, wordt de zorgketen nadrukkelijk betrokken. Hierdoor kan onmiddellijk 

bekeken worden of een besproken persoon ook geschikt is voor een integraal traject of dat 

er eerst puur justitieel ingezet moet worden. 

 

5.2  Verklaring bij de cijfers 

De tabel over de doelen en de resultaten van het Veiligheidshuis Midden-Limburg verdient 

nog een verdere verklaring. Bij de doelgroep “Volwassenen”  is het gestelde doel royaal 

gehaald. Behalve de veelplegers uit Midden-Limburg zijn ook de trajecten meegenomen die 

voor de notoire overlastgevers opgesteld zijn. In de loop van 2010 zijn deze trajecten ook 

bij de Procesmanager volwassenen terechtgekomen. Er zal in 2011 een goede afstemming 

gezocht worden om de casussen goed te verdelen en goed te prioriteren. 

 

Ook de doelgroep “Jeugdigen” is goed opgepakt. Het komend jaar zal de slag gemaakt 

moeten worden om niet voornamelijk justitieel met deze groep te werken, maar om ook de 

zorgcomponent meer in beeld te brengen bij deze groep. De casussen die behandeld worden 

in het veiligheidshuis zijn niet gemakkelijk. Een groot gedeelte van deze jeugdigen zijn 

reeds een stuk gevorderd op de criminele ladder en staan niet open voor allerlei 

hulpverleningstrajecten. 

 

De doelgroep “(ex)-gedetineerden” is niet voldoende in beeld gekomen, omdat de 

procesmanager pas eind 2010 is gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat in 

2011 wel weer alle mensen die uit detentie komen, gescreend kunnen worden en de nazorg 

uitgevoerd kan worden. Het is nogmaals zaak dat de gemeenten in 2011 bekijken en 

beslissen of zij bereid zijn de kosten voor deze trajecten op zich te nemen, wat nu door de 

eenmalige ondersteuning vanuit het Ministerie van Justitie wordt bewerkstelligd. Het is 

anders een weg die nu goed ingevuld wordt en die vanaf volgend jaar weer teruggebracht 

wordt tot een puur administratief traject. Hierdoor wordt de kans op recidive na detentie 

weer enorm vergroot. 

 

De doelgroep “huiselijk geweld” is, qua aantal casussen die in een traject opgepakt konden 

worden, te hoog ingeschat. Het aantal casussen die in het Veiligheidshuis in beeld kwamen 

was erg hoog, maar 300 trajecten op een kwalitatief goede manier wegzetten is met de 

beperkte capaciteit aan Procesmanagement niet haalbaar gebleken. Ook hiervoor zullen de 

gemeenten moeten beslissen wat ze kunnen inzetten om de capaciteit te verhogen. In 2010 

is duidelijk gebleken hoe groot deze problematiek is en wat de impact van huiselijk geweld is 

op alle betrokkenen. Als de gemeenten beslissen om hier niet meer in te investeren, 

betekent dit dat veel burgers uit Midden-Limburg die met deze problematiek te maken 

hebben onvoldoende of niet geholpen kunnen worden. De wijze waarop binnen het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg de aanpak van dit probleem vorm wordt gegeven, lijkt te 

werken. De gezinnen die hulp krijgen of hebben gekregen zijn nadrukkelijk minder in 

herhaling gevallen dan voor de tijd dat er hulp werd aangeboden.  
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De aanpak van de woninginbrekers vanuit het project “Waak voor Inbraak” is pas in 2011 

gestart. 

6 SPEERPUNTEN VEILIGHEIDSHUIS 2010 

Van de vooraf geplande speerpunten voor 2010 zijn de volgende punten gerealiseerd: 

 

• In 2010 is de verbinding tussen de Justitiële Casusoverleggen en de 

Trajectoverleggen verbeterd. De ingeslagen weg zal het komende jaar verder 

gevolgd worden. De Procesmanagers van het Veiligheidshuis zijn hierin belangrijke 

schakels. 

• In 2010 zijn de Procesmanager Nazorg Detentie en de Procesmanager Huiselijk 

Geweld aangesteld 

• De werkwijze rond de Wet Tijdelijk Huisverbod is verder ontwikkeld. Hierin is de 

samenwerking met de politie en het Algemeen Maatschappelijk Werk sterk 

verbeterd, waardoor er in 2010 een toename te zien was in het aantal huisverboden 

in Midden-Limburg. 

• De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en de afdelingen burgerzaken en 

sociale zaken van de zeven gemeenten is sterk verbeterd. Met de komst van de 

Procesmanager Nazorg Detentie zal dit de komende periode alleen maar uitgebreid 

worden. 

• Afspraken met organisaties om hulp te bieden tijdens de detentieperiode van 

mensen zijn gemaakt en zullen verder uitgebreid worden. 

 

 


