
Aanleiding
Het traject Governance zorg en veiligheid in 
Zuid-Limburg richt zich op een betere samenhang 
in de aanpak van maatschappelijke problemen die 
voortvloeien uit thema’s op het gebied van zorg, 
welzijn, veiligheid en straf.
Die samenhang ontbreekt op dit moment. Burgers, 
maar ook professionals, lopen daardoor in de 
uitvoering tegen muren aan.
Het gaat dan met name om thema’s als ‘geweld in 
afhankelijkheidsrelaties’, ‘personen met onbegrepen 
en verward gedrag’ en ‘passende huisvesting na 
uitstroom uit detentie of zorg’.
Bij de aanpak van deze thema’s zijn meerdere 
organisaties betrokken - gemeenten, politie, ggz, 
openbaar ministerie, GGD en Veilig Thuis. In de 
ondersteuning van kwetsbare burgers wordt door 
deze partners nu ook al samengewerkt. Toch wordt 
de noodzaak gevoeld om beter met elkaar samen te 
werken en afspraken te maken die leiden tot verbe-
terde resultaten. De samenwerking en het vertrouwen 
tussen zorgprofessionals en veiligheidspartners 
moet idealiter vorm krijgen in een sterk en duurzaam 
partnerschap.
Insteek is om daarbij te komen tot een juiste priori-
tering en gedeeld eigenaarschap, waarbij urgente 
thema’s worden opgepakt door de juiste mensen aan 
de juiste overlegtafels.
In 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaam-
heden om die ambitie te verwezenlijken, in een 
zogenaamde Governance zorg en veiligheid 
Zuid-Limburg.
Als professional ben je actief in één van de bovenge-
noemde taakvelden. Daarom ontvang je deze perio-
dieke nieuwsbrief. Via dit medium zullen we je de 
komende periode informeren over de voortgang van 
het proces om te komen tot de beoogde Governance 
Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg.
Dit is de eerste uit de reeks.

Proces
In februari 2020 heeft over het bovenstaande 
 onderwerp in Maastricht een bestuurlijke conferentie 
plaatsgevonden.

Deze conferentie leidde tot de vaststelling dat,  gezien 
de knelpunten in de praktijk van hulpverlening aan 
kwetsbare burgers, er behoefte was aan een Gover-
nance zorg en veiligheid Zuid-Limburg.
Een van de concrete resultaten van de conferentie 
was de vorming van een ‘ambassadeursoverleg’. De 
ambassadeurs vertegenwoordigen gemeenten, ggz, 
politie, openbaar ministerie, GGD en Veilig Thuis. 
Elders in deze nieuwsbrief vind je een overzicht van 
de samenstelling van dit overleg.
In het ambassadeursoverleg is het te doorlopen 
 traject vastgesteld om te komen tot een Governance 
zorg en veiligheid Zuid-Limburg. Dit traject  bestaat uit 
drie stappen:
Stap 1. Verkenning en oriëntatie (2020)
Stap 2. Kwartier maken (eerste helft van 2021)
Stap 3. Implementatie en uitvoer (tweede helft van 
2021)

Stap 1: Verkenning en oriëntatie (2020)
De ambassadeurs hebben, samen met een werkgroep, 
het afgelopen jaar voorbereidende werkzaamheden 
verricht.
Dit heeft geleid tot een aantal resultaten die in 
december 2020 binnen het overleg zijn vastgesteld. 
In de visie wordt beschreven vanuit welke waarden 
en met welke missie de ambassadeurs het traject 
van Governance zorg en veiligheid tegemoet treden 
en duiden. Het advies aan de regio is om de samen-
werking, en daarmee de uiteindelijke governance, 
aan de hand van de volgende zeven uitgangspunten 
in te steken: 
1. Het perspectief van de kwetsbare burger, met

inachtneming van de veiligheidsrisico staat te allen
tijde op de eerste plaats;

2. De samenwerking richt zich op strategische
 beleidsvorming en samenhangende thema’s;

3. Er liggen concrete verbindingen tussen beleving
van de burger zelf (leefwereld), uitvoerende organi-
saties (operationeel tactisch), beleidsontwikkelaars
en bestuurders (systeemwereld);

4. Het in te richten bestuurlijke overleg zal ‘afstemmend
en adviserend’ zijn in, en naar de regio. Besluit-
vorming blijft bij de daarvoor reeds bestaande
gremia;

5. Voor de bestuurlijke inrichting wordt de schaal-
grootte van Zuid-Limburg aangehouden;

6. In beginsel wordt gemikt op de thema’s ‘geweld
hoort nergens thuis’, ‘personen met onbegrepen
verward gedrag’ en ‘passende huisvesting en veilig
leefbaar’. Er is daarnaast expliciete aandacht voor
het thema ‘jeugd’;

7. Voor de gezamenlijk vastgestelde thema’s zorg en
veiligheid zetten we in op een optimale governance
structuur die ten gunste staat van de burger.

Stap 2: Kwartier maken (eerste helft 2021) 
De eerste fase is in 2020 afgerond en heeft geleid 
tot een trajectplan, een vastgestelde visie en de 
hierboven genoemde uitgangspunten. 

Dat biedt de basis om over te gaan naar de volgende 
fase: kwartier maken. 
Dit is een relatief korte fase waarin de regio intensief 
zal worden betrokken. Wat past wel en wat niet? Wat 
is nodig en wat niet? Wat/wie sluit aan of wat zit in de 
weg? Welke overleggen zijn nodig en welke juist niet? 
De fase van kwartiermaken zal leiden tot een concreet 
voorstel voor een Governance zorg en veiligheid 
Zuid-Limburg die aan de regio zal worden voorgelegd. 
Daarmee is de eerste helft van 2021 dus een fase van 
ontwikkelen.

Stap 3: Implementatie en uitvoer (tweede helft 
2021)
De tweede helft van 2021 zal bestaan uit de imple-
mentatie van het voorstel en de daadwerkelijke 
inrichting van de Governance zorg en veiligheid.

Door het ambassadeursoverleg is Dirk Jimmink 
als kwartiermaker aangesteld. Samen met René 
 Bijlmakers van de Provincie Limburg zal hij de boven-
genoemde stappen in goede banen leiden. Daarin 
trekken ze samen op met een inmiddels  gevormde 
werkgroep.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief?
De succesvolle ontwikkeling en implementatie van 
Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg is een 
verantwoordelijkheid van alle betrokken professio nals.
We stellen daarom jouw input, reacties en vragen 
zeer op prijs.
Wil je reageren? Neem contact op met de kwartier-
maker, Dirk Jimmink. Je bereikt hem via  
+31 (0)6 – 5428 1470, of dirk@jblorenz.nl.
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Samenstelling Ambassadeursoverleg

• Burgemeester Christine van Basten-Boddin,

gemeente Beek (voorzitter)

• Burgemeester Marion Leurs, gemeente Stein

• Burgemeester Mirjam Clermonts, gemeente

Meerssen

• Burgemeester Wilma van der Rijt, gemeente

Brunssum

• Wethouder Anita Bastiaans, gemeente Maastricht

• Wethouder Jordy Clemens, gemeente Heerlen

• Wethouder Leo Jongen, gemeente Kerkrade

• Wethouder Leon Geilen, gemeente Sittard-Geleen

• Inge Godthelp-Teunissen, waarnemend politiechef

Limburg

• Henk van der Meijden, plaatsvervangend hoofd-

officier van justitie parket Limburg

• Kittie D’Hoine, lid raad van bestuur Mondriaan

• Fons Bovens, directeur GGD Zuid-Limburg

• Machteld Beukema, hoofd VT Zuid-Limburg

• Gedeputeerde Robert Housmans, provincie Limburg

https://www.veiligheidshuisparkstad.nl/wp-content/uploads/2021/05/Visiedocument-ambassadeurs-zorg-en-veiligheid-Zuid-Limburg-Februari-2021.pdf

