
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde 
Onderwerp  Concept Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022 

Datum Behandeling  19 februari 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn- te Strake 

Aanwezig  De portefeuillehouder, raads- en burgerleden en ca. 30 toeschouwers w.o. 
vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, buurtplatforms en enkele ambtenaren 
w.o. mevrouw Reckin (Veiligheidshuis Maastricht en Heuvelland) en de heren Bongers 
(gemeente Maastricht) en Jacobs (politie).  

Woordvoerders  Jacobs (PvdA), Peeters (CDA), Korsten (GroenLinks), Meese (PVM), Eurlings (D66), 
Willems (SPM). 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

Van deze ronde is een geluidsbestand gemaakt dat toegankelijk is in het 
raadsinformatiesysteem. De presentatie van de heer Bongers is – samen met de 
overige stukken voor deze ronde - opgenomen bij de stukken in het 
raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Maastricht. 
 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte 
toelichting over het onderwerp en de opzet van de bijeenkomst. Aansluitend geeft de 
heer Bongers (gemeente Maastricht) een korte presentatie.  
Daarna reageren verschillende vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, 
buurtplatforms, Veiligheidshuis en politie op het concept meerjarenplan. Daarna 
stellen raads- en burgerleden vragen over o.a. de procesregisseur Veiligheid, 
veiligheidsbeleving, meldingsmoeheid en anoniem melden, studentenoverlast, 
mogelijkheden voor differentiatie per wijk, samenwerking tussen handhaving en 
politie, ‘fysieke’ centrale aanspreekmogelijkheden. De vragen worden afwisselend 
beantwoord door de ambtenaren en de vertegenwoordigers.  
Aan het einde van de bijeenkomst dankt de voorzitter alle aanwezigen. Zij sluit de 
vergadering met de mededeling dat de raadsronde over dit onderwerp staat gepland 
op 26 februari a.s. 

Toezeggingen  - 

 
 
Rondebriefje Stadsronde 
 

Onderwerp Concept Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022 

Datum 19 februari 2019  



 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Integrale veiligheid 

Behandelend ambtenaar R. Bongers 
Telefoonnummer: 043-350 4449 
Robert.bongers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

In deze ronde delen we met de raad en stad de inhoud van het nieuwe 
Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022 (MJP). Het MJP geeft 
op stedelijk niveau aan welke ambities en doelen de komende vier jaar worden 
nagestreefd om Maastricht als stad zo veilig mogelijk te maken. Aan het einde 
van de bijeenkomst is de gemeenteraad en de stad geïnformeerd over het 
beoogde veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde met presentatie en gesprek met de stad.  
Na een introductie door de burgemeester volgt een korte presentatie op 
hoofdlijnen van de inhoud van het Meerjarenprogramma Veiligheid. 
Aansluitend zullen een aantal belangengroepen hun eerste reacties en 
ervaringen delen. Daarna is er gelegenheid voor inwoners en raads- en 
burgerleden om met elkaar van gedachten te wisselen over het 
Meerjarenprogramma.   

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Dit Meerjarenprogramma is opgesteld vanuit een brede afstemming met en 
input van diverse in- en externe partners. Input en bijdragen zijn onder meer 
ontvangen vanuit het sociale domein (o.a. zorg, onderwijs, jeugd, veilige 
buurten aanpak), het fysieke domein (ruimte, wonen, mobiliteit, stadsbeheer), 
handhaven Openbare Ruimte, WABO, communicatie en 
bestuursondersteuning.  Daarnaast heeft onder andere afstemming 
plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie, de politie, het Veiligheidshuis, 
de Maastrichtse woningcorporaties en hun huurdersbelangenverenigingen en 
de Brandweer.  Het Meerjarenprogramma is gebaseerd op een eveneens 
breed gedragen veiligheidsanalyse die 9 oktober 2018 met de raad is gedeeld. 
Het college heeft besloten om het Meerjarenprogramma aan de gemeenteraad 
ter besluitvorming voor te leggen.  

Inhoud  In het Meerjarenprogramma wordt voor de periode 2019-2022 de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit, veiligheidsgerelateerde overlast, veelvoorkomende 
criminaliteit (zoals woninginbraak, zakkenrollerij en voertuigcriminaliteit) en 
veiligheidsbeleving centraal gesteld. Dit doen we door de al ingezette aanpak 
op deze thema’s voort te zetten. Alleen gaan we de komende jaren de 
veiligheidsaanpak nadrukkelijker vanuit de leefwereld van onze buurten en 
inwoners vormgeven. Die aanpak moet zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zijn 
voor onze inwoners. Vandaar ook de titel van het programma: een veilige stad 
begint in de buurt. Bij deze aanpak betrekken we andere domeinen en 
partners. We hebben het dan over het sociale en het fysieke domein en 
sleutelpartners als politie, het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis. 

Het Meerjarenprograma is een beleidsprogramma, een kadernota die 
gedurende de beleidsperiode van het programma (2019-2022) wordt 
uitgevoerd. Hoe we dat willen doen (uitwerking, acties en maatregelen) staat in 
(tweejaarlijkse) uitvoeringsagenda’s. In bijlage II van het Meerjarenprogramma 
is voor de periode 2019-2020 de (eerste) uitvoeringsagenda opgenomen. Eind 



 

 

 

 

 

 

2020 evalueren we de resultaten tot dan en stellen – mede op basis van deze 
evaluatie – de uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2022 op. 

Leidende uitgangspunten bij deze uitvoering zijn: “integraal”, “opgavegericht”, 
“informatiegestuurd”, “burgergericht” en “gebiedsgericht”. Werken vanuit deze 
uitgangspunten zal leiden tot meer samenhang, flexibiliteit en maatwerk in 
onze aanpak, zowel thematisch als gebiedsgericht (buurt/straat).  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en het gesprek aan te gaan met de stad. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, de buurtnetwerken in de stad, de Maastrichtse woningcorporaties en hun 
huurdersbelangenverenigingen, de politie, het Openbaar Ministerie, Trajekt, 
het Veiligheidshuis, het RIEC, de brandweer, en diverse andere professionele 
en maatschappelijke partners.  

Vervolgtraject Na de stadsronde wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor een raadsronde 
en een raadsvergadering. 

 


