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RAADSINFORMATIE

inzake doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland

Zuid

Samenvatting
Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de doorontwikkeling
van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. In de bijlage treft u de notitie "Werking
en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. In deze notitie wordt uitwerking
gegeven aan een nieuw model voor de werking en besturing van het
Veiligheidshuis. Samen met de netwerkpartners van het Veiligheidshuis is de
afgelopen maanden tijdens verschillende bestuursconferenties en sessies hieraan
gewerkt.
De werking van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is aangescherpt en
geprofessionaliseerd. Het Veiligheidshuis richt zich op multiproblematiek waarvoor
samenwerking tussen justitiepartners, zorgpartners en gemeenten noodzakelijk is
om tot een adequate aanpak en oplossing te komen. Het (her)ingerichte
besturingsmodel past zowel bij het karakter van een netwerksamenwerking als de
regierol van de gemeenten.
1. Wat is de aanleiding?
Eind vorig jaar bent u per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de
doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. In 2013 is de regie op
de Veiligheidshuizen verschoven van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten.
Daarbij dient de werking van het Veiligheidshuis - conform het Landelijk kader
Veiligheidshuizen - aangescherpt te worden. De stuurgroep Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid heeft daarom de volgende opdracht uitgezet:

Ontwikkel - vanuit de gemeentelijke regierol -- een model voor besturing en
bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis, dat een optimale probleemgerichte
samenwerking rondom multiproblematiek met veiligheidsvraagstukken
garandeert.
De opdracht van de stuurgroep is tweeledig. Het verder aanscherpen en
professionaliseren van de werking van het Veiligheidshuis, en het inrichten van de
besturing van het Veiligheidshuis met aandacht voor zowel de kracht van de
netwerksamenwerking als de nieuwe regierol van de gemeenten. De notitie is in
opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid opgesteld. In de
notitie wordt uitwerking gegeven aan een nieuw model voor de werking en
besturing van het Veiligheidshuis. Graag informeren wij u per raadsinformatiebrief
over de inhoud van deze notitie en het vervolg van het doorontwikkelingsproces.
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2. Wat willen we bereiken?
Het Veiligheidshuis richt zich op multiproblematiek waarvoor samenwerking tussen
justitiepartners, zorgpartners en gemeenten noodzakelijk is om tot een adequate
aanpak en oplossing te komen. Op deze complexe samenwerking wordt in het
Veiligheidshuis regie gevoerd. Middels de doorontwikkeling willen we de werking
van het Veiligheidshuis aanscherpen en professionaliseren, en de besturing
(her)inrichten, zodat de samenwerking rondom multiproblematiek in het
Veiligheidshuis wordt geoptimaliseerd.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Werking van het Veiligheidshuis
In hoofdstuk 3 en 4 van de notitie wordt de hernieuwde werking van het
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid beschreven. Het uitgangspunt van het
Veiligheidshuis is dat problematiek zoveel mogelijk lokaal wordt opgelost.
Opschaling naar het Veiligheidshuis vindt alleen plaats wanneer de lokale aanpak
van multiproblematiek ontoereikend is. De netwerkpartners (justitie, zorg en
gemeenten) in het Veiligheidshuis zullen in die situatie samen met de casusregisseur uit het lokale veld zoeken naar, en werken aan, verdere mogelijkheden.
"Reguliere" casussen worden besproken op een van de drie thematafels
(Volwassenen, Jeugd en Huiselijk geweld & Kindermishandeling). De zeer zware
problematiek, de zogenaamde ondoorgrondelijke, ongrijpbare en ontwrichtende
multiproblematiek (03MP), wordt vormvrij aangepakt. Hierbij gaat het om casussen
die niet voldoende beïnvloedbaar blijken met bestaande interventies.
Met deze nieuwe werking wordt beoogd de effectiviteit en efficiëntie van het
Veiligheidshuis te vergroten. Zo wordt het aantal afdoenings- en overlegtafels
verminderd van 18 naar 7, en is er sprake van een flexibele inzet en aanwezigheid
van de partners.
De besturing van het Veiligheidshuis
In hoofdstuk 5 wordt uitwerking gegeven aan de opdracht om te komen tot een
nieuw besturingsmodel. Het hernieuwde besturingsmodel van het Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid past bij een netwerkorganisatie waar partnerorganisaties met
inzet en behoud van eigen verantwoordelijkheid samenwerken. Tegelijkertijd past
het hernieuwde besturingsmodel bij de gemeentelijke regierol.
Op basis van een convenant mandateren gemeenten en partnerorganisaties een
stuurgroep om binnen overeengekomen kaders besluiten te nemen. De stuurgroep
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid draagt zorg voor sturing op de werking, het
resultaat, en het (bestuurlijk) verbinden. Alle convenantpartners hebben toegang
tot het bestuurdersnetwerk Zorg & Veiligheid Zuid-Holland Zuid. Hier wordt een
gezamenlijke visie ontwikkeld en worden meerjarenafspraken gemaakt. Een
adviesgroep heeft een voorbereidende en adviserende taak naar het
bestuurdersnetwerk en de stuurgroep.
a. Inspraak en communicatie
De notitie "Werking en Besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid" is tot stand
gekomen in samenwerking met alle netwerkpartners van het Veiligheidshuis
Zuid-Holland. De conclusies van een bestuurdersconferentie van september 2013
vormen de uitgangspunten die zijn verwerkt in een houtskoolschets van de
gewenste situatie. Dit was het startpunt voor verder gesprek. De houtskoolschets is
tijdens verschillende deelsessies aangevuld door gemeentebestuurders, bestuurders
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van partnerorganisaties en ambtenaren. De opbrengsten van deze deelsessies zijn
gedeeld en aangescherpt tijdens een bestuurdersconferentie van februari 2014.
b. Vervolgtraject besluitvorming
In het vervolgtraject van de doorontwikkeling wordt het nieuwe model van werking
en besturing vertaald naar de organisatie van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.
Uitgangspunten hierbij zijn het karakter van de netwerksamenwerking en het
behoud van een fysiek Veiligheidshuis. Tevens liggen er nog vraagstukken rondom
het beheer en de huisvesting van het Veiligheidshuis.
In een nog op te stellen convenant wordt vastgelegd dat partners zich verbinden
aan de werking en besturing van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, en actief
een bijdrage leveren aan het Veiligheidshuis.
4. Wat mag het kosten?
De begroting voor de bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid blijft
ongewijzigd. De begroting 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.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Notitie "Werking en Besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid".
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W houders
de secretaris,
de bu rg eester

M.M. van der Kraan
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