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1 INLEIDING 

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg (Veiligheidshuis ML) heeft, net zoals iedereen in 

Nederland, een bewogen jaar achter de rug. We werden allen overvallen door het 

Coronavirus en dat had, zeker in het begin, veel impact op de werkwijze. Het niet meer 

fysiek bij elkaar kunnen komen, dwong de medewerkers van het Veiligheidshuis en al onze 

partners om over te gaan tot digitale overleggen. Deze nieuwe werkwijze werd echter snel 

door iedereen omarmd.  

Uiteindelijk heeft dit weinig invloed gehad op de aantallen cases die binnenkwamen en 

behandeld konden worden.  

In 2020 zijn een dertiental thema's opgesteld door de 7 gemeenten van Midden-Limburg, 

waar samen met het Veiligheidshuis ML aan gewerkt wordt. Enkelen zijn al geheel of bijna 

afgerond en de overige thema's worden in 2021 voortgezet. Ook wordt in 2021 de landelijke 

meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 ingevoerd, waar het 

Veiligheidshuis ML rekening mee heeft te houden. De thema's die op deze agenda staan, 

komen ook terug in de doelstellingen voor 2021. Deze zullen samen met de partners 

opgepakt worden.  

 

Zoals is afgesproken omvat het voorliggend document zowel het jaarplan en de begroting 

van 2021 als ook het jaarverslag en de jaarrekening voor 2020.  
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2. DOELSTELLINGEN 2020 

In 2020 is voor een deel een vervolg gegeven aan de ambities en doelstellingen van 2019. 

Gedurende 2020 zijn een aantal doelstellingen hieraan toegevoegd, na instemming van de 

stuurgroep van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. In het ambtelijk overleg zijn een 

dertiental thema's geprioriteerd waar de gemeenten in samenwerking met het 

Veiligheidshuis mee aan de slag zijn gegaan. Voor een deel zijn dit thema's die niet in 2020 

afgerond zijn. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de ambities en doelstellingen 

weergegeven.  

 

In 2020 werd heel Nederland getroffen door het Coronavirus. Dit heeft op ieder persoonlijk, 

op veel organisaties van onze ketenpartners en op het Veiligheidshuis een grote impact 

gehad. Het fysiek bij elkaar komen om te overleggen maakte plaats voor digitale 

overleggen. Dit is een verandering die veel heeft gevraagd van de medewerkers en alle 

partners. Het heeft er gelukkig niet toe geleid dat het werk in het Veiligheidshuis stil kwam 

te liggen. Integendeel! De creativiteit en grote inzet van allen heeft gemaakt dat de 

werkprocessen doorgang vonden. Het heeft er wel voor gezorgd dat enkele doelstellingen en 

ambities vooruit zijn geschoven en mogelijk pas volgend jaar volledig opgepakt kunnen 

worden.  

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van deze doelstellingen en ambities 

en een doorkijk gemaakt naar 2021. In hoofdstuk 5 volgt een opsomming van alle 

doelstellingen voor 2021.  

 

2.1 Geprioriteerde thema’s vanuit het ambtelijk overleg 

In het ambtelijk overleg zijn een dertiental thema's geprioriteerd waar gemeenten en 

Veiligheidshuis gezamenlijk mee aan de slag gaan. Ze worden aangegeven met een korte 

toelichting en waar mogelijk met behaalde resultaten.  

 

2.1.1 Nazorg ex-gedetineerden 

De 7 gemeenten zijn of worden benaderd om te zorgen dat een aantal basiszaken die nodig 

zijn voor een goede en vlotte re-integratie van ex-gedetineerden op orde zijn. De pilot die in 

samenwerking met Vincent van Gogh in de Penitentiaire Inrichting (PI) Roermond wordt 

uitgevoerd en waarbij gedetineerden uit Midden-Limburg actief worden gesproken, werpt 

zijn vruchten af. Hierdoor komt er sneller en gedetailleerder zicht op de leefgebieden die 

aandacht nodig hebben bij de terugkeer in de maatschappij. De pilot is uitgebreid naar de PI 

in Sittard en wordt komend jaar ook voor mensen uit Noord-Limburg uitgevoerd.  

In 2020 is een Bestuurlijk Akkoord ondertekend door de VNG, Reclassering en DJI, waarin 

beschreven is wat gedaan moet worden om de re-integratie van ex-gedetineerden succesvol 

te laten verlopen. Hiervoor is Limburg breed een overleg gestart om dit akkoord te 
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implementeren. Hieraan nemen de gemeenten, PI'S, Reclassering en de Veiligheidshuizen 

deel.  

 

2.1.2 GHB aanpak 

De gemeente Weert ondervindt veel hinder van inwoners die verslaafd zijn aan GHB. De 

gemeente start met een project om hier een goede aanpak op te vinden. Het Veiligheidshuis 

participeert in dit project, omdat een aantal van de betrokken personen ook al in een 

aanpak van het Veiligheidshuis zit. Komend jaar zal het project geëvalueerd worden en zal 

bekeken worden hoe groot de inzet van het Veiligheidshuis is en of de participatie 

gecontinueerd moet worden.  

 

2.1.3 Zorgcoördinatie mensenhandel 

In 2020 is een zorgcoördinator mensenhandel gestart voor Noord- en Midden-Limburg. 

Helaas is zij na enige maanden gestopt met de functie en heeft enige tijd dit thema 

nagenoeg stil gelegen. Vanaf half november 2020 start een nieuwe zorgcoördinator en wordt 

het thema weer nieuw leven ingeblazen. De beginperiode van de aanpak heeft ons wel zicht 

gegeven op de aard en omvang van de problematiek. Hierbij is met name het thema 

gedwongen prostitutie van meisjes en jong volwassen vrouwen nadrukkelijk in het oog 

gesprongen. We hopen hier met de nieuwe coördinator weer een vervolgaanpak op te 

kunnen starten. De zorgcoördinator werkt nauw samen met het  

Veiligheidshuis in Midden-Limburg en sinds kort ook in Noord-Limburg. Hierin proberen de 2 

Veiligheidshuizen samen op te trekken. In 2021 zal ook gekeken moeten worden of de 18 

uur dienstverband van de zorgcoördinator toereikend is om voor de regio Limburg Noord het 

thema aan te kunnen pakken.  

 

2.1.4 Aanpak personen met verward gedrag 

In het Veiligheidshuis vindt wekelijks een screening plaats van de meldingen die via de 

politie binnen komen over dit thema. Hier wordt samen met Vincent van Gogh, MetGGZ en 

het Algemeen Maatschappelijk Werk, de cases gescreend en gezocht naar de juiste 

organisatie die de hulp moet bieden of verder onderzoeken. Jaarlijks worden zo'n 700 cases 

besproken. Het Veiligheidshuis heeft het voorzitterschap in dit overleg.  

 

2.1.5 Radicalisering 

Het thema Radicalisering (een actiepunt uit de landelijke meerjarenagenda van de Zorg- en 

Veiligheidshuizen) wordt onder voorzitterschap van het Veiligheidshuis nog steeds 

uitgevoerd. Het is een thema dat een moeizaam verloop kent. Het Veiligheidshuis blijft 

afhankelijk van de inbreng van casuïstiek van de partners. Deze blijft momenteel achter. 

Deels is er misschien weinig casuïstiek, maar deels heeft dit ook te maken met de 

onbekendheid van dit thema. Hiervoor blijft het Veiligheidshuis de partners benaderen om 
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signalen goed op te pakken. Onderzocht wordt of samenwerking met het Zorg- en 

Veiligheidshuis Noord-Limburg het thema beter bespreekbaar maakt  

en door de schaalvergroting ook meer casuïstiek besproken kan worden.  

 

2.1.6 Privacy 

Het opstellen van een nieuw convenant en de uitvoering van de DPIA zijn in een afrondende 

fase. Zodra alle gemeenten en partnerorganisaties ondertekend hebben, kan het convenant 

gepresenteerd worden. 

 

2.1.7 Evaluatie samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de 7 gemeenten van Midden-Limburg is aangepast. 

De laatste stapjes moeten nog gezet worden en dan kan de overeenkomst aan de colleges 

van de gemeenten voorgelegd worden.  

 

2.1.8 Afspraken Politie en Veiligheidshuis 

4 keer per jaar vindt er een overleg plaats met de Operationeel Experts van de 3 

basiseenheden van Midden-Limburg. Hierin wordt ook besproken welke politiemeldingen in 

het Veiligheidshuis moeten komen. Er wordt geprobeerd om hierin een verband met het IVP 

(Integraal Veiligheids Plan) van de gemeenten te leggen, zodat het Veiligheidshuis hier ook 

een bijdrage aan kan leveren.  

 

2.1.9 Verbinding ZSM en Veiligheidshuis 

De verbinding tussen ZSM en het Veiligheidshuis is nog steeds niet optimaal. Het lukt nog 

steeds niet om de aangeleverde informatie van het Veiligheidshuis bij een behandeling van 

een verdachte ook erbij te betrekken. Hierdoor wordt de informatie niet altijd bij de 

afhandeling meegenomen. Hier zal ook komend jaar aandacht en inzet nodig blijven om de 

samenwerking te verbeteren. Ook het niet opvullen van een medewerker van het OM in het 

Veiligheidshuis, bevordert de samenwerking met ZSM niet.  

 

2.1.10 Verbinding Veilig Thuis en Veiligheidshuis 

De gemeenten hebben de aanzet gegeven tot verbetering van de samenwerking door dit ook 

op te nemen in de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. Momenteel 

wordt onderzocht of er gekomen kan worden tot een gezamenlijke screening van 

politiemeldingen in Noord- en Midden-Limburg. Zodat er aan de voorkant een goede selectie 

gemaakt kan worden van deze meldingen en de kennis van casuïstiek aan de voorkant 

gedeeld kan worden door medewerkers van VT, VHH, AMW en CJG. Eventueel nog 

aangevuld met de zorgcoôrdinator Mensenhandel. Dit zal in 2021 mogelijk gestart kunnen 

worden.  
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2.1.11 Administratie en (beleids-)informatie 

Er wordt gekeken hoe er meerjarige afspraken gemaakt kunnen worden over welke 

(beleids)informatie over het Veiligheidshuis we willen hebben en hoe we de informatie gaan 

ontsluiten.  

 

2.1.12 Huurcontract/huisvesting 

Het huurcontract voor het Veiligheidshuis liep in 2020 af. Na onderhandelingen met de 

verhuurder is een nieuw vijfjarig huurcontract tot stand gekomen, waarbij een aanzienlijke 

huurverlaging is afgesproken. Dit zal in 2021 tot een vermindering van de bijdrage van de 7 

gemeenten leiden.  

 

2.1.13 Samenwerking Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen 

De samenwerking tussen de 5 Zorg- en Veiligheidshuizen in Limburg bestaat uit een 

Managers overleg iedere 6 weken. Hierin houden de Veiligheidshuizen elkaar op de hoogte 

van recente ontwikkelingen die voor elkaar van belang zijn. De 3 zuidelijke Zorg- en 

Veiligheidshuizen zoeken elkaar meer op en dat proces vindt in Limburg Noord ook plaats. Er 

is meer overeenkomst in dezelfde regio en dat wordt vertaald in een gezamenlijke aanpak 

op diverse thema's. De ontwikkeling in Noord-Limburg krijgt meer en meer gestalte.  

 

3.   HET VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG IN BEELD 

In het Veiligheidshuis ML worden cases via diverse wegen gemeld, waarna in samenspraak 

tussen de partners wordt bekeken wat de beste vervolgacties zijn. Onderstaand wordt het 

proces van melding, triage en vervolgaanpak aan de hand van cijfers geïllustreerd.  

 

Zoals afgesproken worden de cijfers van het laatste kwartaal van afgelopen kalenderjaar en 

de cijfers van de eerste drie kwartalen van het lopende kalanderjaar gepresenteerd. Dit om 

een vergelijking tussen kwartalen mogelijk te maken én om correcte en vergelijkbare 

jaarcijfers te kunnen leveren.  

 

In de administratie van het Veiligheidshuis ML wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal 

meldingen dat binnenkomt, het aantal cases dat loopt en het aantal unieke personen waar 

het om gaat. Meldingen die binnenkomen worden niet altijd als casus verder opgepakt. 

Cases die wel worden opgepakt kunnen voor langere tijd lopen en worden afgesloten 

wanneer de inbreng van het Veiligheidshuis niet meer nodig is. Zo kan het voorkomen dat 

cases meerdere kwartalen lopen. Het kan ook voorkomen dat er gedurende een bepaalde 

periode meerdere cases zijn geopend waarbij dezelfde, unieke persoon betrokken is. In de 

onderstaande paragrafen worden de geregistreerde cijfers geïnterpreteerd.  
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In de totaaloverzichten (tabel 1 en 2) worden de meldingen en het aantal cases 

weergegeven. Onder paragraaf 3.2, waarin een beschrijving wordt gegeven van de 

procesregie in het Veiligheidshuis, wordt ook per thema een overzicht gegeven van het 

aantal unieke personen waarover het Veiligheidshuis de procesregie heeft gevoerd.  

 

3.1   De selectie van de cases: screening en triage 

Bij binnenkomst van een dringende melding is het Veiligheidshuis ML flexibel genoeg, om 

direct te kunnen schakelen. Buiten dit soort acute zaken wordt er gewerkt volgens een vast 

stramien: meldingen worden gescreend en getriageerd om de juiste vervolgacties te 

bepalen.  

 

De politiemeldingen over personen met verward gedrag worden apart gescreend. Aan de 

screening van deze meldingen doen MET ggz, Vincent van Gogh en Algemeen 

Maatschappelijk Werk Midden-Limburg mee. Aan de screening van de overige meldingen 

doen Veilig Thuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Algemeen Maatschappelijk Werk 

Midden-Limburg mee. De partners in deze overleggen beoordelen op een integrale manier 

de risico's en de complexiteit van  

meldingen. Daarop wordt de beste route bepaald voor de gemelde cases. Een deel van de 

cases wordt geselecteerd voor verdere behandeling binnen het Veiligheidshuis.  

 

Een casus kan via de screening in het triageoverleg terechtkomen, maar kan ook 

rechtstreeks in het triageoverleg worden aangemeld. In het triageoverleg, dat eenmaal per 

week plaatsvindt, is een brede groep partners uit de verschillende ketens aanwezig. Er 

wordt gecontroleerd of de casuïstiek al bekend is bij de aanwezige partners en dossiers 

worden eventueel verrijkt met aanvullende informatie. De partners wegen gezamenlijk de 

aard en de ernst van de meldingen en zij beoordelen  

gezamenlijk welke vervolgstappen het meest passend zijn. Tijdens de triage worden 

complexe, ketenoverstijgende cases geselecteerd voor een verdere behandeling binnen het 

Veiligheidshuis.  

 

In tabel 1 wordt het aantal cases dat in de afgelopen vier volle kwartalen is gemeld en 

getriageerd schematisch weergegeven. Het totaal aantal meldingen komt uit op 1.414 in 

2020. Over het geheel van 2019 kwamen er 1.392 cases binnen. Er is vooral een toename 

te zien in het aantal meldingen over personen met verward gedrag. Met de politie vindt ook 

voortdurend overleg plaats om te bezien of het aantal meldingen van overige zaken 

verbeterd kan worden en of dit door een betere aansluiting bij de Integrale 

Veiligheidsplannen van de gemeenten kan.  
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Tabel 1: melding en triage 
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Tabel 2: procesregie per thema 
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3.2   De procesregie op cases 

Via de screeningsoverleggen en het triageoverleg wordt bekeken wat de juiste vervolgacties 

zijn voor een specifieke casus. Een deel van de cases wordt via de screening en de triage als 

het ware gefilterd voor verdere procesregie vanuit het Veiligheidshuis. In tabel 2 wordt het 

aantal cases waarop het Veiligheidshuis ML de procesregie heeft genomen schematisch 

weergegeven. Voor het thema nazorg ex-gedetineerden komen de meldingen via een andere 

weg binnen.  

 

3.2.1   Nazorg ex-gedetineerden 

Meldingen over de vrijlating van gedetineerden gebeuren zonder tussenkomst van de 

gemeenten. De penitentiaire inrichtingen versturen deze meldingen van burgers van 

Midden-Limburg rechtstreeks naar het Veiligheidshuis ML. Er zijn het afgelopen jaar 277 

nieuwe meldingen van ex-gedetineerden binnen gekomen. Dit zijn er aanzienlijk meer dan in 

het jaar daarvoor, wat mogelijk te maken heeft met de invoering van een nieuw systeem bij 

de penitentiaire inrichtingen,  

waardoor niet alle ex-gedetineerden gemeld zijn in 2019. 

 

 

Tabel 3: nazorg ex-gedetineerden  
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3.2.2   Radicalisering 

 

Tabel 4: Radicalisering 

 

Het afgelopen jaar zijn er 5 meldingen van radicalisering of (gewelddadig) extremisme 

binnengekomen bij het Veiligheidshuis ML. Het draait om 3 unieke personen. Het aantal is 

gering en, zoals reeds aangegeven, gaat het Veiligheidshuis ML komend jaar meer aandacht 

geven aan het onderwerp om herkenning van signalen te vergroten. Dit mogelijk in 

samenwerking met het ZVH Noord-Limburg.  

 

3.2.3   Persoonsgerichte aanpak (PGA) 

Bij de persoonsgerichte aanpak worden in het Veiligheidshuis een beperkt aantal Ronde 

Tafel Overleggen (RTO's) georganiseerd. Het gaat om cases waarop relatief kortstondig 

intensieve regie nodig is. De PGA-cases zijn minder zwaar dan de Top-X cases, waarbij op 

langere termijn een intensieve aanpak vereist is. Vaak worden bij deze aanpak hele 

gezinssystemen besproken, waardoor het aantal unieke personen veel hoger ligt dan het 

aantal cases. 

 

 
 
Tabel 5: Persoonsgerichte aanpak 
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3.2.4   Top-X 

De term Top-X wordt landelijk gebruikt door gemeenten en de Zorg- en Veiligheidshuizen. 

De Top-X lijst bestaat uit de zwaarste (meest intensieve aanpak) cliënten van het 

Veiligheidshuis. Op deze cliënten is intensieve, ketenoverstijgende, ondersteuning nodig, 

meestal voor de langere termijn. Soms worden cases afgeschaald naar een of meerdere 

partners, maar krijgt een cliënt een terugval, waarna hij of zij opnieuw op de Top-X lijst 

wordt geplaatst. In het afgelopen jaar heeft er in de regio Midden-Limburg voor 56 unieke 

personen procesregie in het kader van de Top-X plaatsgevonden. Hiermee is het aantal 

cases nagenoeg gelijk gebleven met het voorgaande jaar.  

 

4.  FINANCIËN 

4.1 Jaarrekening 2020 

  initiële werkelijk werkelijk + verwacht  

Declarabele kosten begroting declarabel verwacht  verschil 

  2020 
Tot 01-12-

2020 
declarabel 

2020 

t.o.v. 
begroting 

2020 

          

Personele kosten 579.025 420.121 550.223 28.802 
          

Formatie vast personeel 529.351 390.306 520.408 8.943 

          
Ingeleend personeel 35.674 17.776 17.776 17.898 
Uitbestede werkzaamheden 8.000 10.226 10.226 -2.226 
Studiekosten, reiskosten etc 6.000 1.813 1.813 4.187 
     
     

Materiele kosten 79.380 80.723 80.723 -1.343 
          

Huur 62.600 63.762 63.762 -1.162 

Overige diensten 15.780 16.961 16.961 -1,181 

     
Repr. kosten en abonnementen 

1.000 0 0 1.000 
     
     

Totaal declarabele kosten 658.405 500.844 630.946 27.459 

     

     
          

Bijdrage Rijk 97.000 97.000 97.000 0 

         

Bijdrage gemeenten        

Echt-Susteren 67.930 67.930 67.930 -3.323 
Leudal 83.088 80.315 80.315 -4.064 

Maasgouw 50.526 48.970 48.970 -2.471 

Nederweert 38.737 37.365 37.365 -1.895 

Roerdalen 44.351 43.059 43.059 -2.169 

Roermond  161.685 155.967 155.967 -7.908 

Weert 115.088 110.901 110.901 -5.629 

  561.405 561.305 561.405 -27.459 

Totaal bijdrage 658.405 658.405 658.405 -27.459 
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In de jaarrekening 2020 is de huurverlaging over de maanden november en december 2020 

nog niet doorgerekend. 

Zoals in de samenwerkingsafspraken is vastgelegd, zal het overschot over 2019 in 

mindering worden gebracht op de factuur voor de gemeenten in 2020. 

 

4.2  Begroting 2021 

  initiële 
  

 

Declarabele kosten begroting Verrekening Begroting  

  2021 2020 2021 

      

Personele kosten 597.073  597.073 

       

Formatie vast personeel 546.555  546.555 

       

       

Inhuur 44.416  44.416 
Ingeleend personeel 36.280  36.280 

Uitbestede werkzaamheden 8.136  8.136 

Studiekosten, reiskosten etc 6.102  6.102 

    

       

Materiele kosten 80.729  80.729 

       

Huur 63.664  63.664 

    

Overige diensten 16.048  16.048 

Representatiekosten en abonnementen  1.017  1.017 

    

       

Totaal declarabele kosten 677.802  677.802 

    

    

     

Rijksbijdrage Veiligheidshuizen 97.000  97.000 

      

Bijdrage gemeenten       

Echt-Susteren 70.277 -3.323 66.954 

Leudal 85.958 -4.064 81.894 

Maasgouw 52.272 -2.471 49.801 

Nederweert 40.075 -1.895 38.180 

Roerdalen 45.883 -2.169 43.714 

Roermond  167.271 -7.908 159.363 

Weert 119.064 -5.629 113.435 

  580.802   

      

Totaal bijdrage 658.405 -27.459 630.946 

 

De geraamde kosten zijn grotendeels gelijk gebleven. Op de personele kosten heeft, voor 

het vaste personeel, de gebruikelijke indicatie plaatsgevonden. Het bedrag voor ingeleend 

personeel is nu nog apart geboekt, maar zal naar de vaste formatie overgeheveld worden, 

omdat de inhuur in 2020 beëindigd is en het totale personeelsbestand in vaste dienst is 

gekomen. 
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De huurbedragen zijn nog niet aangepast aan de huurverlaging die bij de verlenging van het 

huurcontract is afgesproken. Dit kan mogelijk de bijdragen van de gemeenten verlagen. 

Het overschot op de jaarrekening van 2020 wordt in mindering gebracht op de factuur voor 

de gemeenten voor 2021. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en de 

begroting 2021 gebeurt zo snel mogelijk na afloop van het kalenderjaar. 

 

5  DOELSTELLINGEN VOOR 2021 

Zoals in hoofdstuk 2.1 beschreven vormen de thema's die vastgesteld zijn door de 

gemeenten en het Veiligheidshuis de aandachtspunten voor de doelstellingen van 2021. 

Deels zijn hier al stappen in gezet in 2020 of zijn er al thema's afgerond en hoeven deze in 

2021 niet meer verder aangepakt te worden. Denk hierbij aan het nieuwe huurcontract voor 

het pand van het Veiligheidshuis. Andere thema's blijven voortdurend onder de aandacht 

vallen van gemeenten en Veiligheidshuis.  

Aan de hand van de dertien thema's zullen de doelstellingen die nog relevant zijn worden 

beschreven.  

 

5.1  Doelstellingen per thema 

1. Nazorg ex-gedetineerden:  

De rondgang bij de 7 gemeenten van Midden-Limburg leidt tot een afsprakenkader per  

gemeente, waarin de contactgegevens van gemeente en Veiligheidshuis worden  

vastgelegd, alsmede de vijf basisvoorwaarden waaraan gemeente en Veiligheidshuis moeten  

voldoen.  

De pilot met Vincent van Gogh wordt voortgezet, waarbij de inzet van Vincent  

van Gogh wordt gefinancierd door de van der Staay-gelden, die de gemeenten jaarlijks  

aanvragen. De implementatie van het Bestuurlijk Akkoord krijgt verder gestalte.  

 

2. GHB aanpak:  

Het project van de gemeente Weert gaat van start en de inzet van het Veiligheidshuis  

wordt in 2021 geëvalueerd. Dit is nog een pilot die in de gemeente Weert wordt uitgevoerd 

en waarbij andere gemeenten kunnen aanhaken. 

 

3. Zorgcoôrdinatie Mensenhandel:  

Met de nieuwe zorgcoôrdinator Mensenhandel en onder regie van het RIEC wordt dit  

thema verder opgepakt. Er wordt bekeken of de 18 uur inzet toereikend is voor de regio  

Limburg Noord en er wordt geregistreerd welke thema's actueel zijn en in welke gemeente  

zij plaatsvnden. Hierin wordt nadrukkelijk ook opgetrokken met het ZVH Noord-Limburg. Om 

de functie van Zorgcoördinator Mensenhandel in te bedden, zullen de gemeenten moeten 

onderzoeken of structurele financiering mogelijk is voor de komende jaren. 
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4. Aanpak personen met verward gedrag:  

De wekelijkse screening wordt gecontinueerd. Het aantal cases toont aan dat dit thema  

relevant is om te blijven aanpakken.  

 

5. Radicalisering:  

Ondanks het moeizaam verloop tot nu toe, blijft dit thema actueel. Er wordt ingezet op  

kennis- en signaleringsvergroting van de partners. Zodra er in Noord-Limburg  

Procesregisseurs kunnen worden aangesteld, zal bekeken worden of hier gezamenlijk in  

kan worden opgetrokken.  

 

6. Privacy:  

Het convenant wordt afgerond.  

 

7. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de 7 gemeenten van Midden-Limburg wordt  

vastgesteld.  

 

8. Afspraken Politie en Veiligheidshuis:  

Het overleg met de Operationeel Experts wordt gecontinueerd, waarbij de politiemeldingen 

en casuïstiek een vast gespreksonderwerp blijven.  

 

9. Verbinding ZSM en Veiligheidshuis:  

Deze verbinding blijft een aandachtspunt en de inzet is om deze te verbeteren. Er zal in 

overleg tussen het Openbaar Ministerie en de Limburgse Veiligheidshuizen bepaald worden 

hoe de inbreng van de Veiligheidshuizen beter ingezet kan worden bij de afdoening via ZSM 

en de onderlinge communicatie over die afdoening tot stand kan komen.  

Ook de inzet van het OM in de veiligheidshuizen in Limburg zal op de agenda blijven.  

 

10. Verbinding Veilig Thuis en Veiligheidshuis:  

Veilig Thuis sluit wekelijks aan bij de screening van niet-E33 meldingen en bij de triage van 

het Veiligheidshuizen.  

Veilig Thuis zal afstemming zoeken met het VHH als VT betrokken is bij een Top-X 

geregistreerde casus. 

Er zal onderzocht worden of een gezamenlijke screening, mogelijk ook met het ZVH  

Noord-Limburg, tot stand gebracht kan worden. Alle politiemeldingen voor het VHH en Veilig 

Thuis worden door een team van professionals van VT, VHH en AMW/CJG en mogelijk de 

zorgcoördinator Mensenhandel gezamenlijk gescreend en direct bij de juiste partij 

neergelegd.  

Met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en het CJG wordt onderzocht hoe 

de opschaling van casuïstiek Huiselijk Geweld of Kindermishandeling, bij complexiteit, 

opgeschaald kan worden naar het Veiligheidshuis. Deze gesprekken zijn al gaande en krijgen 

in 2021 een vervolg. 
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11. Administratie en (beleids)informatie:  

Dit thema blijft voortdurend onder de aandacht.  

 

12. Huurcontract/huisvesting:  

In 2020 is een nieuw 5-jarig huurcontract afgesloten, met een aanzienlijke huurverlaging.  

 

13. Samenwerking Limburgse Veiligheidshuizen:  

Limburg breed blijft het managers-overleg van de 5 Veiligheidshuizen bestaan. In dit overleg 

worden provinciale thema’s besproken. De samenwerking met ZVH Noord-Limburg wordt 

constructief ervaren en daarom ook voortgezet. Gezocht wordt naar thema's die beide 

Veiligheidshuizen gezamenlijk kunnen vormgeven, waarbij de couleur locale bepalend is. Te 

denken valt hier aan de thema’s die voor Noord- en Midden Limburg samen opgepakt 

worden, zoals aanpak Mensenhandel. 

 

14. Ketenveldnorm: 

Het VHH vormt het triagepunt voor de aanmeldingen voor de ketenveldnorm. Midden-

Limburg is inmiddels voldoende vertegenwoordigd bij de projectgroep ketenveldnorm. In 

2021 wordt zicht gekregen op wat de ketenveldnorm voor de complexe doelgroep van het 

Veiligheidshuis kan betekenen, aanvullend op het bestaande aanbod. Per gemeente moet 

een contactpersoon aangesteld worden die door de levensloopcasemanagers benaderd kan 

worden wanneer er in een casus gemeentelijke ondersteuning nodig is.  

Er moet bestuurlijke betrokkenheid gegenereerd worden door vanuit de regio Limburg een 

bestuurder af te vaardigen naar het cross-over overleg Zorg en Veiligheid, waar de 

ketenveldnorm besproken wordt. 

  
 


