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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 met een sterkere verbinding tussen de (toekomstige) gemeentelijke domeinen
jeugd, zorg en veiligheid. Na de oprichting en start in 2009, breekt nu de fase aan van
verdere professionalisering en doorontwikkeling. De vier gemeentebestuurders 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.
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Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30
De adviescommissie geeft aan op 25 juni 2014 een gesprek met de mensen van de
werkvloer van het Veiligheidshuis te willen voeren. De stukken zullen dan in een
adviescommissie na het zomerreces worden behandeld.
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Op 9 september 2014 besloot de agendacommissie om dit stuk af te voeren van de
agenda.
Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30
De commissie gaat niet akkoord met het voorstel om op 25 juni a.s. een thema-avond
Veiligheidshuis te houden. De datum van 4 juni a.s. wordt genoemd. De griffie zal bij het
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Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.
Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van het
te organiseren werkbezoek aan het Veiligheidshuis (zie verder agendapunt 7).
Agendacommissie - dinsdag 7 januari 2014 13:00
De agendacommissie staat uitvoerig stil bij deze brief. Een aantal leden bereikt geluiden
dat de mooie woorden in de brief afwijken van de feitelijke praktijk van alle dag binnen
het Veiligheidshuis. Op de werkvloer worden zaken anders ervaren dan hier vermeld en
de vraag die dit oproept is of zaken effectiever en doelmatiger kunnen. De
agendacommissie besluit op werkbezoek te gaan bij het Veiligheidshuis om dit ter plekke
met de medewerkers te bespreken. De voorzitter heeft goede ervaringen met het
bijwonen van een (fictieve) casusbespreking. Wanneer dit mogelijk is, wordt ook dat
onderdeel van het werkbezoek. Insteek is echter vooral om met de medewerkers van de
werkvloer te praten en door te kunnen vragen hoe zaken in de praktijk werken en waar
men tegenaan loopt. De griffier wordt gevraagd dit bezoek te plannen op een
dinsdagmiddag of een vrijdagmiddag in overleg met het Veiligheidshuis.
Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
De raad besluit deze brief op verzoek van de PvdA fractie door te geleiden naar de
agendacommissie van 7 januari 2014.

