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RAADSINFORMATIE inzake door ontw i kkel i ng Veil i ghei dshui s

Sa m e nv at ti ng
De regie op de Veiligheidshuizen is in 2013 verschoven van het Rijk naar
gemeenten. De 17 gemeenten uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan voor
de opgave om gezamenlijk regie te voeren op het Veiligheidshuis Zuid-Holland
Zuid. Zij zien daarbij de kansen die deze verantwoordelijkheid met zich meebrengt
voor wat betreft een integrale aanpak m et een sterkere verbinding tussen de
(toekom stige) gem eentelijke domeinen jeugd, zorg en veiligheid. Na de oprichting
en start in 2009, breekt nu de fase aan van verdere professionalisering en
doorontwikkeling. De vier gem eentebestuurders uit de regio die zitting hebben in de
stuurgroep van het Veiligheidshuis, zijn benoemd tot eigenaar en trekker van de
doorontwikkeling. De opdracht die zij uitzetten luidt:

Ontwikkel vanuit de gemeentelijke regierol- een model voor besturing en
bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis, dat een optimale probleemgerichte
samenwerking rondom multiproblematiek met veiligheidsvraagstukken
garandeert.
-

In het tweede kwartaal van 2014 zal een voorstel voor een nieuw besturingsmodel
aan de gemeenten worden voorgelegd. Daarop volgend zal tevens een
organisatiemodel worden voorgelegd waarin aandacht wordt besteedt aan de
dagelijkse leiding, en de positionering van de Organisatie.
1. Wat is de aanleiding?
Nieuw landelijk kader Veiligheidshuizen
Vanaf 1 januari 2013 is de regie op de Veiligheidshuizen verschoven van het Rijk
naar de gemeenten. Door deze verschuiving hebben de gemeenten als
samenwerkende partner in het Veiligheidshuis een regisserende rol en kom t er een
zwaardere sturingsverantwoordelijkheid te liggen bij gemeenten. In samenhang
hiermee wordt de rijksbijdrage aan Veiligheidshuizen niet langer via het Openbaar
Ministerie verstrekt, m aar via de zetelgemeente uit de veiligheidsregio. De
17 gem eenten uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan voor de opgave om
gezamenlijk regie te voeren op het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.
Met voorliggende brief informeren wij u over de ambities voor de doorontwikkeling
van het Veiligheidshuis die in september jongstleden zijn geformuleerd door de
portefeuillehouders uit de 17 gemeenten. Hiermee voldoen wij aan de toezegging
die u in 2012 is gedaan door wethouder W agem akers. In 2013 heeft wethouder
Reynvaan dit onderdeel van de portefeuille van wethouder W agemakers
overgenomen. W ethouder Reynvaan is namens de gemeente Dordrecht lid van de
stuurgroep Veiligheidshuis.
Qè:
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2. Wat willen we bereiken?
Situatie tot op heden
Sinds 2009 kent de regio Zuid-Holland Zuid haar eigen Veiligheidshuis. In het
Veiligheidshuis werken gemeenten en straf- en zorgpartners onder één dak samen
om overlast, criminaliteit en huiselijk geweld in de regio terug te dringen. De
"harde" kant van repressie en handhaving gaat hierbij hand in hand met de "zachte'
kant van preventie en zorg. De partners signaleren problemen, bedenken
oplossingen en voeren die samen uit. Bij de gekozen aanpak krijgt uiteraard het
slachtoffer de aandacht die nodig is.
Tussen 2009 en 2013 is er, onder regie van het Openbaar Ministerie, veel bereikt in
het Veiligheidshuis. Voor de doelgroepen (zeer actieve) veelplegers, huiselijk geweld
en jeugd(groepen) is structurele samenwerking op casusniveau opgezet. Daarnaast
is er in het veiligheidshuis gewerkt aan de aanpak ex-gedetineerden, de aanpak
overlastgevers (i.s.m. de Taskforce Overlast) en de aansluiting van de justitiële
afdoening van arrestanten (ZSM) met het Veiligheidshuis.
De gezamenlijke partners in de stuurgroep Veiligheidshuis hebben vorig jaar een
1
visie neergelegd voor de doorontwikkeling: een 'Stip op de horizon' . Onder
gemeentelijke regie zal die visie verder worden uitgewerkt. Na de oprichting en start
onder regie van het Openbaar Ministerie, breekt nu de fase aan van verder
professionalisering en doorontwikkeling. Hiervoor zien we een aantal
aanknopingspunten:
Aanknopingspunten voor doorontwikkeling en professionalisering
Terugtrekkende partners. De centralisaties binnen het Openbaar Ministerie gaan
gepaard met bezuinigingen. Met minder personele mogelijkheden wordt gewerkt
vanuit regionale eenheden. Dat maakt het soms lastig om het Veiligheidshuis te
bemensen. Voor de complexere casussen hebben de partners elkaar in het
Veiligheidshuis wél nodig om tot een adequate aanpak te komen.
De nadruk van samenwerkingspartners in het Veiligheidshuis ligt op het domein
van politie en justitie. De samenwerking kan versterken met een betere
aansluiting op de domeinen zorg en jeugdhulp.
De groeiende overlap van casuïstiek in het Veiligheidshuis met andere
initiatieven.
Verheldering van de taakverdeling én versterking van de aansluiting tussen de
casuïstiekbehandeling in het Veiligheidshuis enerzijds en die in lokale netwerken
en reguliere ketens - zoals de jeugdketen - anderzijds.
Het versterken van de borging van kerntaken in het Veiligheidshuis, waardoor
een scherpere focus wordt gerealiseerd.
In de huidige fase van het Veiligheidshuis is het noodzakelijk dat er vernieuwde
afspraken worden vastgelegd over eigenaarschap en sturing van het
Veiligheidshuis. De huidige bestuurlijke en beleidsmatige sturing van het
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid past niet meer bij de ingrijpende veranderingen
met betrekking tot de integrale benadering, en doet te weinig recht aan de
regierol van gemeenten. Besturing en dagelijks beheer lopen teveel door elkaar
heen.

1 Zie bijlage: Stip op de horizon (anno 2015) Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.
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Ambitie invulling gemeentelijke regierol
De gemeenten in Zuid-Holland Zuid willen positie nemen in, en invulling geven aan,
de regierol van het Veiligheidshuis. Zij zien daarbij de kansen die deze
verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor wat betreft een integrale aanpak met
een sterkere verbinding tussen de (toekomstige) gemeentelijke domeinen jeugd,
zorg en veiligheid. Het doel van de doorontwikkeling is te komen tot een meer
integrale aanpak van multiproblematiek in het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is
samenwerken in een netwerk van partners uit de straf-, en zorgketen en
gemeentelijke partners. Doel van de samenwerking is het bijdragen aan veiligheid:
het voorkomen en verminderen van recidive, overlast, criminaliteit en
maatschappelijke uitval bij complexe problemen door het verbinden van interventies
vanuit straf en (jeugd-)zorg.
In deze samenwerking van 17 gemeenten, heeft de gemeente Dordrecht vanuit
twee rollen een bijzondere positie in het Veiligheidshuis:
1. Dordrecht als zetelgemeente van de Veiligheidsregio. Als zetelgemeente
ontvangt Dordrecht de rijksbijdrage voor het Veiligheidshuis van het Ministerie
van Veiligheid & Justitie.
2. Dordrecht als centrumgemeente voor de Drechtsteden en de Alblasserwaard
Vijfheerenlanden. Als centrumgemeente ontvangt Dordrecht de decentralisatieuitkeringen voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang. Een groot
deel van deze middelen wordt ingezet ten behoeve van de (keten)samenwerking
in het Veiligheidshuis. Voorbeelden hiervan zijn: de aanpak huiselijk geweld, de
aanpak ex-gedetineerden en de aanpak overlastgevers.
Het Veiligheidshuis in de kern(taken)
De samenwerking vanuit het Veiligheidshuis wordt ingezet wanneer de problematiek
in andere verbanden onvoldoende kan worden opgelost en problemen geeft, en
waarbij een combinatie tussen straf- en zorginterventies mogelijk en effectief is.
Meestal zijn dit al langer slepende kwesties. Wanneer problemen niet ophouden en
in omvang en aard toenemen, zullen er tegelijkertijd meerdere hulpverleners vanuit
verschillende organisaties aan het werk zijn bij eenzelfde persoon, gezin of groep.
De behoefte om deze hulpverlening gecoördineerd in te zetten krijgt vorm en inhoud
in bijvoorbeeld een Lokaal Zorgnetwerk. Alle situaties die via deze wegen afdoende
kunnen worden aangepakt, komen niet in het Veiligheidshuis. De samenwerking in
het Veiligheidshuis is de plek om op te kunnen schalen vanuit een Lokaal
Zorgnetwerk. Bijvoorbeeld wanneer een partners over het justitiële domein
noodzakelijk zijn voor een doorbraak in de casuïstiek. Wij zien daartoe voor het
Veiligheidshuis in de toekomst twee kerntaken:
Kerntaak Informatie delen / kennis brengen: Vanwege de unieke samenwerking
tussen straf en zorg binnen het Veiligheidshuis, is er met name op het gebied van
drang en dwang en justitiële trajecten veel know how. Wanneer een casus binnen
een reguliere keten of een lokaal netwerk dreigt vast te lopen, kan met de kennis
vanuit de samenwerkende partners in het Veiligheidshuis een impuls gegeven
worden, zonder dat de casus meteen wordt opgeschaald en overgedragen aan het
Veiligheidshuis. Lokaal wat lokaal kan en opschalen wanneer nodig.
Kerntaak Procesregie: Voor problemen die de mogelijkheden van de reguliere
ketens overstijgen vanwege de complexiteit en/of vanwege een dominant
veiligheidsvraagstuk.
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3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om het bovenstaand beeld van de ambities te verwezenlijken zijn een aantal
stappen noodzakelijk. De vier gemeentebestuurders die zitting hebben in de
stuurgroep van het Veiligheidshuis (Burgemeester Luteijn, burgemeester
Van Hemmen, wethouder Reynvaan en wethouder Van der Vlies) zijn, mede vanuit
de conferentie in september, benoemd tot eigenaar en trekker van de
doorontwikkeling. De opdracht die zij uitzetten luidt:

Ontwikkel - vanuit de gemeentelijke regierol- een model voor besturing en
bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis, dat een optimale probleemgerichte
samenwerking rondom multiproblematiek met veiligheidsvraagstukken
garandeert.
Nieuw model voor besturing en organisatie
Het eigenaarschap en besturing van het veiligheidshuis wordt uitgewerkt in een
besturingsmodel dat recht doet aan de gemeentelijke positie als regievoerder. Het is
daarbij zeer nadrukkelijk de wens en ambitie om de kracht van de
netwerkorganisatie te behouden. Deze kracht komt uit de intrinsieke motivatie en
inzet van alle partners uit de keten. Dit is van grote waarde en daarom van belang
te blijven behouden voor de besturing en Organisatie van de toekomst. In het
tweede kwartaal van 2014 zal een voorstel voor een nieuw besturingsmodel aan de
gemeenten worden voorgelegd. Daarop volgend zal tevens een organisatiemodel
worden voorgelegd waarin aandacht wordt besteed aan de dagelijkse leiding, en de
positionering van de Organisatie.
Methodische doorontwikkeling
In de komende maanden zal extra inzet worden gepleegd op de methodische
doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. Tot dit thema behoren:
Het realiseren van afspraken over de wederzijdse verbindingen tussen het
Veiligheidshuis en de lokale netwerken en reguliere ketens binnen de
17 gemeenten.
Het vastleggen van kwaliteitsafspraken over de methodiek van de
casusoverleggen.
b. Vervolgtraject besluitvorming
In het tweede kwartaal van 2014 wordt u geïnformeerd over de voortgang.
4. Wat mag het kosten?
De opdracht voor doorontwikkeling zal worden uitgevoerd binnen de begroting van
het Veiligheidshuis. De begroting voor de bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid loopt via een drietal stromen:
1.
De Rijksbijdrage wordt vanuit de DU Veiligheidshuizen via de zetelgemeente
(Dordrecht) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ter beschikking gesteld
aan het Veiligheidshuis.
2.
Iedere gemeente draagt bij aan de financiering middels de inwonerbijdrage.

3.
De organisaties die een werkplek in het Veiligheidshuis gebruiken betalen
daarvoor een werkplekbijdrage.
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Voor de gemeente Dordrecht kleeft er naast de financiële inzet in de begroting van
de bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis nog een ander financieel belang. De
inhoudelijke aanpak op de doelgroepen wordt voor een groot deel vanuit de
centrum gem eentem iddelen van Dordrecht gefinancierd. Denk aan de ketenaanpak
Huiselijk Geweld, de Aanpak Ex-gedetineerden, en de aanpak van o.a.
overlastgevers middels het Team Toeleiding en Bemoeizorg. Deze aanpakken
worden geregisseerd vanuit de centrumgemeente maar uitgevoerd binnen het
Veiligheidshuis.
5. Bij deze raadsinform atiebrief horen de volgende bijlagen:
Stip op de horizon ("anno 2015") Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
Beeldverslag Miniconferentie Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid d.d. 4 september
2013
-

-

W ij vertrouwen er op u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd.

J
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