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Aantal acties per gemeente Stand van zaken PIT casussen 
per gemeente op 31-12-2018

nieuwe casussen

lopende casussen

afgeronde casussen

project in voorbereiding

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert 
acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. 

Het Peelland Interventie Team bestaat uit zes gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen 
Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. Zij werken nauw 
samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst.

Het PIT werkt ook nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen. 
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Bevindingen acties:
Top 10 van de meest
voorkomende 
overtredingen

nog 89 overtredingen
verspreid over 

39 categorieën 

Aantal acties per thema

horecamilieu arbeids-
migranten

overlast bedrijven-
terreinen

buitengebied woonwagen-
locaties

9 8 27 6 6 5

Ontwikkelingen

59 keer milieuovertreding

31 keer adresfraude

23 keer gebruik in strijd met bestemmingsplan

23 keer sociale zekerheidsfraude

17 keer gas- en/of elektriciteitsmeter niet in orde

14 keer hennep gerelateerde goederen aangetroffen

10 keer activiteiten zonder juiste vergunning

8 keer overtreding Wet Arbeid Vreemdeling

7 keer overbewoning geconstateerd

7 keer brandgevaarlijke situatie 

De samenwerking met Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), de Peelgemeenten (samenwerkingsverband wat voor 5 gemeenten o.a. de 
WMO wetgeving uitvoert), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Waterschap Aan en Maas, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en 
Functioneel Parket (FP) van het OM is versterkt. Versterking van de samenwerking vergroot de slagkracht en integraliteit van het PIT. Zo is integraal 
toezicht m.b.t. milieuproblematiek enkele keren succesvol opgepakt onder regie van het PIT. 

In meerdere basisteams in Oost-Brabant wordt verkend op welke wijze bestuurlijke interventieteams kunnen worden opgericht of doorontwikkeld. 
De teamleider van het PIT is hierbij betrokken als adviseur.

De samenwerking met woningbouwcorporaties is geïntensiveerd. Er zijn werkafspraken gemaakt en er wordt op casus- en projectniveau integraler
samengewerkt.  

+
    199 overtredingen



Resultaten per organisatie

Resultaat in geld 
in totaal: €684.565

Senzer
€244.918

Politie
€185.942

Gemeenten
€45.750

ISZW
€55.000

NVWA
€113.300

UWV
€39.655

(beëindigingen,
terugvorderingen

en fictieve besparingen)

(wederrechterlijk 
verkregen voordeel)

(boeterapporten)

(terugvordering onrechte  
genoten uitkeringen)

(boete-
rapporten)

(naheffingen en 
dwangsommen)

Veel onderzoeken die in 2018 gestart zijn lopen 
nog. Hiervan moeten we nog wachten op de 
resultaten. In dit overzicht zijn alleen de in 2018 
afgeronde onderzoeken opgenomen.

20182017 2019

Stand van zaken

Senzer 
(sociale zekerheid)
8   keer bij acties aanwezig
23  onderzoeken
8   uitkeringen beëindigd
2   aanvragen afgewezen
2  klanten zijn aan het werk gegaan

12   keer bij acties aanwezig
6   keer niet voldaan aan de brandveiligheidseisen
7   keer brandgevaarlijke situatie aangetroffen 
  (bestuur geadviseerd om (nood)maatregelen te nemen)

26   keer bij acties aanwezig (basisteam)
14      keer bij acties aanwezig (AVIM)
14   keer hennep gerelateerde goederen aangetroffen
3   hennepkwekerijen 
1   keer 584 gram henneptoppen in beslag genomen
7   aanhoudingen
6   proces verbalen Opiumwet 11A
5   proces verbalen diefstal van stroom
4   proces verbalen Wet op economische delicten
3   openstaande boetes geïnd
2   proces verbalen diefstal van gas
2   zorgmeldingen opgemaakt
2   vreemdelingen staande gehouden op grond van de 
  vreemdelingenwet
1   proces verbaal diefstal van water
1  9.000 blikken gestolen baby poeder, 4 gestolen voertuigen, 
  2 gestolen fietsen en een scooter in beslag genomen
1   proces verbaal op grond van de APV
1  aanhanger in beslag genomen

VRBZO 
(Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Politie 
(incl. AVIM: Afdeling Vreemdelingen, 
Identificatie en Mensenhandel)

26   keer bij acties aanwezig (gemeenten)
15  keer bij acties aanwezig (ODZOB, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
33   keer bleken na hercontroles de overtredingen ongedaan gemaakt
23   personen uitgeschreven en 8 personen ingeschreven
8   keer de huurovereenkomst beëindigd
7   keer n.a.v. acties woningen ontruimd
7   objecten direct gesloten i.v.m. brandgevaar
4  objecten gesloten o.g.v. bestuursdwang 
4   keer mestverwerking gestaakt
4   keer illegale situaties gelegaliseerd
4   aanhangers en een boot in beslag genomen o.g.v. de APV
4   keer een dwangsom opgelegd
2  keer de vergunning ingetrokken
2  woningen en 1 bedrijfspand gesloten o.g.v. Damocles
2   keer direct mest afgevoerd
2   keer chemicaliën verwijderd
2  keer een vergunning afgegeven
2   keer objecten afgebroken
1   keer beslag gelegd op bezittingen en op loon
1   keer een eigenaar onteigend
1  keer een gehele installatie afgesloten i.v.m. gevaar

Gemeenten

3   keer bij acties aanwezig
8  keer overtreding WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen)
5   keer overtreding WML (Wet Minimum Loon)
2   keer overtreding ATW (Arbeidstijdenwet)
1   keer schijnconstructie

9   keer bij acties aanwezig
2  keer voedselveiligheid niet in orde 
4   keer roken in de horeca 
1   keer boete opgelegd i.v.m. niet voldoen aan de meststoffenwetgeving

4   keer bij acties aanwezig
2  keer voedselveiligheid niet in orde 
4   keer roken in de horeca 
1   keer boete opgelegd i.v.m. niet voldoen aan de meststoffenwetgeving

16   keer bij acties aanwezig
8   keer meters vervangen voor verder onderzoek
5   keer diefstal van stroom (meters afgesloten)
2   keer diefstal van gas (meters afgesloten)
1  keer meter afgesloten i.v.m. gevaarzetting

2   keer bij acties aanwezig
2   uitkeringen beëindigd
1   waarschuwing uitgevaardigd

ISZW (arbeidsmarktfraude)
(Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Enexis 
(netwerkbeheerder gas en elektriciteit)

UWVBelastingdienst / Douane
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