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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.
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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
Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.
Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Op verzoek van de PvdA doorgeleiden naar de Adviescommissie voor een gesprek met
mensen van de werkvloer en vervolgens een commissiebehandeling. De VVD steunt dit.

