
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst 

 

Onderwerp  Tegengaan drugsoverlast, criminaliteit en ondermijning 

Datum Behandeling  15 januari 2018 

Portefeuillehouder  Wethouder Heijnen als vervanger van burgemeester Penn- te Strake 

Aanwezig  Ca.45  personen w.o. raads- en burgerleden, wethouder Heijnen, de heer Nelen 
(UM), de heer Geerlings (RIEC), enkele bezoekers en ambtenaren (w.o. de heer 
Cornips) . 

Woordvoerders  Severijns (VVD), Ramakers (PVM), Jacobs (PvdA), Eurlings (D66), Peeters (CDA). 

Voorzitter  Maren Slangen 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Na inleidende woorden 
door de wethouder, geeft de heer Nelen een presentatie over het drugsbeleid in 
Maastricht en uitdagingen die gepaard gaan met de aanpak van ondermijning.  Daarna 
spreekt de heer Geerlings van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). 
Hij gaat onder andere in op de samenwerking van het RIEC met partners (w.o. de 
gemeente Maastricht) bij de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Na 
de presentaties worden vragen gesteld door fractiewoordvoerers o.a. over de 
weerbaarheidsscan die door het RIEC wordt opgesteld, radicalisering, definiëring van 
ondermijning en manieren voor partijen om ondermijning binnen de gelederen te 
voorkomen. De vragen worden beantwoord door de heren Nelen, Geerlings en 
Cornips. Aan het einde van de bijeenkomst bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor 
hun inbreng. Verder geeft zij aan dat het raadsvoorstel op 29 januari door de raad 
wordt besproken in de raadsronde. Tot slot nodigt de voorzitter alle aanwezigen uit 
om gebruik te maken van de informatiemarkt die aansluitend aan deze bijeenkomst 
plaatsvindt.  

Toezeggingen  -  

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Tegengaan drugsoverlast, criminaliteit en ondermijning 

Datum 15 januari 2019 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer  

1 Veiligheid 



 

 

 

 

 

 

Behandelend ambtenaar G Marcus 
Telefoonnummer: 043-350 4287 
grazielena.marcus@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Aan het einde van de bijeenkomst is de gemeenteraad en de stad 
geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie van project Frontière en zijn 
ze op de hoogte van de aanpak van drugsoverlast, criminaliteit en 
ondermijning. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde met presentaties, waarna er gelegenheid is tot het stellen van 
vragen door raads- en burgerleden, en een gedachtewisseling met de stad.   

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In de periode van 1 november 2017 tot 1 februari 2018 is project Frontière 
geëvalueerd door prof. dr. mr. Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de 
Maastricht University. Deze evaluatie is op 3 oktober naar uw gemeenteraad 
gestuurd. Deze evaluatie is tijdens een informatiebijeenkomst op 11 december 
aan uw gemeenteraad toegelicht. 

Inhoud  Het project Frontière is geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat de aanpak van 
drugsoverlast goed heeft gewerkt. Het college neemt de aanbevelingen en 
kritiekpunten van de onderzoekers over en presenteert de aanpak van 
drugsoverlast, criminaliteit en ondermijning die wordt vastgelegd in het 
reguliere veiligheidsbeleid. 

De stadsronde wordt gestart met een aantal korte, informerende presentaties: 

Prof. Hans Nelen zal de evaluatie van Frontière presenteren. Vervolgens zal 
het RIEC een presentatie geven over ondermijnende criminaliteit en de rol van 
het RIEC daarin. Tenslotte licht de burgemeester de voorgestelde aanpak van 
drugsoverlast, criminaliteit en ondermijning toe.  

Op basis van de presentaties en het voorstel is er vervolgens de gelegenheid 
voor raads- en burgerleden om de dialoog aan te gaan met inwoners en 
belanghebbenden over het ter besluitvorming voorliggende voorstel.    

Na afloop van de stadsronde kunnen beangstellenden extra informatie over de 
besproken thema’s krijgen bij enkele informatiestands. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en in dialoog te gaan met de stad. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, politie, Openbaar Ministerie, RIEC, Hans Nelen. Ook worden 
vertegenwoordigers van buurtplatforms uitgenodigd deel te nemen aan de 
bijeenkomst. Daarnaast worden ook diverse ondernemersverenigingen, KHN 
en CMM uitgenodigd. 

Vervolgtraject Na deze stadsronde wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor een 
raadsronde op 29 januari en voor behandeling in de raadsvergadering op 12 
februari 2019. 

 


