OPDRACHTBESCHRIJVING KWARTIERMAKER SAMENWERKING AANPAK
ONDERMIJNING PARKSTAD.
De opdracht voor de kwartiermaker is tweeledig en luidt:
1. Adviseer aan de Driehoek Parkstad plus Belastingdienst over minimaal twee
samenwerkingsvormen ten behoeve van een integrale regionale aanpak van
ondermijning.
2. Adviseer aan de Driehoek Parkstad plus
samenwerking op het gebied van Intelligence.

Belastingdienst

over

een

mogelijke

De Regio Parkstad bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal,
Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf. Verder hebben we te maken met drie basisteams van
Politie, één Openbaar Ministerie en één Belastingdienst.
Begin 2022 is zowel het ambtelijke als bestuurlijke draagvlak voor een samenwerking op het
gebied van ondermijning binnen Parkstad uitgesproken.
Die samenwerking kan mogelijk tot stand komen in de vorm van een regionaal interventieteam
voor Parkstad.
Per samenwerkingsvorm wordt expliciet aandacht gegeven aan de voorbereiding, uitvoering en,
(juridische) opvolging van acties.
Daarnaast is er een ambtelijke en bestuurlijke wens om samen te werken op het gebied van
intelligence. Adequaat en integraal gebruik van data moet leiden tot een deugdelijke
sturingsstrategie om intelligence gerichter in te zetten, op een manier dat bestrijding van
ondermijnende criminaliteit niet meer louter incident-gedreven is, maar strategisch.
De kwartiermaker onderzoekt de mogelijkheden van (externe) financiering, waaronder de
versterkingsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De scenario’s zijn kansrijk als er voldoende draagvlak bestaat of gecreëerd kan worden bij de
betrokken bestuurders, het Openbaar Ministerie, de drie basisteams van de politie en de
Belastingdienst. Ook zijn de scenario’s toekomstbestendig en geven een stevige basis om op
korte en lange termijn voor de inwoners en ondernemers in Parkstad zichtbare resultaten te
bereiken.
Tijdens de uitvoering van de opdracht betrekt de kwartiermaker alle relevantie partners bij zijn
onderzoek en overlegt hij regelmatig met de ambtelijke begeleidingsgroep, die bestaat uit
vertegenwoordigers van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Voerendaal (de laatste
twee als vertegenwoordigers namens de SVBBL-gemeenten), Politie, Openbaar Ministerie en
Belastingdienst. Tevens rapporteert de kwartiermaker periodiek aan de verantwoordelijk
portefeuillehouder, burgemeester Geurts van gemeente Beekdaelen.
De voorkeur gaat uit naar thematische samenwerking, dus bijvoorbeeld branche-gericht waarbij
de aanpak van bijvoorbeeld (woon)overlast een lokale aangelegenheid blijft. De thema’s worden
vastgesteld in de lokale/regionale driehoek De samenwerking richt zich primair op
ondermijnende en gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit. Hierbij wordt ook actief gekeken
naar de aanpak van deze thema’s in andere regio’s waardoor kennisdeling actief wordt
gestimuleerd in heel Limburg.
De kwartiermaker heeft oog voor een evenredige behartiging van belangen van de stedelijke en
landelijke gemeenten.

De kwartiermaker biedt de Lokale Driehoek Parkstad plus Belastingdienst tussentijds, in oktober
2022, een voortgangsrapportage aan.
Het definitieve advies wordt uiterlijk 31 december 2022 aangeboden aan de Lokale Driehoek
Parkstad plus belastingdienst ter bespreking en besluitvorming in januari 2023.

