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Geachte leden van de gemeenteraad, 
  
Onder regie van de zes Peelgemeenten, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, is 
een jaarverslag opgemaakt over de behaalde resultaten van het Peelland Interventie Team (PIT) in 2018. In 
de bijlage vindt u dit jaarverslag, die voor kennisgeving door de colleges van de zes Peelgemeenten is 
aangenomen. 
 
Resultaten PIT 2018 
Het PIT straalde afgelopen jaar wederom daadkracht uit en was zichtbaar in de regio. In 2018 vonden er 33 
voorbereide acties plaats, zijn er daarbij 106 objecten bezocht en stuitte het PIT op 288 overtredingen 
verspreid over 49 categorieën. De hoeveelheid acties en bijbehorende resultaten zijn vergelijkbaar met die 
van 2017.  
 
Doorontwikkeling in de samenwerking 
Het PIT (bestaande uit 6 gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie 
Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer) is in 2018 een nieuw 
samenwerkingsverband aangegaan met de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). De BSOB is 
daarmee toegetreden tot het PIT-convenant. Daarnaast heeft het PIT in 2018 de samenwerking met 
verschillende organisaties nadrukkelijker geïntensiveerd. Zo zijn er meerdere gezamenlijke projecten 
opgestart met onder andere de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), het Waterschap en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondom mest, woonwagenlocaties, het buitengebied en 
een industrieterrein. Ook heeft het PIT een nauwere relatie opgebouwd met woningcorporaties door 
werkafspraken te maken, en op casus- en projectniveau integraler samen te werken. Bovendien stond het 
PIT het afgelopen jaar steeds meer in contact met het sociaal domein en het zorg- en veiligheidshuis. Een 
goede verbinding tussen handhaving, welzijn en zorg blijft ook voor 2019 een belangrijk aandachtspunt. 
 
Capaciteit voor opvolging 
Ten opzichte van 2017 bleek de opvolging van een PIT-actie in 2018 beter ingebed binnen de verschillende 
organisaties. Er was sprake van vroegtijdige informatiedeling tussen convenantpartners waardoor men beter 
op elkaar was ingespeeld. Ook in 2019 hebben we aandacht voor de benodigde (juridische) 
afhandelingscapaciteit en voor voldoende kundige mensen. 
 
  



 
Continuering en belangstelling 
Alle convenantpartners spreken van een effectieve aanpak die sterk voorziet in een behoefte. Er is geloof in 
het proces en daarmee veel draagvlak voor continuering van deze integrale werkwijze. De werkwijze wordt 
continu doorontwikkeld en naast een jaarlijkse evaluatie, wordt periodiek richting partners gerapporteerd 
over de resultaten in relatie tot gestelde doelstellingen. De belangstelling voor de werkwijze van het PIT is in 
Oost-Brabant en daarbuiten groot. Verschillende basisteams zijn gestart met soortgelijke initiatieven. 
 
Doelstelling PIT 
Het PIT-convenant, een convenant over integrale overheidshandhaving, is gericht op: 

A. het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving; 
B. het voorkomen en signaleren van strafbare feiten; 
C. het handhaven van de openbare orde en veiligheid.  

Partners doen dit ieder op basis van eigen toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het PIT 
werkt naar gelang casus of project, nauw samen met o.a. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(ISZW), de NVWA, Enexis, GGD, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de 
Belastingdienst, de ODZOB en zorg- en welzijnsinstanties. 
 
Door de werkwijze van het PIT pakken we complexe handhavingsproblematiek integraal op, stellen we 
grenzen en worden barrières opgeworpen voor ondermijning. Gezamenlijk werken we daarmee aan de 
zichtbaarheid van en het vertrouwen in de overheid. Inwoners worden door het jaar heen betrokken en op de 
hoogte gehouden via berichtgeving in de media. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

  

 

 

 
 


