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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding  

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is in februari 2007 gestart 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 Roermond1.  

 

Deze notitie gaat over de jaarrapportage 2013-2014 van het Veiligheidshuis Midden-

Limburg. Hierin wordt de verantwoording van de activiteiten en financiën van het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg in 2013 en 2014 beschreven. Het jaar 2014 wordt in deze 

rapportage meegenomen tot 1 december 2014. Door de vele ontwikkelingen die iedereen in 

beslag hebben genomen is besloten om de jaarrapportages van 2013 en 2014 in elkaar te 

schuiven. 

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 Het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, 

zorgpartners en gemeenten. Het Veiligheidshuis valt onder de verantwoordelijkheid van de 7 

gemeenten in Midden-Limburg. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg richt zich op het 

bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit, door recidive en maatschappelijke 

uitval te voorkomen. Hierbij ligt de focus niet alleen op bestaande overtreders van 

de wet, maar ook op individuen of groepen met groot risico op afglijden richting 

crimineel en ernstig overlastgevend gedrag. De doelstelling van de samenwerking in 

het Veiligheidshuis is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, 

criminaliteit en maatschappelijke onrust. Dit door een combinatie van repressie, bestuurlijke 

interventie en zorg. 

Het gaat om  mensen en/of gezinnen die: 

 De openbare orde en veiligheid in een gemeente buitensporig aantasten; 

 Complexe problemen op meerdere gebieden hebben; 

 In aanraking (dreigen te) komen met drang en dwang. 

Het percentage van personen die aan deze punten voldoen is klein, maar de impact die deze 

groep op de maatschappij heeft, is daarentegen groot. 

 

                                                

1 In 2008 is in samenspraak met de andere Veiligheidshuizen een gezamenlijke website 

www.veiligheidshuizen.nl en een lokale website www.veiligheidshuismiddenlimburg.nl 

ontwikkeld. 

http://www.veiligheidshuizen.nl/
http://www.veiligheidshuismiddenlimburg.nl/
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Het Veiligheidshuis Midden-Limburg vormt als netwerk een belangrijke schakel, niet alleen in 

de verbinding tussen straf en zorg, maar ook met de bestuurlijke component door de 

regierol en participatie van gemeenten. De meerwaarde van de samenwerking zit in de 

ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke aanpakken versterkt. Daarbij behouden alle 

partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. 

 

De werkwijze van het Veiligheidshuis Midden Limburg is erop gericht om vroegtijdig, snel, 

consequent, persoonsgericht, samenhangend en gelijktijdig te reageren. De 

resultaatgebieden zijn: 

- het voorkomen en terugdringen van recidive, overlast en criminaliteit; 

- het realiseren van een persoonsgerichte aanpak voor de dader; 

- het toeleiden naar passende zorg aan het slachtoffer. 

Partnerorganisaties streven ernaar de werkzaamheden van ieder van hen, op effectieve en 

efficiënte wijze op elkaar te laten aansluiten.  

 

2. ORGANISATIE VEILIGHEIDSHUIS 

 

In 2013 en 2014 was de bezetting van het Veiligheidshuis Midden-Limburg: 

 Coördinator (1 fte;structureel) 

 Administratieve ondersteuning (1,4 fte; structureel) 

 Administratieve ondersteuning (0,55 fte; tijdelijk gefinancierd door ministerie van 

Veiligheid & Justitie) 

 Procesregisseurs (3,5 fte) 

 

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, in de vorm van een coördinator politie en een administratieve 

ondersteuning. Eind 2014 hebben er in het Veiligheidshuis Midden-Limburg personele 

wijzigingen bij de politie plaatsgevonden. De vervanging van de politiemensen zal mogelijk 

begin 2015 afgerond zijn en dan zal duidelijk worden of en zo ja, wat dan de consequenties 

voor het veiligheidshuis zijn.  

Het Openbaar Ministerie heeft een vaste parketsecretaris (0,5 fte) 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 initieert, faciliteert en optimaliseert de samenwerking 

tussen de partijen die nodig zijn om veiligheidsproblematiek aan te pakken. De 

medewerkers van het Veiligheidshuis voeren geen interventies uit, maar begeleiden het 
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proces op inhoud. Ze voeren dagelijks de coördinatie bij de meest ingewikkelde casuïstiek 

en kijken, denken en acteren hierbij zo breed als nodig is. 

Tegelijkertijd is het Veiligheidshuis Midden-Limburg een informatieknooppunt. Door de 

aanwezigheid van vele partnerorganisaties in het Veiligheidshuis is er veel kennis en 

expertise aanwezig binnen het Veiligheidshuis op het gebied van justitie/politie, zorg en op 

gemeentelijk gebied. Hierdoor kan snel een beeld gegeven worden over een situatie of 

persoon. Bij welke organisatie is iemand al bekend of zijn er nog justitiële voorwaarden of 

toezichten? Is er al een plan van aanpak gemaakt over een persoon, waar rekening mee 

gehouden moet worden? 

 

Vanaf 2013 is er een vernieuwd Landelijk Kader voor de veiligheidshuizen gekomen, 

waardoor de traditionele doelgroepen losgelaten zijnen de aanpak van het Veiligheidshuis 

zich richt op de complexe multi-problem casussen. In het Veiligheidshuis Midden-Limburg is  

de standaard doelgroep ‘veel- en meerpleger’ losgelaten.  Gezien de specifieke aanpak 

blijven de thema’s huiselijk geweld en nazorg na detentie wel taken voor het Veiligheidshuis 

. Conform landelijk kader worden echter ook binnen deze thema’s beoordeeld of het een 

complexe multi-problem casus betreft. In dat geval voert het Veiligheidshuis de procesregie. 

n Op verzoek van gemeenten heeft onder de vlag van het Veiligheidshuis Midden-Limburg 

de aanpak plaatsgevonden van criminele jeugdgroepen.   In 2014 is Veiligheidshuis Midden-

Limburg gestart met de ‘Top X aanpak”, gericht op personen de meeste kans maken om te 

recidiveren op de delicten High Impact Crime  (woninginbraken, overvallen, straatroof en 

geweld). Door samenvoeging van gegevens van politie, justitie en gemeenten is in Midden-

Limburg een lijst van 98 personen en die door een persoonsgerichte aanpak vanuit het 

Veiligheidshuis gevolgd worden. De regie over de Top X aanpak van de plegers van High 

Impact Crime ligt bij de gemeente. De procesregisseur High Impact Crime voert de 

procesregie op deze aanpak. 

Specifiek voor de gemeente Weert en Roermond is tenslotte bij het Veiligheidshuis Midden-

Limburg de procesregie belegd voor de notoire overlastgevers, het gaat om een doelgroep 

zorgwekkende zorgmijders.. De aanpak kenmerkt zich door drang- en dwang. 

De decentralisaties van de gemeenten naar de wijken betekent dat het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg als regionale netwerkpartner nieuwe verbindingen 

moet leggen met de wijkgerichte overleggen. Op de schaalgrootte van Midden- en 

Noord Limburg komen vanaf 1 januari alle meldingen huiselijk geweld en 

kindermishandeling binnen bij ‘Veilig Thuis’ Dat heeft gevolgen voor de casuïstiek 

van het Veiligheidshuis. In het jaarplan 2015 wordt hier verder op ingegaan.  

 

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.  Op basis 

van informatie over de cliënt, ontwikkelt het Veiligheidshuis Midden-Limburg een op de 
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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 het 

opstellen van een persoonsgericht plan van aanpak, de monitoring van het plan, het voeren 

van de regie op het proces 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. Succesfactoren van het Veiligheidshuis 

zijn naast de persoonsgerichte aanpak: 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.   HET WERKPROCES BINNEN HET VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG 

In het onderstaande model staat het werkproces schematisch weergegeven. 

 

 

VHH 

Procesregisseurs 

AMW/BJZ 

  

ZORG + JUSTITIE 

Riagg/AMW/BJZ/SHG/MEE 

Verslavingszorg 

Politie/OM 

 

 

VHH 

 

 

 

 

 

Elke maandag en donderdag worden alle politiemutaties die betrekking hebben op de 

werkzaamheden van het veiligheidshuis door een Procesregisseur in samenwerking met het 

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Bureau Jeugdzorg geselecteerd. Dit 

houdt in dat alle casussen die besproken worden óf direct uitgezet worden bij een 

ketenpartner óf doorgezet naar het Triage overleg op dinsdag.  

In dit Triage overleg worden de complexe multi-problem casussen besproken met politie en 

justitie en meerdere zorgpartners. Gebruik makend van de expertise van de verschillende 

partners wordt de casus alsnog uitgezet bij een of meerdere partnerorganisaties of wordt de 

casus onder regie van het Veiligheidshuis geplaatst. Ook worden de casussen die 

rechtstreeks vanuit andere organisaties aangemeld worden, in dit overleg beoordeeld en 

uitgezet of met verrijkte informatie teruggegeven. 

Het blijkt dat in het Triage overleg casussen worden besproken die door hun complexiteit 

nergens anders worden besproken en door de ketenoverstijgende aanpak opgelost of vlot 

getrokken worden.  

In 2014 is deze werkwijze geëvalueerd met de partnerorganisaties en is besloten om vanaf 

2015 over te gaan naar twee keer per week een Triage overleg en geen aparte mutatie 

overleggen meer. 

 

EENMAAL PER  WEEK 

TRIAGE-MOMENT 

TWEEMAAL PER WEEK 

MUTATIE-OVERLEG 

 

  VHH 
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3.1  Overleggen 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. Het betreft hier de volwassen personen die voor veel overlast en onrust zorgen 

in de binnensteden van Roermond en Weert. Daarnaast worden meerdere volwassen 

personen uit heel Midden-Limburg  gevolgd die aan de criteria onder par. 1.2 voldoen. 

Hiervoor wordt een persoonsgericht plan van aanpak opgesteld en worden aparte 

overleggen (RTO’s) georganiseerd waar de bij die persoon betrokken zorg- en 

justitiepartners aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de minderjarigen is de focus veranderd. In Midden-Limburg waren geen minderjarige 

veelplegers meer in beeld, maar waren wel enkele jeugdgroepen in beeld gekomen die zich 

met criminele activiteiten bezig hielden en voor veel overlast zorgden. In Roermond, Weert 

en Maasgouw was sprake van zo’n groep. De regie op de aanpak van deze groepen is bij het 

Veiligheidshuis Midden-Limburg neergelegd. Intensieve samenwerking met de betrokken 

gemeenten en partnerorganisaties op het gebied van zorg en justitie heeft er toe geleid dat 

de groep in Maasgouw zodanig ontwricht is dat de regie op de verdere aanpak teruggegeven 

Casus: 

Bewoner van het woonwagenkamp (26 jaar) zit gesloten geplaatst in een 

kliniek en komt binnenkort weer op vrije voeten. Hij heeft een forse 

verstandelijke beperking en wil graag terug naar het kampje, waar zijn 

moeder en oma ook wonen. In het verleden heeft hij vanwege fors 

drugsgebruik voor veel overlast en huiselijk geweld gezorgd, waarbij de 

politie meerdere malen per week op moest treden. Het doel is om 

betrokkene niet meer terug naar het kampje te laten gaan om ook moeder 

en oma te beschermen.  

In een overleg onder voorzitterschap en op initiatief van het 

Veiligheidshuis zijn behalve de drie familieleden ook de begeleiders van de 

kliniek, politie, reclassering, PSW (begeleiding Oma) en de curator van de 

man aanwezig. 

Door goed voorwerk van de kliniek geeft betrokkene aan dat hij graag 

onder begeleiding beschermd wil wonen, maar dan wel graag meer in de 

buurt van het kampje, zodat er makkelijker contact met moeder en oma 

kan zijn. Dit voorstel wordt door iedereen omarmd en goedgekeurd door 

de curator. Reclassering gaat een geschikte plek zoeken.  

Hiermee is mogelijk een einde gekomen aan veel ellende, onrust en 

huiselijk geweld. 
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is aan de lokale overleggen binnen de gemeente. Mogelijk dat dit in 2014 ook kan gebeuren 

met de groep in Weert. Enkele individuen uit deze groepen blijven nog iets langer in beeld 

bij het Veiligheidshuis. 

 

Voor de aanpak van huiselijk geweld vindt er eenmaal per twee weken een overleg met 

partnerorganisaties van zorg en justitie plaats. Hierin worden de casussen systeemgericht 

gevolgd en waar mogelijk snel bij een of meerdere partners weggezet. Ook worden de 

casussen die geleid hebben tot een Tijdelijk Huisverbod , indien nodig, teruggekoppeld. 

 

De personen die bij Nazorg Detentie in beeld komen en meer ondersteuning vereisen, 

krijgen persoonsgerichte plannen van aanpak die veelal via ‘Ronde Tafel Overleggen (RTO’s) 

gevolgd worden, totdat ook deze casussen bij partnerorganisaties kunnen worden weggezet. 

De vrijwilliger die bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg aan de slag is, is vooral voor deze 

mensen vaak een grote meerwaarde. Hij begeleidt de mensen naar de diverse loketten en 

ondersteunt hen bij het invullen van formulieren, opzoeken van spullen voor de woningen 

die voor de ex-gedetineerden gevonden worden of het helpen bij de zoektocht naar werk. 

Dit zijn tenslotte vaak de zaken die er voor kunnen zorgen dat mensen niet meer 

terugvallen in criminele activiteiten.  

 

4.   De financiering 

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

Limburg, zoals begroot in 2013 en 2014 was als volgt: 

 

Tabel 1: verdeling bijdragen Veiligheidshuis Midden-Limburg 2013 en 2014 naar gemeente, incl. kosten 

procesregisseur aanpak huiselijk geweld. 

Uitgaven per gemeente  

Algemene 
bijdrage 

veiligheidshuis 
in 2013 

Algemene 
bijdrage 

veiligheidshuis 
in 2014 

Roermond € 131.411 € 138.318 

Weert € 82.199 €  87.055 

Echt-Susteren € 28.173 €  29.319 

Leudal € 31.921 €  33.334 

Maasgouw € 21.098 €  21.986 

Nederweert € 14.686 €  15.356 

Roerdalen € 18.468 €  19.162 

TOTAAL € 327.956 € 344.530 
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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 mutatie-overleggen komen. Elke casus wordt besproken en 

wordt bepaald of en wat er mee gedaan wordt.  

 

5.1  Meldingen/mutaties binnen het Veiligheidshuis (input) 

Tabel 2a: Mutatie-overleg, jaar 2013, bron: registratiesysteem Veiligheidshuis   

Casussen via briefing binnengekomen Aantal 2013 Percentage van totaal 

Volwassenen 1637 47% 

Minderjarigen 370 11% 

Nazorg detentie 295 8% 

Huiselijk Geweld 1171 34% 

Totaal 3473 100% 

 

Tabel 2b: Mutatie-overleg, jaar 2014 tot 1 december, bron: Gcos, registratiesysteem Veiligheidshuis 

Casussen via briefing binnengekomen Aantal 2014 tot 1 dec. 

Volwassenen 828 

Minderjarigen 259 

Nazorg detentie ?? 

Huiselijk Geweld 1437 

Totaal 2524 +?? 

 

Waarom zo’n groot verschil; 

1. Sinds 2014 werkt het  Veiligheidshuis Midden-Limburg met een ander registratiesysteem, 

namelijk GCOS. In GCOS worden de casussen vastgelegd, niet het aantal personen. 1 melding 

overlast kan veroorzaakt worden door 8 overlastplegers.Dit verklaart mede de afname van het 

aantal casussen.  

2. Nazorg detentie cijfers (meldingen) worden door DPAN aangeleverd. Deze zijn nu nog niet 

voorhanden.  
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Tabel 4a: Verdeling van de besproken casussen in overleggen per doelgroep per gemeente in Midden-

Limburg in 2013 

Casussen besproken 

in overleggen 
Gemeente 

Doelgroep 

Veiligheidshuis 
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Volwassenen  2 6 3 2 4 59 35 

Minderjarigen 1 1 4 4 1 75 46 

Nazorg detentie 

  
3 2 1 0 2 23 11 

Huiselijk Geweld 

 
28 30 12 9 21 83 50 

Totaal 34 39 20 15 28 240 142 

 

In 2013 werden 6312 casussen 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.  In 2014 waren dat 275 personen.  

 

Tabel 4b: Verdeling van de besproken casussen in overleggen per doelgroep per gemeente in Midden-

Limburg in 2014 tot 1 december 

Casussen besproken 

in overleggen 
Gemeente 

Doelgroep 

Veiligheidshuis 
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Volwassenen  0 2 0 1 3 12 17 

Minderjarigen 0 11 0 0 0 31 32 

Nazorg detentie 

  
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

Huiselijk Geweld 

 
16 18 10 8 14 66 34 

Totaal 16 31 10 9 17 109 83 

 

 Bovenstaand zijn de lopende casussen per 1 december 2014 en de afgesloten 

casussen vanaf 1 januari 2014 
 Niet meegenomen zijn dus de casussen binnengekomen vóór 1 januari 2014 en die 

in 2014 afgesloten zijn.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jeugdgroep in Maasgouw  

 

                                                

2 Er zijn casussen besproken van personen die geen vaste woon- of verblijfplaats 

hadden of buiten het werkgebied woonden 
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Het aantal casussen dat onder regie van het Veiligheidshuis Midden-Limburg werd gevolgd is 

in 2014 afgenomen. Dit was ook het streven, zodat de casussen die besproken en gevolgd 

werden, intensiever gevolgd konden worden. 

 

 

 

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.  

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, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 (tot 1 dec.):  

Gemeente 200920090

9 

2010 2011 2012 2013 2014 

Echt-Susteren 3 12 8 5 2 7 

Leudal 3 3 6 9 6 5 

Maasgouw 4 4 7 4 3 3 

Nederweert 2 3 2 6 1 2 

Roerdalen 3 3 8 6 3 3 

Roermond 18 21 20 14 25 9 

Weert 13 9 18 16 11 10 

Totaal   46 55 69 60 51 39 

 

 

Door de aandacht die er de laatste jaren aan het thema huiselijk geweld is gegeven en de 

goede samenwerking  van de betrokken partnerorgansaties binnen het Veiligheidshuis lijkt 

het aantal huisverboden in de regio Midden-Limburg gestaag af te nemen. Deze 

ontwikkeling zal goed gevolgd moeten worden en de alertheid op dit thema niet 

verminderen. De impact van huiselijk geweld op alle betrokkenen blijft erg groot en er zullen 

zeker situaties ongezien blijven.



 

Jaarrapportage 2013-2014, Veiligheidshuis Midden-Limburg 14 

 

5.2 Effecten van de aanpak 

 

Door de vernieuwde manier van selecteren en triageren zal het aantal casussen die door het 

Veiligheidshuis worden gevolgd, moeten afnemen. Sneller een casus overdragen aan een of 

meerdere partners is het devies. Hierdoor zal een goede verbinding met het voorliggend 

veld gelegd moeten worden. De cijfers van 2014 lijken dit beeld ook te bevestigen. 

 

Het Veiligheidshuis  Midden- Limburg vindt het van belang om zoveel  mogelijk de effecten 

van haar werk aan te tonen.  In 2015  kan het Veiligheidshuis een beter beeld geven van de 

kwalitatieve effecten die door de aanpak bewerkstelligd worden. Met behulp van een door 

het Veiligheidshuis Midden-Limburg ontwikkelde matrix kan dan aangetoond worden op 

welke leefgebieden goede resultaten geboden worden en op welke gebieden meer of andere 

inspanningen gedaan moeten worden om tot verbeteringen te komen. Op dit moment zijn 

de resultaten nog niet voorhanden. 

 

Het aantal huisverboden fluctueert nog fors tussen de verschillende gemeenten. Ook hier 

vindt voortdurend overleg plaats met de politie en het Algemeen Maatschappelijk Werk om 

de processen die in gang gezet moeten worden om tot een huisverbod te komen verder te 

verbeteren. Het aantal incidenten huiselijk geweld in Midden-Limburg is in de laatste 5 jaren 

flink gedaald. Tenminste bij de politie zijn er in die periode 400 meldingen minder 

binnengekomen. Het snel inzetten van hulpverlening lijkt herhaling van het huiselijk geweld 

te verminderen. In 2015 vormt Veilig Thuis de toegangspoort voor alle meldingen huiselijk 

geweld en kindermishandeling.  De samenwerking tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis 

Midden-Limburg wordt volgend jaar verder vorm gegeven . 

oor de inspanningen die gedaan worden om mensen die uit detentie komen beter te laten 

re-integreren in de samenleving, zijn meerdere personen weer aan werk en aan een woning 

geholpen. Hierdoor is de kans op recidive bij deze personen fors gedaald. Ook bij deze 

doelgroep worden veel personen gezien met een Licht Verstandelijke Beperking. Deze 

mensen vragen specifieke aandacht en begeleiding bij hun terugkeer. Hiertoe zijn in 2014 

verdere contacten gelegd met organisaties die deze doelgroep kunnen begeleiden bij wonen 

en dagbesteding. Twee hele belangrijke pijlers om deze mensen te helpen niet meer te 

recidiveren. 

 

De regie op de aanpak van de jeugdgroepen en de aanpak bij de overlastgevers in de  

verschillende gemeenten (zoals Project 8 in Weert en de aanpak Drang en Dwang in 

Roermond) werpt zijn vruchten af en worden door de gemeenten gewaardeerd. Zodra het 

mogelijk is worden personen uit deze aanpakken “teruggegeven” aan de zorgoverleggen in 

de gemeenten of de wijken. Hierdoor wordt meer zorg op maat geleverd en blijft er ruimte 

bestaan in het Veiligheidshuis om de complexe multi-problem casussen aan te pakken. 




