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Geachte meneer Jacobs, 
 
Tijdens de informatieronde inzake het onderwerp ‘Tegengaan drugsoverlast, criminaliteit en 
ondermijning’ was er niet voldoende tijd om alle vragen in dit kader te bespreken. Daarop is 
afgesproken dat vragen schriftelijk ingediend zouden kunnen worden. De PvdA Maastricht maakt 
gebruik van deze mogelijkheid om vragen voor te leggen. 
 
1. In hoeverre doet Maastricht in het kader van de APV, en dan met name na het toevoegen van de 
ondermijningsparagraaf aan het begin van dit jaar, hetzelfde als andere steden doen ten aanzien van 
de aanpak van ondermijning? Wijken we op punten af van hetgeen anderen doen? Zo ja, graag een 
toelichting hierop.  
 
In navolging van de gemeente Rotterdam heeft Maastricht begin vorig jaar de Algemene Plaatselijke 
verordening (APV) uitgebreid met bepalingen voor het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar en 
malafide ondernemersklimaat. Inmiddels zijn er steeds meer gemeenten die een soortgelijke APV-
bepaling hebben ingevoerd of daar voorbereidingen toe treffen.  
 
Bij steeds meer gemeenten staat sinds enkele jaren de aanpak van georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit op de bestuurlijke agenda. In januari 2017 heeft WODC (wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum) onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de bestuurlijke aanpak 
van georganiseerde criminaliteit. In dit onderzoek wordt geconstateerd dat het bewustzijn over 
ondermijning bij gemeenten is toegenomen. Het aantal gemeenten dat de aanpak formeel heeft 
vastgelegd is gestegen. De samenwerking met de verschillende partners in RIEC-verband 
(Regionaal Informatie en Expertisecentrum) is daarbij geïntensiveerd. In lijn met deze ontwikkelingen 
breiden steeds meer gemeenten via de APV het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium uit om 
georganiseerde criminaliteit te bestrijden. 
 
2. In het verlengde hiervan werd kort gesproken over sessies in de nabije toekomst verzorgd door 
het RIEC, waarbij de gemeente geholpen zou worden om weerbaarder te worden ten aanzien van 
ondermijning. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de APV en het in stelling brengen van de raad 
zodat deze haar rol kan vervullen in de aanpak van de ondermijning. Kunt u toelichten wanneer deze 
sessies gaan plaatsvinden, in welke vorm dit gaat gebeuren en hoe de raad hierin meegenomen 
wordt? 
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In de presentatie van het RIEC tijdens de informatieronde is aangegeven dat door het RIEC Limburg 
voor iedere gemeente in Limburg een weerbaarheidsscan wordt opgemaakt. De voorbereidende 
werksessies met medewerkers van de verschillende gemeentes zijn reeds afgerond. De uiteindelijke 
resultaten van deze weerbaarheidsscan worden in een rapport vastgelegd en aan de burgemeester 
aangeboden.  
 
3. Er is al kort het een en ander gezegd over samenwerking met anderen. Kunt u nader toelichten 
hoe samengewerkt wordt met andere provincies zoals Noord-Brabant en Zeeland? Hoe ziet de 
samenwerking over de grens eruit? Wat is de rol van de provincie Limburg? 
 
In Nederland is er een landelijk dekkend netwerk van tien RIEC’s die allen vallen onder één LIEC. 
Tussen de verschillende RIEC’s wordt samengewerkt, op zowel thematische onderwerpen als op 
specifieke casussen. De rol van de provincie Limburg is in deze samenwerking die van partner in het 
samenwerkingsverband. 
 
Op dit moment werkt het RIEC-Limburg aan het instellen van een EURIEC (Euregio Maas/Rijn). Dit 
bureau gaat zich bezig houden met verkenningen op het gebied van informatie-uitwisseling voor 
bestuurlijke doeleinden over de grens heen. Verwacht wordt dat dit bureau in de eerste helft van 
2019 operationeel wordt. 
 
4. Het integrale karakter zoals beoogd is niet helemaal uit de verf gekomen bij Frontiere. Nu wordt 
gesteld dat een slagvaardige aanpak van de ondermijning een integrale aanpak vereist. In het 
raadsvoorstel wordt echter maar beperkt uitgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende 
actoren vorm gaat krijgen in de nieuwe aanpak. Kunt u nader toelichten hoe de integrale 
samenwerking concreet ingevuld gaat worden? Hoe zorgen we dat dit nu wel uit de verf komt? Ook 
ten aanzien van het kopje ‘Veiligheidsgerelateerde overlast’ (pagina 6 raadsvoorstel) zouden wij 
graag een nadere toelichting zien op de concrete invulling van de noodzakelijk geachte 
samenwerking tussen de verschillende actoren. 
 
Aanpak ondermijning 
Binnen het project Frontière is met name ingezet op de aanpak van drugsoverlast. Daarnaast is in de 
afgelopen jaren veel informatie verzameld over criminele netwerken die een belangrijke rol vervullen 
in de drugshandel. De aanpak van deze netwerken is vervolgens onvoldoende van de grond 
gekomen. Dit had onder meer te maken met de prioritering bij de politie en overige ketenpartners in 
relatie tot het project. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is de aanpak van 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit hoog op de politieke agenda gekomen. Dit biedt kansen 
om tot een succesvolle aanpak van criminele (drugs)netwerken te komen.  
 
Het maatschappelijk en bestuurlijk bewust zijn van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit 
groeit. De impact hiervan op de samenleving is meer inzichtelijk geworden, zoals verloedering, 
gevoel van onveiligheid en ondermijning. In lijn met deze ontwikkelingen is de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit de afgelopen jaren verder vorm gegeven. Onder aansturing van de 
Regisseur Ondermijning is een Maastricht Ondermijningstafel (MOT) in het leven geroepen met 
vertegenwoordigers van verschillende ketenpartners. Daarnaast beschikt Maastricht inmiddels over 
een Integraal Ondermijningsbeeld. De samenwerking met het RIEC en de ketenpartners is verder 
geïntensiveerd. Doordat de aanpak van ondermijning hoog op de politieke agenda staat, is de 
doorontwikkeling van een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in een stroomversnelling 
gekomen.  
 
Ondermijning kent vaak vele vormen, die elkaar overlappen en naast elkaar bestaan en in de volle 
breedte vaak pas zichtbaar worden als verschillende signalen bij elkaar gebracht worden. Voor een 
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effectieve aanpak is het van belang om te zorgen voor een goede informatiepositie. Dit dient als 
basis om te komen tot effectieve interventies. Daarom wordt binnen team Veiligheid onder meer 
geïnvesteerd op het versterken van de informatiepositie. Ter ondersteuning van de Regisseur 
Ondermijning worden komend jaar een informatiemakelaar en een (data)analist toegevoegd aan het 
Maastricht Informatieknooppunt (MIK). Het MIK wordt daarnaast de komende jaren doorontwikkeld 
en uitgebreid met andere informatiebronnen. Op basis van de zorgvuldig geanalyseerde informatie 
kan de MOT vervolgens interventievoorstellen doen.  
 
Bij een gezamenlijke, integrale aanpak is het van belang om maatregelen op elkaar af te stemmen. 
De samenwerking kan zowel integraal als multidisciplinair van aard zijn, en is een combinatie van 
preventieve en repressieve maatregelen. De Regisseur Ondermijning brengt de bestuurlijke aanpak 
samen met de strafrechtelijke en fiscale aanpak en is vanuit het team Veiligheid samen met in- en 
externe partners verantwoordelijk om dit te vertalen naar een concrete acties. 
 
De informatie over criminele netwerken die zijn verzameld binnen het project Frontière wordt 
ingebracht in de bestaande structuur onder regie van de Regisseur Ondermijning. Anders dan 
binnen het project Frontière is een concrete integrale aanpak door de voorgestelde wijziging in 
regievoering en informatiepositie wel mogelijk. De structuur ziet er als volgt uit: 
 

 
*Rood: lokale aanpak waar lokaal op gestuurd kan worden. Hier wordt informatie opgewerkt en worden interventies uitgezet.  

*Blauw: Integrale aanpak en minder sturende rol vanwege afhankelijkheid van prioritering bij ketenpartners. Hier worden 

integrale keuzes gemaakt en vindt integrale informatie-uitwisseling plaats. De processen duren hier langer en zijn complexer 

(fiscale en strafrechtelijke onderzoeken kosten vaak veel tijd).  

 
Aanpak veiligheidsgerelateerde overlast 
De aanpak van drugsoverlast is binnen het project Frontière succesvol geweest. De overlast als 
gevolg van drugshandel is in de afgelopen jaren drastisch gedaald. De Regisseur Overlast neemt 
deels de rol van de projectleider over voor zover het de aanpak van drugsoverlast betreft. Daarnaast 
worden de taken van de regisseur uitgebreid tot andere vormen van veiligheidsgerelateerde overlast.  
 
Net als bij de aanpak van ondermijning is het voor een effectieve aanpak van belang om te zorgen 
voor een goede informatiepositie aan de voorkant. Dat betekent dat ook de Regisseur Overlast in 
belangrijke mate steunt op de informatievoorziening vanuit het MIK. De informatiemakelaar die aan 
het MIK toegevoegd wordt onderzoekt signalen van overlast en zorgt samen met de analist voor een 
goede informatiepositie. Op basis hiervan beoordeelt de Regisseur Overlast of er sprake is van 
veiligheidsgerelateerde overlast. Als dat het geval is dan zoekt de Regisseur Overlast de belangrijke 
maatschappelijke en bestuurlijke partners op om in gezamenlijkheid de overlast aan te pakken. Daar 
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waar de overlast mede het gevolg is van ondermijnende criminaliteit werkt de Regisseur Overlast 
nauw samen met de Regisseur Ondermijning.  
 
5. Het Drugsmeldpunt en de communicatiestrategie die eraan gekoppeld was, was een belangrijke 
factor voor het succes van Frontiere, zo blijkt uit de evaluatie. Het Drugsmeldpunt houdt op te 
bestaan maar de functie ervan blijft overeind door middel van inbedding in het reeds bestaande 
klantennummer. Tijdens de informatieronde is aangegeven dat het klantennummer ook 24 uur per 
dag bereikbaar is en dat de terugkoppeling zoals die in Frontiere plaatsvond ook overeind blijft. In het 
raadsvoorstel staat echter dat het geld voor de administratieve ondersteuning van het 
Drugsmeldpunt komt te vervallen met het stoppen van Frontiere. Heeft het wegvallen hiervan 
consequenties voor de invulling van het functioneren van het meldpunt en de bijbehorende 
communicatiestrategie? Zo ja, graag een toelichting.  
 
Nee, de signalen van veiligheidsgerelateerde overlast en ondermijning die onder andere bij het 
klantenmeldpunt binnen komen worden door de informatiemakelaar opgehaald en aangevuld met 
andere informatiebronnen. De informatiemakelaar draagt daarbij ook zorg voor de communicatie met 
melders. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 
 


