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Integraal Veiligheidsbeleid
De gemeente heeft de regie op het gebied van openbare orde en veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het Integraal
Veiligheidsplan van belang. Dit verslag heeft betrekking op het jaar 2020. In dat jaar was het IVP Valkenburg aan de
Geul 2018-2021 (verder: IVP), gedurende het grootste deel van het jaar van kracht. Dit verslag is dan ook gebaseerd
op de uitgangspunten van het IVP 2018-2021 en volgt de systematiek van dat IVP.

Leeswijzer
Naar aanleiding van het IVP is een aanpak op de vijf veiligheidsvelden uitgezet en vormgegeven. Per veiligheidsveld
worden hieronder achtereenvolgens de aanpak en resultaten van het jaar 2020 weergegeven. Dit is deels tekstueel en
daar waar de aanpak cijfermatig weergegeven kan worden, wordt het tekstgedeelte aangevuld met cijfers.Steeds
wordt er een koppeling gemaakt tussen beleidsmatige aanpak en praktische uitvoering daarvan. Deze praktische
uitvoering kan plaatsvinden in overlegstrusturen en systeemregie vanuit OOV, maar ook in concrete projecten die aan
de verschillende thema’s uitvoering geven.

Toelichting veiligheidsvelden:
De methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG definieert het integrale veiligheidsterrein aan de hand van vijf
veiligheidsvelden met daarbinnen veiligheidsthema’s. Schematisch wordt dit als volget weergegeven.

Toelichting cijfers:
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In enkele grafieken wordt onderscheid gemaakt tussen registraties die OK (OK) en Niet OK (NOK) zijn. De registraties
die beoordeeld zijn als OK zijn veelal controlemomenten waarbij geen bijzonderheden, overlast of overtredingen
geconstateerd zijn. Wanneer een registratie beoordeeld wordt als Niet OK, betekent dit dat er daadwerkelijk een
situatie is aangetroffen waarbij overlast geconstateerd is of een overtreding is begaan.
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COVID-19
In maart 2020 zijn door het kabinet de eerste maatregelen afgekondigd in verband met het bestrijden van het COVID19 virus. De implementatie van de maatregelen in de diverse opeenvolgende noodverordeningen door het hele jaar
heen en vooral de controle daarop, heeft in 2020 een prominente rol gespeeld. Controle van de covid maatregelen
heeft geleid tot een grootschalige inzet van het team VTH.
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COVID-19
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1. Veilige woon- en leefomgeving
Dit thema is veelomvattend. Daarom is het moeilijk te zien als één thema. Een veilige woon- en leefomgeving staat of
valt met vrijwel alle andere thema’s.

IVOV
Omdat zoveel thema’s aan de orde komen is het Integraal Veiligheidsoverleg Valkenburg (IVOV) in het leven
geroepen. Dit overleg vindt 1x per 6 weken plaats. Deelnemende partners zijn: het Veiligheidshuis, de politie, de
leefbaarheid coördinator, een wijkboa en de ambtenaar OOV. De deelnemende partners zijn nagenoeg altijd aanwezig
en het overleg wordt als prettig ervaren. Veel casuïstiek wordt besproken met raakvlak veiligheid, zorg en jeugd.
Daarnaast worden procesafspraken gemaakt. In 2020 zijn 33 individuele casussen besproken, waarvan 19 tot een
vruchtbaar resultaat hebben geleid. De overige casussen blijven geagendeerd totdat een oplossing bereikt is.
Door de frequente overlegstructuur van het IVOV worden verbindingen gelegd en wordt de regie gehouden op
casuïstiek. Verbindingen tussen schakels zoals het sociaal team, IVOV, PGA (persoonsgerichte aanpak) en Top X
(Veiligheidshuis), Veilig Thuis zijn gelegd en worden waar nodig verstevigd.

Zorg en veiligheid
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78

2

4

68

1

3

1

2019

1

1

2

0

1

0

4

2020

PGA/Top X
In een PGA wordt een lokale aanpak van complexe casuïstiek uitgezet en vormgegeven. Dit is een integrale aanpak
van casussen met veelal veiligheids- én zorgaspecten. Casussen worden lokaal opgepakt en evt. verder opgeschaald
via het IVOV. In 2020 hebben er 4 PGA trajecten gelopen, waarvan er 3 in 2022 zullen doorlopen en 1 met succes is
afgerond. De aanpak van Top X criminelen is in Valkenburg aan de Geul niet aan de orde geweest. Indien een Top X
casus zich voordoet, sluit de gemeente aan bij het Top X overleg in het Veiligheidshuis.

Veilig Thuis
Er zijn in 2020 in de gemeente Valkenburg aan de Geul 68 meldingen bij Veilig Thuis gedaan. Dat zijn er 10 minder dan
in 2019.

Huisverboden

Pagina

6

In 2020 zijn 3 huisverboden opgelegd. Deze hadden alle te maken met huiselijk geweld. In de looptijd van het
huisverbod is in alle gevallen een passende oplossing gevonden waardoor de huisverboden, al dan niet na verlenging,
weer opgeheven zijn.
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Gebiedsontzeggingen
In 2020 is 1 gebiedsontzegging opgelegd. Dit betrof het centrumgebied voor een dakloze die regelmatig overlast
veroorzaakte in het centrum. Mede door het gebiedsverbod heeft deze dakloze de gemeente inmiddels verlaten.

Zorgmachtigingen/Crisismaatregelen
In 2020 is door de burgemeester 1 zorgmachtiging (ZM) afgegeven. Dit betrof een verward persoon, die voor zijn
omgeving overlast veroorzaakte. Deze persoon is nog steeds verplicht opgenomen. Daarnaast is 4 keer een
Verkennend Onderzoek gestart om te bepalen of een ZM kon worden afgegeven. Deze VO’s hebben dus in 1 geval
geleid tot een daadwerkelijke ZM.
Er is in 2020 één crisismaatregel opgelegd.

Sociaal Team/Burenruzieteam
De ambtenaar OOV en de wijkboa nemen periodiek deel aan het sociaal team en het burenruzieteam van de
gemeente Valkenburg aan de Geul, waar ook veel casuïstiek wordt besproken met het raakvlak veiligheid, zorg en
jeugd. Waar in het IVOV het accent meer op veiligheid ligt, ligt dat accent in het sociaal team en het burenruzieteam
meer op het sociale vlak van zorg.
Buurtoverlast en criminaliteit hebben een grote impact op de veiligheidsbeleving van buurtbewoners. Het aantal boa’s
is de afgelopen jaren verveelvoudigd om zodoende signalen vanuit de buurten beter te adresseren. Het laagdrempelig
houden van het melden van verdachte situaties is zeer belangrijk om criminaliteit tegen te gaan. Wijkboa’s zijn sinds
2019 gestart met maandelijkse inloopspreekuren binnen hun wijk. Dat is in 2020, ondanks corona, zoveel als mogelijk
doorgezet, als was het een grote tijd van het jaar niet mogelijk om fysieke spreekuren te houden. Wel is het
wijkwerken verder geïntensiveerd.
In de laatste anderhalf jaar zijn er 71 inloopspreekuren geweest, waarin 100 meldingen zijn gedaan:

Vanwege de grote aandacht die de COVID-19 maatregelen opeisten, is de gemeente in 2020 niet bewust bezig
geweest met de nieuwe oprichting van WhatsApp-groepen of de verdere implementatie van Burgernet. De regie
hiervan ligt bij leefbaarheid coördinator, maar wijkboa’s kunnen hiervoor input leveren.

Voertuigcriminaliteit:
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In de laatste twee kwartalen zijn er een stuk meer meldingen gemaakt dan in de eerste twee kwartalen. De cijfers
laten zien dat de meldingen die als niet oké worden bestempeld vooral in Q3 relatief hoog waren.
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Donkere dagen offensief:
Ook het project “Donkere Dagen Offensief” heeft te lijden gehad onder de Coronapandemie.
De geplande DDO-acties met politie zijn vanaf het eerste kwartaal in verband met verschuiving van prioriteiten
allemaal komen te vervallen. Ook intern is er een aantal projectdagen komen te vervallen doordat onze inzet elders
noodzakelijk was.
In 2020 zijn bij controles in het kader van het DDO 5 woningen, 77 schuren/garages en 60 voertuigen
Aangetroffen die niet of niet goed waren afgesloten. In deze gevallen zijn de zogenaamde witte voetstapjes
achtergelaten en is de bewoner/eigenaar persoonlijk of middels een brief op de hoogte gesteld en verder
geïnformeerd over een stukje inbraakpreventie.
Daarnaast zijn er ook op een 500-tal adressen waar alle zaken wel in orde waren brieven achtergelaten om de
bewoners van de controle in kennis te stellen.
Gezien de cijfers blijken toch nog veel mensen zich niet bewust van bepaalde risico’s met betrekking
tot inbraak of insluiping. In 2021 worden daarom wederom DDO-acties gepland waarbij qua locaties
vooral gekeken wordt naar actuele inbraakcijfers van de politie.
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In 2020 zijn in verhouding tot 2019 meer aangiftes gedaan van gestolen fietsen. Zoals in de tabel hierboven is te zien,
was het aantal gestolen fietsen in het jaar 2017 78 stuks. In 2018 daalde het aantal met iets meer dan de helft. In 2019
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Donkere Dagen Offensief

nam het aantal weer toe in een stijgende lijn tot 2020 waar het aantal nog hoger staat dan in 2017. Ondanks COVID-19
is er qua fietsendiefstallen flink toegeslagen in 2020. Zelfs het niet doorgaan van de Amstel Gold Race (tijdens dit
evenement worden doorgaans wel wat fietsen gestolen) en andere evenementen, heeft de stijging van het aantal
fietsendiefstallen niet kunnen voorkomen. Er werden in 2020, 77 fietsen en 5 brom-, snorfietsen gestolen. In totaal
zijn er het afgelopen jaar 82 brom-, snor- en gewone fietsen gestolen.
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Diefstal van brom-, snoren fietsen
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Uit politiecijfers (waarin ook pleeglocatie, datum, dagdeel, etc. staat omschreven) blijkt duidelijk dat in 2020 de
meeste fietsen zijn gestolen bij hotels en vakantieparken. Hieronder zijn de hotspots te zien die naar voren zijn
gekomen uit de cijfers van de politie.
Locatie
Vakantiepark Topparken
Station Valkenburg
Hotel Fletcher Bosstraat
Camping De Bron
Wilhelminatoren
Hotel Vue
Camping Oriental
Walramplein
Kasteel Schaloen
Plenkertstraat
Chateau Sint Gerlach

Aantal
8
8
6
5
4
4
4
4
3
3
2
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Hiermee staan vakantiepark Topparken en station Valkenburg samen op een gedeelde eerste plek met 8 gesloten
fietsen in het jaar 2020. Aan deze locaties zal in 2021 dan ook bijzondere aandacht besteed gaan worden. Maar ook de
hotels zullen extra aandacht krijgen, waarbij ook de combinatie met evenementen gezocht zal worden.
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2. Bedrijvigheid en veiligheid
Veilig winkelgebied
Een schone en goed onderhouden fysieke omgeving wordt als belangrijk thema gezien voor het behoud van een veilig
winkelgebied.

Afvalproject
Het afvalproject dat dit jaar gedraaid is stond vooral in het kader van het in kaart brengen van de hotspots voor zowel
afvaldumpingen alsook het verkeerd aanbieden van huisvuil. Op basis van de meldingen Afgelopen jaar konden we
goed meten of er sprake was van een toe- of afname van de aantallen ten opzichte van 2019.
Er zijn in 2020 in totaal 522 controles uitgevoerd binnen het project. De registraties van afgelopen jaar hebben echter
nog aandacht nodig. Het aantal NOK zou impliceren dat er ook sprake was van een dumping of verkeerd aanbieden
van huisvuil. Dit is echter niet helemaal goed geregistreerd.
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In onderstaande tabellen zullen we tekst en uitleg geven over de daadwerkelijke cijfers.

Afvaldumpingen
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Beging 2020 waren er 10 hotspots bekend van afvaldumpingen. Deze locaties zijn het afgelopen jaar veelvuldig
gecontroleerd. Dit heeft geleidt tot aan afname van het aantal dumpingen op 9 locaties. Alleen op de Hetjensweg was
er sprake van een toename. De Hortensiastraat is als nieuwe hotspots vastgelegd.
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In 2021 zal verder worden ingezet op het terugdringen van het aantal dumpingen. Er worden nadere mogelijkheden
uitgewerkt voor het nemen van extra (preventieve) maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van
(verborgen) camera’s.

Aanbieden Huisvuil
Het aanbieden van huisvuil / bedrijfsafval wordt voortdurend gemonitord door de wijkinzet van de WijkBOA’s. Zij zijn
dagelijks in de wijk aanwezig en zorgen dat burgers op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving binnen
onze gemeente. De straten waar onduidelijkheden waren is ervoor gekozen om deze mee te nemen in flyer- en
informatierondes. Dit om de correcte handelswijze en tijdstippen omtrent het aanbieden van afval nogmaals onder de
aandacht te brengen.
In de regel loopt het aanbieden van huisvuil binnen onze gemeente goed. Er zijn een tweetal locaties waar regelmatig
afval (structureel) op verkeerde dagen of wijze wordt aangeboden..
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In 2021 zal op deze locaties verder onderzoek worden verricht. Er is nog onvoldoende inzichtelijk wie de potentiele
overtreder(s) zijn. Hier zal de komende tijd verder worden ingezet.
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Bovenstaande handelwijze zal zich in 2021 gaan ontwikkelen nu de inventarisatie van de hotspots compleet is.
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Veilige bedrijventerreinen
Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal, overvallen en
vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid en
brandveiligheid. In de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt het bedrijventerrein “De Valkenberg” op regelmatige
basis meegenomen in de controlerondes. Dat is in onderstaande grafiek weergegeven.
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Controle Industrieterreinen

Veilig uitgaan
Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en sociale klimaat varen er
wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich ook veiligheidsproblemen rond
uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en vernielingen.
In het afgelopen jaar is er logischerwijs minder gebeurd qua uitgaan en veiligheid. In de zomer kon er wel het een en
ander doorgaan, waarbij we in de waarnemingen vooral kunnen constateren dat de afstand m.b.t. de coronaregels
minder goed werd nageleefd naarmate de avond later werd in het uitgaansleven.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan:
Het doel van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is om veiligheidsproblemen in het uitgaansgebied in
kaart te brengen, en om de betrokken partijen samen te brengen (brandweer, horeca, Openbaar Ministerie (agendalid) en politie). Zodoende moet uiteindelijk het uitgaansgebied veiliger worden.
Samenwerking van alle partijen is van cruciaal belang. Zowel voor de uitwisseling van informatie als voor de aanpak
van veiligheidsproblemen.
Bij de KVU draait alles om het gezamenlijk maken van afspraken en controle op de naleving van de gemaakte
afspraken. Het is een instrument dat structuur in het proces aanbrengt.
In januari 2020 is een kick-off bijeenkomst geweest in het gemeentehuis, met daarbij vertegenwoordigers van politie,
brandweer, KHN, gemeente en ondernemers.
Omdat kort daarna de horeca dicht moest in het kader van genomen coronamaatregelen, is het project in 2020 niet
verder doorgezet. Tijdens de opening van de horeca in de zomer heeft de nadruk gelegen op de controle van de
naleving van de coronamaatregelen. In het najaar is de horeca weer dicht moeten gaan. Zodra de situatie
genormaliseerd is en er weer kan worden uitgegaan, al dit project ook weer worden opgestart.
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Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de organisator om
te voldoen aan voorwaarden voor de veiligheid en aan de gemeente om de juiste voorwaarden te stellen en die te
handhaven. De risico’s liggen vooral in geweld, overlast, vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing.
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Veilige evenementen

Ook bij dit onderwerp geldt dat er nauwelijks evenementen hebben plaatsgevonden in 2020. Desalniettemin kunnen
we concluderen dat de meeste meldingen die betrekking hebben tot evenementen niet negatief waren.
Een nadere uitwerkingen met betrekking tot evenementen wordt gegeven in het overzicht van WABO activiteiten.

Cameratoezicht
In het centrumgebied van Valkenburg is cameratoezicht. In gevallen komt het voor dat de beelden van de camera’s
worden teruggekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mishandelingen, diefstallen, aanrijdingen etc. De werkwijze
hieromtrent is vast gesteld in de Samenwerkingsovereenkomst Cameratoezicht openbare plaatsen. In onderstaande
grafiek is weergegeven hoe vaak beelden teruggekeken zijn en voor verder onderzoek zijn overgedragen aan politie.
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Beelden terug gekeken

Intern
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3. Jeugd en veiligheid
Veilig in en om de school
Mogelijke veiligheidsproblemen in en rond de school zijn pesten, geweldspleging, overlast, vernielingen, drugsgebruik
en verkeers(on)veiligheid. In Valkenburg aan de Geul is één middelbare school, het Stella Maris College. Deze school
huisvest vmbo opleidingen, de havo en vwo richtingen worden gegeven in de zusterschool in Meerssen. Daarnaast zijn
er in de verschillende kernen ook nog basisscholen.
In de cijfers zien we met name aspecten terugkomen van zaken die in de directe omgeving van de scholen spelen.
Hieruit blijkt dat met name verkeer rond de school een aandachtspunt blijft. Ook is door de BOA’s rondom de scholen
aandacht besteed aan de naleving van Coronamaatregelen.
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Scholenproject

Het grootste probleem is het brengen en halen van de kinderen geweest, en dan met name het op verkeerde locaties
stoppen voor het brengen en halen.
Er is gekozen om vooral waarschuwend op te treden en uitleg te geven over het hoe en waarom en het doel van ons
aanspreken en aanwezigheid.
De bebording rondom alle scholen is goed op orde; dit hoeft verder geen aandacht meer. Het jaarbeeld van de
controles rondom de scholen geeft in 2020 natuurlijk een geheel ander beeld vanwege corona. Op deze regelgeving is
ook gecontroleerd. Hier zijn geen verbalen op uitgeschreven.
Hierbij wordt als kanttekening wel opgemerkt dat de ouders veel prikkelbaarder waren en emotioneler reageerden op
de BOA’s.

Jeugdoverlast
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Volgens politieregistraties stijgt jeugdoverlast trendmatig. Maar volgens de Veiligheidsmonitor blijft de overlast van
rondhangende jongeren ongeveer gelijk in de afgelopen jaren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij de politie vooral
hardnekkige overlast wordt gemeld die zich op specifieke locaties concentreert. Dat heeft als gevolg dat meer
meldingen van dezelfde personen afkomstig kunnen zijn, zodat het aantal registraties hoger uitvalt. Bij de
Veiligheidsmonitor betreft het een steekproef onder bewoners.
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Bij jeugdoverlast gaat het vooral om overlast in groepsverband, zowel in ‘milde’ vorm als hardnekkiger, ’zwaarder’.
Het kan gaan om geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms vernielingen en andere
vormen van criminaliteit. Kenmerkend voor de minder zware groepen is dat ze in principe goed
aanspreekbaar/corrigeerbaar zijn door de omgeving. Zwaardere vormen kennen een meer ‘eigen systeem’
(hiërarchie) in de groepen en zijn lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit in het spel.
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Ook voor de BOA’s is overlast door jeugd een speerpunt waar veel aandacht aan besteed wordt. De zogenaamde
hotspots zijn bekend en worden met regelmaat bezocht waarbij vooral het gesprek wordt aangegaan. Uit de cijfers
blijkt dat slechts bij een klein deel van de controles daadwerkelijk sprake is van overlast of ongewenst gedrag.
In 2020 is het JOP aan de Burgemeester Henssingel veranderd. De zeecontainer, die er eerst stond, is vervangen door
een informatiehuisje/OV abri en is iets verplaatst op dezelfde locatie. Wat opvalt is dat het niet JOP niet meer zo
regelmatig bezocht wordt als in voorgaande jaren.
Naast het JOP aan de Burgemeester Henssingel is er ook nog een JOP in Berg en Terblijt, aan de Meesweg. Dit JOP is in
2020 uitgebreid met een voetbalveldje en twee voetbaldoeltjes (afkomstig van de Beatrixsingel, waar de doeltjes na
de herinrichting niet meer teruggeplaatst zijn).
Samen met de straatcoaches van Trajekt, de wijkagent en de jeugdboa vindt indien noodzakelijk, elke week het Jeugd
op Straat overleg (JOS overleg) plaats. Hierin komen onderwerpen aan de orde waar de deelnemers mee in aanraking
komen in hun contacten met de jeugd.
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Jeugdcriminaliteit
Het onderdeel ‘jeugdproblematiek’ heeft vooral betrekking op individuele problematische jongeren. Het gaat om
jongeren met problemen op meer leefgebieden, vaak ook ‘veelplegers’ genoemd. Ze vormen mogelijk de harde kern
van jeugdgroepen, soms zelfs criminele groepen. Het betreft zogenaamde ‘complexe casuïstiek’ die een integrale PGA
(eventueel Top X-aanpak) behoeft. Criminele jeugdgroepen is iets wat ook in onze regio in opkomst is, veelal
geïnspireerd door zogenoemde drillraps. Door samen te werken met jeugdreclassering, OM, politie en andere
relevante instanties zal getracht worden dit opkomende fenomeen aan te pakken.
Met het VMBO Stella Mariscollege is een tweemaandelijks overleg opgestart met de schoolmaatschappelijk werker,
de schoolagent, de jeugdboa en een ambtenaar van team Jeugd. In dit overleg komen veiligheidsproblemen in en rond
de school aan de orde.
Uit het voorgaande blijkt dat er verschillende interventiemogelijkheden/-momenten zijn om crimineel en overlast
gevend gedrag bij jongeren te beteugelen. Het versterken van beschermende factoren en wegnemen of verminderen
van risicofactoren zijn daarbij bepalend.

Jeugd, alcohol en drugs
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Hiertoe is onder meer het Preventie- en handhavingsplan Alcohol en drugs 2021-2024 opgesteld, dat door de raad
dient te worden vastgesteld. Dit plan dient als preventieve input voor het door de gemeente gehanteerde beleid.
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Overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte. Jongeren vormen een belangrijke risicogroep voor het
ontwikkelen van alcohol- en druggerelateerde problemen. Deze activiteiten van jongeren dienen snel getraceerd te
worden, omdat dit problemen in de toekomst kan voorkomen.

In de gemeente zijn meldingen binnen gekomen van jongeren (<18) die alcohol drinken, jongeren die drugs gebruiken
en/of in drugs handelen. BOA’s houden dit goed in de gaten maar deze cijfers zijn relatief gezien onschuldig.
Desalniettemin zullen de boa’s dit in de gaten moeten houden, om eventuele escalatie te voorkomen.
In de cijfers is vooral te zien dat er veel meldingen zijn van hangjongeren en jeugdoverlast. Deze cijfers zijn relatief
stabiel. De overlast (NOK melding) waren in de eerste twee kwartalen hoger dan in de laatste twee kwartalen. Dit kan
te maken hebben met voorlichting van de boa’s of het feit dat jongeren minder buiten komen i.v.m. corona.

Nix18/drugs:
De meldingen over drank- en drugsgebruik door minderjarigen liepen steeds verder achteruit naarmate het jaar
vorderde. Dit kan gezien worden als een positief iets, maar daarbij moet wel heel duidelijk de kanttekening worden
gemaakt dat deze cijfers door corona beïnvloedt zijn. In onderstaand overzicht zijn het aantal geregistreerde
waarnemingen door de BOA’s opgenomen. Het daadwerkelijk aantal controles en waarschuwingen ligt hoger. Dat
komt doordat er meerdere registratie systemen naast elkaar zijn waarbij geen koppeling mogelijk is. In het Jaarverslag
VVTH is dit verder uitgelegd.

Toezicht
Omgevingsverordening,
Bijzondere Wetten en OR

Nix 18 / Drugs
100
80
60
40
20
0

84

30
9

6

0

80
60
40
20
0

60

65

60

43

50

0
Alcoholgebruik
UP2020

Realisatie 2020
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Nix 18 / Drugs

Hotspots drugs
Op basis van eigen waarnemingen hebben we een aantal hotspots weten vast te leggen die voor 2021 de aandacht
hebben binnen het team. Het betreft de Parallelweg, Vauwerstraat, Wolfsdriesweg, Oosterweg en Prinses
Margietlaan. Afgelopen jaar was er een flinke toename aan het aantal waarnemingen m.b.t. druggerelateerde
waarnemingen. Dit heeft veelal te maken met het groot aantal controles op jeugdgroepen. Tevens zijn de BOA’s beter
bekend gemaakt met de materie en de bijbehorende bevoegdheden. Dit zou ook effect kunnen hebben op de
terugloop van het aantal meldingen. In 2021 zal hier nog verder op geïnvesteerd worden.

Nix 18
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De bekende evenementen waar inzet gepleegd wordt op het aspect Nix 18 zijn Auw Wieverbal en Pop on Top. In 2020
hebben we alleen Auw Wievervbal gehad. Tevens krijgt dit onderwerp ook aandacht binnen de reguliere controles.
Er 65 controles uitgevoerd op wederrechtelijk alcoholgebruik. Dat zijn controles uitgevoerd op de verstrekking aan
minderjarigen door horeca- en slijtersbedrijven; verboden drankgebruik op straat; en het in bezit hebben van
alcoholhoudende drank door minderjarigen.
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4. Fysieke veiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor
specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt
beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.
Er is speciale aandacht voor overlast van motoren, racefietsen en landbouwvoertuigen en bijkomende
verkeers(on)veiligheid, zowel in de kernen als in het buitengebied. Vanuit het thema Veilige kernen én vanuit het
thema Verkeersveiligheid werken we aan deze problematiek.
De focus van de aanpak ligt vooral op gedragsbeïnvloeding via voorlichting, controles op zogenoemde hotspots en
infrastructurele maatregelen.
In de cijfers van de BOA’s zien we duidelijk terug dat OV Mulder stilstaand (parkeerfeiten) wordt beboet en/of dat
hiervan melding wordt gemaakt. Verder valt op dat er veel meldingen worden gemaakt van betaald parkeren, rijdend
verkeer en vergunningen.
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Verkeersveiligheid

Hotspots
Autoluwe centrum, Halderstraat, Grendelplein, Cauberg, Daalhemerweg.

Conclusie
Dit project richt zich voor het meeste op het autoluwe centrum. Team VTH is dagelijks aanwezig in het centrum.
Team VTH heeft met name een preventieve insteek, burgers bewust maken van hun overtredingen.
Bij veelplegers wordt er wel verbaliserend opgetreden, deze werkwijze geldt ook voor het handhaven in een
voetgangersgebied voor scooters en fietsers.
Door COVID-19 is er dit jaar minder gehandhaafd op de venstertijden. In het begin van de lockdown heeft Team VTH
het parkeren in het autoluwe centrum voor ondernemers gedoogd.
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Voor de thema’s snelheid en verkeerscontroles in samenwerking met de politie zijn dit jaar als gevolg van COVID-19
geen gezamenlijke acties geweest.

17

Vanaf september is dit nu per ondernemer geregeld via p1 op kenteken. Vanaf september kan Team VTH weer
controleren op de venstertijden.

In de zomer waren er fors meer meldingen. Dit kan verklaard worden doordat er in dit zomerseizoen weer veel mocht
tussen de twee corona periodes in. De recreatiesector mocht toen weer veel doen en dit resulteerde er waarschijnlijk
in dat er meer meldingen kwamen op het gebied van verkeersveiligheid.

Snelheid
Gemeente hotspots snelheidsovertredingen
Hieronder is schematische het aantal meldingen uit Melddesk weergegeven. Op basis van deze meldingen wordt de
inzet van het team Handhaving en de politie bepaald. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal meldingen, de
straatinrichting, de urgentie etc. wordt per situatie de aanpak bepaald.
Locatie
Wehryweg
Prins Willem-Alexanderlaan
Vroenhof
Sint Gerlach
Onderstestraat
Van Peltstraat
Strabeek
Kruisstraat
Sibberkerkstraat
Broekhem
Geneindestraat
Valkenburgerstraat
Hekerbeekweg
Mauritiussingel
Emmaberg
Kleine Linde
Kenkersweg
Blokbrekerstraat
Langen Akker
Plenkertstraat

Melding
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
2

Bijzonderheden

30 km zone
30 km zone
30 km zone
Gedeeltelijk 30 en 60 km zone

30 km zone
30 km zone

Overlast snelheid landbouwvoertuigen
30 km zone
30 km zone
30 km zone

Pagina

Afgelopen jaar heeft de politie 21 controles uitgevoerd en 94 verbalen uitgeschreven. Deze verbalen zijn opgelegd bij
excessen. Dat betekent dat er sprake was van een extreme overschrijding van de maximumsnelheid. Daarnaast zijn
veel bestuurders aan de kant gezet en voorzien van een formele waarschuwing. Deze cijfers zijn echter niet bekend.
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Politie cijfers en hotspots
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Controles Snelheid politie
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Emmaberg beide richtingen, Valkenburg
Aantal controles
:
17
Aantal PV’s
:
83
Bijzonderheden
:
Opgaand verkeer rijdt doorgaans sneller dan het dalende verkeer.
Verbaliserend opgetreden vanaf 70 km/h
N 590 Rijksweg, Berg en Terblijt
Aantal controles
:
2
Aantal PV’s
:
4
Bijzonderheden
:
Voornamelijk personen afkomstig uit het casino rijden te snel.
Daalhemerweg, Valkenburg
Aantal controles
:
1
Aantal PV’s
:
4
Bijzonderheden
:
Voornamelijk personen afkomstig uit het casino rijden te snel.
Plenkertstraat, Valkenburg 30 km. zone
Aantal controles
:
1
Aantal PV’s
:
3
Bijzonderheden
:
Sinds dat de bloembakken goed geplaatst zijn is de overlast afgenomen.
Plenkertstraat wordt gebruikt als sluip/afkortroute, Verkeer vanaf de
Daalhemerweg/Cauberg vermijden zo de verkeerslichten en op de Wilhelminalaan.
N 595, ter hoogte van Schin op Geul/Schoonbron
➢ Nog geen gegevens bekend.
➢ Uit eigen waarneming is bekend dat de snelheid veelvuldig wordt overtreden.
➢ Metingen bekend vanuit Etenaken/Wijlre. Betreft dezelfde doorgaande weg.

Brandveiligheid
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Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van bepaalde
soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden
voor effectieve repressie. De aanpak concentreert zich vooral op risicobeheersing en incidentbestrijding.
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Project brandveiligheid:
Brandveiligheid is een belangrijk thema. Het niet naleven van de regelgeving kan vergaande gevolgen hebben.
Valkenburg aan de Geul is een toeristische gemeente met van oudsher veel horecagelegenheden.
In 2017 heeft er een brand gewoed in het centrum van Valkenburg. Uit het incident viel af te leiden dat er niet aan de
brandveiligheidsvereisten werd voldaan. Het college wil bezoekers en gasten in het centrum zoveel mogelijk
beschermen tegen risico’s op brand en wil herhaling van een dergelijk incident zoveel mogelijk voorkomen.
Daarom neemt de gemeente samen met horecaondernemers / pandeigenaren in het centrum van Valkenburg de
brandveiligheid extra onder de loep en beweegt ondernemers tot het verder verbeteren van de brandveiligheid, plus
de algehele vergunnningenstituatie van hun inrichting (milieu, geluid, bouw, DHW, etc.).
Op dit moment zijn de vergunningen/meldingen (behalve bij activiteitenbesluiten) in cafés en restaurants gebaseerd
op de begane grond omdat daar de activiteiten plaatsvinden en de kelder (vanuit milieu). Dat is ook een gebruikelijke
werkwijze. Overige bouwlagen zijn niet in de vergunning meegenomen. De bestemming van de bovenste bouwlagen is
vaak niet bekend en hierdoor is ook niet duidelijk welke regelgeving van toepassing is of welke risico’s hiermee zijn
gemoeid. De brandweer en de gemeente hebben onvoldoende zicht op de bovengelegen bouwlagen/verdiepingen.
In ons land geldt een groot aantal wettelijke voorschriften omtrent brandveiligheid. Pandeigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. Het is echter de gemeente, die de primaire taak
heeft om hierop toezicht te houden en zonodig handhavend op te treden. De brand en de daaruit volgende
inventarisatie tonen heel duidelijk aan, dat de tijd rijp is voor het nemen van concrete maatregelen.
Vandaar dat de gemeente het project brandveiligheid is gestart. Samen met horecaondernemers / pandeigenaren in
het centrum van Valkenburg neemt de gemeente de brandveiligheid extra onder de loep en beweegt ondernemers tot
het nemen van maatregelen ter verdere verbetering van de brandveiligheid en tot het op orde brengen van hun
algehele vergunningensituatie.

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt
in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het ‘groepsrisico’ (GR)
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Externe veiligheid
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Het project houdt in dat de gemeente nadrukkelijk hierin de samenwerking opzoeken en de gebruiker / pandeigenaar
waar nodig aanvullend adviseren bij het bepalen van de noodzakelijke maatregelen van brandveiligheid. De kosten
voor de noodzakelijke bouwkundige advisering en het doorvoeren van de noodzakelijke maatregelenzijn echter voor
rekening van de gebruiker / eigenaar.

en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe)
veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.
Een nieuw extern veiligheidsbeleid zit in de voorbereidingsfase. Er zijn geen BRZO bedrijven aanwezig in de gemeente
Valkenburg aan de Geul.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s) maar zijn verplicht deze taken te laten uitvoeren
door de veiligheidsregio, met uitzondering van het onderdeel bevolkingszorg (de ‘gemeentelijke processen’) van de
crisisbeheersingsorganisatie. Dit onderdeel wordt door de gemeente, in samenwerking met andere gemeenten en de
veiligheidsregio, op peil gebracht en gehouden.
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In 2020 heeft de adviseur OOV 7 weken piketdienst gedraaid voor de veiligheidsregio als OvD BZ. Gedurende deze
weken zijn er 11 inzetten geweest. Deze betroffen drugsdumpingen en gaslekkages in de regio Parkstad Noord.
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5. Integriteit en veiligheid
Polarisatie en radicalisering
Ideologische groepen of stromingen die zo geradicaliseerd zijn dat zij door hun handelen of uitingen zorgen voor
maatschappelijke spanningen. Ze vormen (mogelijk) een bedreiging voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van
burgers. Deze groepen vergroten de polarisatie van de samenleving.
Rond 2014-2015 werd de regio geconfronteerd met een aantal uitreizigers naar IS-strijdgebied. Als gevolg hiervan
werd de aanpak van radicalisering hoog op de lokale agenda gezet. In 2020 is er vanuit de 5 heuvellandgemeenten een
project gestart: ‘integraal preventief beleid radicalisering en polarisatie’. Via versterkingsgelden van het NCTV is een
adviesbureau benaderd om een project op te starten binnen het Heuvelland om structuren in kaart te brengen.
Daarbij willen de gemeente expliciet de partners rond dit thema om input vragen. Samen met de partners kan er een
completer beeld verkregen worden van wat er goed gaat en wat er nog nodig is. Bovendien zorgt veel input van
verschillende partijen voor een breed gedragen beleid.
In Valkenburg aan de Geul zijn twee casussen te linken aan radicalisering. Beide casussen staan op de agenda van het
IVOV en 1 casus is tevens een PGA.

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
Vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in gemeenten en mogelijk een bedreigende uitstraling
hebben naar de (woon)omgeving. Denk aan druggerelateerde criminaliteit, mensenhandel, witwassen,
vastgoedfraude en Outlaw Motorcycle Gangs.
Voor ondermijning geldt in principe hetzelfde criterium wat net gegeven is, dat het eigenlijk niet in te delen is in één
hokje. Dit geeft gelijk aan waarom de aanpak van ondermijning zo lastig is Het begrip georganiseerde criminaliteit lijkt
onlosmakelijk verbonden met ondermijning en wordt om die reden vaak als synoniem gebruikt. Er is een klein maar
belangrijk verschil tussen beide begrippen. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit als het gaat om groepen die
primair gericht zijn op illegaal gewin. Deze groepen plegen systematisch misdaden met ernstige gevolgen voor de
samenleving en zijn in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen. Ze zijn bereid fysiek
geweld te gebruiken of personen door middel van corruptie uit te schakelen. (Enquêtecommissie
opsporingsmethoden, 1996, p. 24-25). Ondermijnende criminaliteit is een breder begrip, niet per se gepleegd door
groepen. Bij georganiseerde criminaliteit is per definitie sprake van ondermijning. Maar voor een ondermijnend effect
op de samenleving hoeft er geen sprake te zijn van (georganiseerde) criminaliteit. Om van ondermijning te spreken is
een aantasting van de rechtsstraat of samenleving in brede zin noodzakelijk.
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Inzet Flexteam
In het algemeen zijn in 2020 slechts weinig panden bezocht. Dit is te wijten aan de coronacrisis, waardoor er weinig
tot geen controles op locatie hebben plaatsgevonden. Panden waar vraagtekens bij geplaatst worden, worden op de
“alertheidslijst” geplaatst om in 2021 successievelijk te worden bezocht.
Resultaten controle 13 februari 2020:
Betreft de voormalige skihut plus bovengelegen hotel. Momenteel ligt het pand al enkele jaren leeg en wordt het
gedurende die jaren ‘verbouwd’. De verbouwing schiet echter niet op en er is sprake van een brandgevaarlijke situatie
voor bewoners van bovengelegen appartementen en achtergelegen woning. Beiden zijn met spoedeisende
bestuursdwang ontruimd.
Actie: Met de eigenaar van het pand is afgesproken dat het pand dagelijks wordt opengesteld om maatregelen uit te
voeren ter verbetering van brandveiligheid.
Resultaten controle 2 juli 2020:
Betreft een hercontrole van een flexactie van eind 2019, in een pand waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. Er
was sprake van diverse overtredingen. De overtredingen waren op 2 juli 2020 nog steeds niet ongedaan gemaakt.
Actie: aan de eigenaar is een last onder dwangsom opgelegd om de overtredingen te beëindigen.
Resultaten controle 7 juli 2020:
Betreft een hondenkennel en vakantieappartementen. Naar aanleiding van en melding over verwaarlozing dieren is
samen met de dierenpolitie en de NVWA een bezoek gebracht aan dit adres.
Actie: vanuit de gemeente is de eigenaar aangeschreven op bouwen in afwijking van een verleende vergunning en het
verhuren van vakantieappartementen zonder vergunning.
Resultaten controle 15 september 2020:
Betreft een hercontrole voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens de controle verbleven enkele
arbeidsmigranten in het pand, terwijl er geen vergunning voor de huisvesting verleend was. Actie: Eigenaar en tevens
exploitant heeft hiervoor een formele waarschuwing gekregen.
Resultaten controle 27 november 2020:
BRP controle van een pand waar niemand stond ingeschreven, maar waar wel bewoning was. Plus regelmatig bezoek
van personen van wie de auto’s bekend waren met druggerelateerde zaken. Bij binnenkomst twee bewoners
aangetroffen, plus een groot bedrag aan cash geld, diverse telefoons en harddrugs.
Actie: In januari 2021 is het pand voor 6 maanden gesloten.

Controles strijdigheid Opiumwet
In 2020 zijn door de gemeente 6 netmetingen uit laten zetten. Deze waren allen negatief. 4 panden zijn gecontroleerd
in het kader van de Opiumwet. Dit heeft ertoe geleid dat een tweetal panden zijn gesloten wegens het aantreffen van
een hoeveelheid hennep(planten). 1 pand is twee keer gesloten, omdat daar twee keer een hennepplantage werd
aangetroffen. Wegens recidive bedraagt de termijn van de tweede sluiting 6 maanden.
Tevens zijn tweemaal hennepplanten op een agrarisch perceel aangetroffen, tussen agrarische beplanting. Dit ging om
respectievelijk 110 en 50 hennepplanten. Deze hennepplanten zijn geruimd.

Agrarisch perceel

50 hennepplanten

Sluitingsduur
3 maanden
3 maanden
6 maanden
Nvt
Nvt

Bestuurlijke aanpak criminaliteit
De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en
bestuurlijk gebied. RIEC’s zijn regionale netwerkorganisaties voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Hierin
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Aangetroffen hoeveelheid
195 hennepplanten
261 hennepplanten
342 hennepplanten
110 hennepplanten
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werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen op basis van het Bestuurlijk Akkoord
Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad. Ze hebben tot doel om de bestuurlijke aanpak en de geïntegreerde
aanpak van georganiseerde criminaliteit door gemeenten te versterken.

RIEC overleg
In 2020 is vanwege corona het aantal lokale RIEC overleggen minder geweest ten opzichte van het jaar ervoor. De
meeste overleggen die wel door zijn gegaan, hebben digitaal plaatsgevonden. In het RIEC overleg zijn 17 unieke
casussen behandeld. Twee van deze casussen zijn opgeschaald naar het Informatieplein. De overige zijn opgepakt in
de vorm van flexacties of aanmelding bij het RIEC, of zullen in 2021 opgepakt gaan worden.

Bibob
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument dat wordt ingezet tegen de aanpak van criminaliteit.
Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan
de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele
activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.
Bij aanvragen voor een exploitatievergunning en een DHW-vergunning wordt te allen tijde een verkorte Bibob-toets
uitgevoerd in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Daarnaast vindt bij diverse andere aanvragen (denk hierbij aan
grote bouwactiviteiten) ook een Bibob-toets plaats. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft hiervoor beleid
opgesteld. Dit beleid is in 2020 hernieuwd vastgesteld, omdat nu ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten een
exploitatievergunning verplicht is, evenals voor de exploitatie van vakantieparken. Tenslotte is onder voorwaarden
ook een informele aanvraag BIBOB-plichtig geworden.
In 2020 zijn er in totaliteit 26 Bibob-toetsen uitgevoerd. Deze toetsen hebben niet geleid tot de weigering van een
aanvraag.

Veilige publieke taak
Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak heeft een ondermijnend effect op de overheid. In de
afgelopen jaren is er een negatieve trend gaande dat bestuurders geïntimideerd of bedreigd worden door criminele
organisaties.
Dit is om meerdere redenen onacceptabel. Het functioneren van de man of vrouw zelf wordt erdoor beïnvloed. De
uitvoering van publieke taken leidt eronder. De integriteit en goed bestuur komen onder druk te staan. Het
vertrouwen in de overheid kan aangetast raken. En bij gedogen van het geweld groeit de onaantastbaarheid van
daders. Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben een ondermijnend effect op de
overheid en moeten stevig aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen worden.
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Informatieveiligheid
Informatieveiligheid gaat vooral over het veilig uitvoeren van (digitale) dienstverlening en het beheer van
persoonsgegevens.
Gemeenten zijn, net als andere (overheids-) organisaties, kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening vooral het veilig/beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening - en het beheer van persoonsgegevens. Als de overheid
de digitale beveiliging hiervan niet voldoende kan borgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding. Ook kan het
de fysieke veiligheid van burgers en organisaties in gevaar brengen, bijvoorbeeld als besturingssystemen van sluizen
en bruggen gehackt worden.
Daarnaast is cybercriminaliteit een opkomend nieuw fenomeen dat een grote impact op de veiligheid en
veiligheidsbeleving kan hebben

Ambtelijke en bestuurlijke Integriteit
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Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling, maar kan ook het gevolg zijn van ‘nietintentionele’ verrommeling van processen. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per
ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid doordat bijvoorbeeld fysiek
gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele
groepen bewegingsruimte krijgen (onvolkomen BIBOB- procedures), ambtenaren of bestuurders kwetsbaar worden
voor verdere aantastingen van hun integriteit.
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