Actieagenda Veiligheidscoalitie 2020
Doelen Veiligheidsstrategie 2019-2022
•

Samen effectief voor een veiliger MiddenNederland Meer zicht op problematiek en
ontwikkelen innovatief handelingsperspectief
Jaarresultaten 2019

Focus
Effectieve verbinding
Veiligheid en Zorg

Bureau RVS ondersteunt de partners bij
het uitvoeren van de
Veilighheidsstrategie. Wij verbinden,
inspireren en bieden praktische hulp
bij actuele veiligheidsvraagstukken.
Lees meer over Bureau RVS
in het Brandbook en de begroting

Uitvoering 2020

Bureau RVS

Georganiseerde Ondermijnende
Criminaliteit
Digitale Veiligheid

Projecten
VIS
Burgernet
Rijker Verantwoorden

Strategie
• Verbinden
• Inspireren
• Praktische hulp

Veiligheids Academy
Radicalisering
Veilig ondernemen

'Criminaliteit raakt ons allemaal.
Alleen samen kunnen we een
effectieve vuist maken!'
Voorwoord
Burgemeester Gerolf Bouwmeester,
voorzitter Dagelijks Bestuur RVS/RIEC

Voorwoord
Criminaliteit raakt ons allemaal. Dit werd afgelopen jaar weer duidelijk. De
tramaanslag in Utrecht, de moord op de advocaat van een kroongetuige en
een gemeente die slachtoffer werd van cybercriminelen, maakten de grote
impact die criminaliteit op onze samenleving heeft pijnlijk zichtbaar. Dit
benadrukt hoe belangrijk onze samenwerking in Midden-Nederland is. Hoe
relevant de afspraken zijn die wij hebben gemaakt om onze regio veiliger
te maken. Alleen samen kunnen we criminaliteit effectief aanpakken.
Samen sterk
We weten dat we elkaar nodig hebben. Ook in 2019 hebben we dit laten
zien door ons gezamenlijk in te zetten voor een veiliger Midden-Nederland.
Vol trots zie ik dat we mooie resultaten hebben geboekt op de prioriteiten
die we hebben gesteld. Zo hebben we meer zicht op de problematiek van
inwoners met verward gedrag en onze aanpak verbeterd, honderden ondernemers zijn weerbaar gemaakt tegen digitale dreigingen en zijn we gestart
met acties om te voorkomen dat jongeren de drugscriminaliteit in gaan.
Op naar een veiliger Midden-Nederland
Het komende jaar zetten we ons onverminderd in om ons doel te bereiken:
Een veiliger Midden-Nederland in 2022. Inwoners en professionals ervaren
meer veiligheid, de klassieke vormen van criminaliteit zijn gestabiliseerd of
nog verder afgenomen. Drugscriminaliteit is effectief verstoord. Drempels
tussen het veiligheids- en zorgdomein zijn voor professionals voelbaar
weggenomen of verlaagd. Op cybercriminaliteit is meer zicht én innovatief

handelingsperspectief om het tegen te gaan. Daarnaast ondersteunen we
lokale en districtelijke prioriteiten vanuit de regio. Hoe we dit willen
bereiken en wat we daar dit jaar voor doen, staat in dit plan. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we dat ook in 2020 een effectieve vuist maken tegen
criminaliteit.
Burgemeester Gerolf Bouwmeester
Voorzitter Dagelijks Bestuur Bureau RVS/RIEC

Leeswijzer
Per thema vindt u een korte beschrijving van de behaalde resultaten in
2019, gevolgd door de ambities en acties in 2020. Daarna volgt een
beschrijving van de in 2020 uit te voeren projecten: Rijker Verantwoorden,
de Veiligheidsacademy, het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS), Burgernet,
radicalisering en Veilig Ondernemen. Tevens ziet u – zoals aangekondigd
in de RVS- een voorstel van de bestuurlijke werkgroep Radicalisering voor
het vervolg. In de bijlage ziet u de jaarresultaten 2019. Dit is tevens het
jaarverslag van politie Midden Nederland (verplichting vanuit de politiewet).

Veiligheid & Zorg

Doelstelling programma
In onze actieagenda focussen we op de gestelde doelen van de taskforce:
A.
Vergroten inzicht problematiek en ontwikkelen innovatief handelingsperspectief.
B.
Wegnemen drempels voor professionals.
C.
Organiseren ambtelijke en bestuurlijke werk- en kennissessies.

Wat is er in 2019 gerealiseerd?
In 2019 startte de nieuwe Taskforce Veiligheid en Zorg. Begin maart organiseerde zij een symposium over de evaluatie en verdere verbetering van
de lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in Midden-Nederland voor 125
professionals van gemeenten en ketenpartners. De PGA maakt nu onderdeel uit van het repertoire van alle gemeenten om veiligheidsproblemen
effectief aan te pakken. Daarnaast waren er verschillende intervisiebijeenkomsten lokale PGA. Deze werden als succesvol ervaren en zorgden voor
een doorbraak in casuïstiek en betere samenwerking tussen partners. Tijdens de Bestuursconferentie van november over de Wet verplichte GGZ
stond de vraag centraal: ‘Hoe zorgen we dat we voor kwetsbare mensen op
het snijvlak van zorg en veiligheid écht maatwerk en stabiliteit van leven
gaan leveren?’
Verder is gerealiseerd:
B.
Geactualiseerd privacyreglement lokale PGA Midden-Nederland is teken klaar voor 39 gemeenten en ruim 100 ketenorganisaties waarmee de samenwerking en gegevensverwerking in en tussen de
domeinen regionaal eenduidig en goed is geregeld.
A.
Recidivemeting PGA is uitgevoerd.

B.

B.

Partners zijn ondersteund bij de implementatie van de nieuwe Wet
Verplichte GGZ. Zo is een voorstel aangenomen voor de inrichting
van het nieuw verplichte regio-overleg Wvggz.
Het Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico heeft
partners ondersteund bij ‘buikpijnzaken’ wat heeft geleid tot
passende interventies.

Actieagenda 2020
1. De uitvoeringspraktijk voor (jonge) kwetsbare inwoners en huishoudens met complexe problemen is verbeterd:
B.
Bestuurders van domeinen zorg, sociaal en veiligheid bespreken periodiek gedeelde issues op inhoud en proces. Zij ontwikkelen een gezamenlijk manifest en sturen vanuit hun visie en gedeelde waarden
op het opgavegericht werken rond complexe huishoudens/personen.
A.
Het uitrollen en trainen van de PGA-monitor in de gemeenten om de
integrale aanpak verder te faciliteren en rijker te verantwoorden.
A.
Het uitventen van de bewustwording rond de stressorenaanpak en
het belang van maatwerk uitventen via goede voorbeelden en het
stimuleren van proeftuinen.
C.
Organiseren van een kennisbijeenkomst over PGA-interventies en ten
minste 10 intervisiebijeenkomsten PGA organiseren om met en van
elkaar te leren.
B.
De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH), in samenspraak met hun stuurgroepen, ondersteunen bij het oplossen van structurele knelpunten
die uit casuïstiek naar voren komen en bij de uitvoering van hun jaarplannen.

Veiligheid & Zorg

A.
A.

De haalbaarheid van gecertificeerde leergang voor pga-professionals
onderzoeken.
De mogelijkheden voor vroegsignalering van kwetsbare en
afglijdende jeugdigen op o.a. scholen onderzoeken.

2. De ondersteuning en aanpak van kwetsbare personen met
(potentieel) risicovol en/of verward gedrag is ondersteund:
B.
Gemeenten en ketenpartners ondersteunen bij de implementatie van
de Wet Verplichte GGZ, de wet Zorg en dwang en de Wet forensische
zorg; knelpunten daarin worden goed belegd en opgepakt.
B.
Het Schakelpunt voor personen met verward gedrag en gevaarsrisico
MN borgen en het goed beleggen en oplossen van knelpunten die het
Schakelpunt en de ZVH signaleren.
B.
De re-integratie van personen met gevaarsrisico verbeteren. De
patiënten/plegers met hoog recidiverisico veilig en verantwoord,
vanuit de zorg of detentie, terug laten keren in de samenleving. Hier
gebruiken we de ketenaanbevelingen uit de rapporten van de
Inspectie en Onderzoeksraad Veiligheid over o.a. risicotaxatie en
informatie-uitwisseling voor.
B.
Taskforce start een lobby bij verzekeraars voor betaalde bemoeizorg
en beveiligde longcare plekken.
A.
Partijen bewustmaken van de consequenties van de decentralisatie
van beschermd wonen per 2022 voor inwoners en organisaties. Wij
helpen hen om zich hierop (boven) lokaal te organiseren in
samenhang met sociaal domein, jeugd en veiligheid.

3. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen veiligheids-,
zorg– & sociaal domein is verbeterd:
B.
Het aanvullend privacyreglement jeugdgroepen actualiseren zodat
het de praktijk ondersteunt.
C.
Professionals trainen in het geactualiseerde privacyreglement lokale
PGA.
B.
Vuistregels ontwikkelen voor de toepassing van privacyregels zodat
professionals een betere afweging over het delen van informatie
kunnen maken.
B.
Contextinformatie van PGA-cliënten toegankelijk maken bij ZSM en
mee laten wegen in de afdoening.

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Doelstelling programma





Door een aanpak van criminele samenwerkingsverbanden is de
drugscriminaliteit slimmer, adaptiever en effectiever verstoord.
Er zijn barrières opgeworpen en vroegtijdig geïntervenieerd op de
districtelijke ondermijningsthema’s, zowel op sociaal, financieel,
strafrechtelijk, bestuurlijk als civiel vlak.
Het criminele pad voor jongeren is onaantrekkelijk gemaakt, waardoor zij niet overstappen naar een carrière in de cocaïnehandel of
daaraan te relateren criminaliteit.

Wat is er in 2019 gerealiseerd?
2019 stond in het teken van de implementatie en start van de uitvoering
van het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in MiddenNederland. De bijeenkomst “Team of teams tegen ondermijning” op 25 juni
was hierin een mijlpaal. Met 135
collega’s uit negen verschillende
organisaties is een grote stap gezet in het leggen van verbinding
en het bouwen aan een netwerk
van professionals, dat drugscriminaliteit effectief aanpakt.

Verder is gerealiseerd:

Gezamenlijk proces ‘Van signaal tot interventie’ en het sturingsmodel
met partners afgestemd en geïmplementeerd.

Vijf Districtelijke Teams Ondermijning (DTO’s), het Regionale Team
Ondermijning (RTO) en het team Straatwaarden van start gegaan met
de uitvoeringsplannen.

Programma ‘Bestuurlijke weerbaarheid’ afgestemd en gestart waaronder weerbaarheidsscans uitgevoerd bij drie gemeenten en bij de provincies Utrecht en Flevoland. De scans bieden inzicht en bewustwording in de mate van weerbaarheid van deze organisaties.

Regionale expertise op bestuurlijke aanpak versterkt: eerste kennissessie bestuurlijk instrumentarium voor basisteam en gemeenten
heeft plaatsgevonden in district West.

Overzicht met handelingsperspectief voor inzet bestuurlijk instrumentarium aangeboden aan gemeenten.

Werkproces handhavingsknelpunten (HHK’s) met partners afgestemd
en eerste drie thematische HHK’s vastgesteld. Deze zijn gericht op
het verbeteren van de informatiedeling.

Crimefield lab uitgevoerd en geëvalueerd. Hiermee zijn nieuwe inzichten verkregen over de effectiviteit van de aanpak van jonge aanwas in de cocaïnehandel.

Brancheprofiel kappersbranche opgeleverd.

Gezamenlijk werkproces vastgesteld gericht op het verbeteren van
kwaliteit en snelheid van bestuurlijke rapportages.

Regionaal ondermijningsbeeld opgeleverd incl. communicatie advies
t.b.v. bewustwording, inzicht en handelingsperspectief.

Communicatie toolbox opgeleverd met standaardteksten en advies

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit




voor communicatie met betrekking tot (de aanpak van) GOC.
Inzet Quick Response Team (QRT) in verschillende gemeenten voor
aanpak van jonge drugscriminelen.
Drie gemeenten geselecteerd voor brede, langdurige aanpak van jonge aanwas drugscriminaliteit.

Actieagenda 2020
1. De aanpak van de drie regionale thema’s (criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s), criminele geldstromen en bestuurlijke weerbaarheid) is opgezet en wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben burgers, ondernemers en maatschappelijk middenveld een actievere rol in de aanpak van drugsgerelateerde ondermijning.

Uitvoeren weerbaarheidsscan in alle gemeenten; verbeterplan en aanbevelingen opstellen per gemeenten om de weerbaarheid te vergroten.

Twee CSV’s in kaart brengen en verstoren, door ze integraal aan te
pakken.

Criminele geldstromen in kaart brengen en verstoren. Bewustwording
en expertise bij partners vergroten en signalering verbeteren.

Organiseren lokale kennisbijeenkomsten voor elk basisteam en gemeenten over bestuurlijk instrumentarium.

Format ‘ondermijningsproof APV’ beschikbaar stellen aan gemeenten.

Gemiddelde doorlooptijd van bestuurlijke rapportage terugbrengen
van zes naar vier weken.

2. In de vijf districten is de informatiepositie en bewustwording vergroot op de districtelijke ondermijningsthema’s en is per thema een
aanpak gestart waarbij het aantal interventies wordt opgevoerd.

Kwetsbare gebieden/sectoren in kaart brengen door schouwen, analyseren en opzetten aanpak.

Afspraken maken met alle partners en maatschappelijke partijen over
de aanpak van de thema’s en de benodigde interventies.

Organiseren bewustwordingssessies voor bedrijven, burgers en partners en één ambtelijke en één bestuurlijke bijeenkomst over GOC.
3. Negatieve rolmodellen en omstandigheden die drugshandel mogelijk maken zijn zichtbaar aangepakt.

Brede en langdurige aanpak in drie gemeenten voor het tegengaan
van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Acht keer inzet van QRT voor het aanpakken van jonge drugscriminelen.

Realiseren ‘moedernetwerk’ en ‘moedertraining’ in drie pilotgemeenten voor het mobiliseren en activeren van moeders als rolmodellen.

Inzetten communicatie als interventie.

Inrichten platform voor advies en dialoog, kennisontwikkeling en
kennisdeling.

Straatwaarde(n) organiseert vier Q colleges.

Alternatieven zijn via de PGA+ aangereikt om jongeren (25 jongeren)
te behoeden voor een carrière in de cocaïnehandel.

We passen de principes van rijker verantwoorden toe door het ontwikkelen van een dashboard voor districtelijke en regionale sturing.
Hierin is ruimte voor cijfers, letters, dialoog, beeld & verhaal.

Digitale veiligheid

Doelstelling programma

Actieagenda 2020

In 2022 zijn burgers, ondernemers en wijzelf in de regio beter beschermd
tegen digitale indringers en criminelen.

We zijn en blijven wakker op digitale dreigingen en risico’s.

We weten wat we willen en moeten beschermen en hoe.

We hebben nieuwe coalities (publiek en privaat) gevormd om weerbaar
te zijn.

We vinden de aanpak van digitale veiligheid net zo normaal als de aanpak van bijvoorbeeld high impact crimes.

In 2020 is het programmaplan digitale veiligheid vastgesteld en gingen we
aan de slag. In meerdere gemeenten is geëxperimenteerd met interventies
die tot bewustwording en gedragsverandering bij risicodoelgroepen leidden.

Oprichten platform Digitale Veiligheid (CISO/OOV) om de verbinding
tussen OOV en informatiebeveiliging te bevorderen.

Organiseren masterclass Digitale Veiligheid voor het netwerk.

Bestuursconferentie Digitale Veiligheid op 6 april 2020.

Rond één specifieke cybercrimezitting organiseren we voor ons netwerk, pers en publiek extra maatschappelijke aandacht.

Ondersteunen gemeenten met vernieuwende interventies gericht op
jongeren, ondernemers, buurtbewoners of de eigen organisatie. Zoals
digitale buurtbemiddeling, hackshield, hacklight, cyber24, weerbaarheidstesten etc.

Organiseren regiobijeenkomst digitale veiligheid. Ondernemers en
experts gaan samen aan de slag om slachtofferschap van digitale criminaliteit te voorkomen.

Eerste verkenning delen
over burgerparticipatie bij
de toepassing van opensource, big data en sensoren (Stadspanel Hilversum).

Wat is er in 2019 gerealiseerd?
Digitale veiligheid was een nieuw thema. De ambtelijke werkgroep, communicatiewerkgroep en de Taskforce startten met het schrijven van het programmaplan en het inventariseren van interventies. In 2019 is ook geïnvesteerd in het vergroten van het kennisniveau, bewustwording en onderzoek.

In 14 van de 39 gemeenten is een weerbaarheidstraining voor ondernemers georganiseerd, die met een 8,5 werden gewaardeerd. Deze
bijeenkomsten werden gefaciliteerd vanuit de subsidiegelden van het
Platform Veilig Ondernemen (PVO MN).

Kennis is vergroot door podcasts digitale veiligheid te verstrekken aan
het netwerk.

Samen met twee hogescholen, diverse gemeenten en regioverbanden
startte een gesubsidieerd onderzoek naar risicoperceptie en effectieve
interventies bij jongeren en ondernemers.

Projecten
1. Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)
Wat is er in 2019 gerealiseerd?
Het VIS is verder uitgerold, eind 2019 zijn 32 gemeenten in MiddenNederland aangesloten. Gedurende het jaar is er hulp en ondersteuning geboden aan de gebruikers van VIS. Daarnaast is een gebruikersbijeenkomst
georganiseerd voor feedback op aanwezige functionaliteiten, instructie voor
goed gebruik en zijn wensen voor doorontwikkeling opgehaald. Mede aan
de hand van deze input zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Actieagenda 2020
Toekomstbestendig borgen van beheer- en verwerkingsstructuur van het
VIS.

2. Burgernet
Wat is er in 2019 gerealiseerd?
Eind 2018 is Burgernet 2.0 geïmplementeerd. Begin 2019 stond in het teken
van het ondersteunen van gemeenten bij het nieuwe relatiebeheer, de promotie van Burgernet en de nieuwe huisstijl. Daarnaast is de handreiking
’Leefstijl gericht communiceren Burgernet’ opgesteld en aangeboden aan
gemeenten. Inmiddels is bijna 10% van de volwassen inwoners van MiddenNederland deelnemer aan Burgernet, via de telefoon of sms. Daarbuiten is er
een sterk toenemend aantal gebruikers van de Burgernet-App. Het succespercentage van de Burgernet-acties was in 2019 11,6%. In 120 van de ruim
1.000 burgernet-acties van 2019 heeft een tip van een burgernetdeelnemer

geleid tot het vinden van de gezochte persoon. 60% van de acties betrof vermissingen en 40% heterdaadacties.
Actieagenda 2020
Het succespercentage is verhoogd naar 14%

Vergroten effectiviteit samenwerking tussen politie en gemeenten.

Alle basisteams gebruiken burgernetmail.

Gemeenten ondersteunen in relatiebeheer, promotie en werving.

Het aantal Burgernet-acties is toegenomen.

Twee bijeenkomsten organiseren voor alle Burgernetambassadeurs
van gemeenten en politie in Midden-Nederland.

Samenwerkingsafspraken updaten over het relatiebeheer, werving en
Burgernetmail.

Verbeteren gebruik en inzet burgernet op de drie meldkamers, bijvoorbeeld door het inzetten van burgernet als opsporingsmiddel bij
High Impact Crimes.

We vertegenwoordigen Midden-Nederland in het project Landelijke
Meldkamer Samenwerking over de toekomst van Burgernet landelijk.

Gemeenten stimuleren de Burgernet app te promoten.

Alle gemeenten zijn op de hoogte van de mogelijkheden die Burgernetmail hen biedt bij het versturen van veiligheid gerelateerde berichten.

Projecten
3. Rijker kiezen en verantwoorden
Actieagenda 2020
We zijn in 2019 gestart met het samenstellen van een bestuurlijke begeleidingsgroep. In 2020 gaan we aan de slag met het stellen van scherpere doelen in de verantwoording en maken we meer gebruik van de combinatie tussen cijfers, beelden, onderzoeken en verhalen. Daarmee doen we recht aan
de complexiteit van het werk, kunnen we onze keuzes, inspanningen en resultaten richting opdrachtgevers, politiek en maatschappij beter legitimeren
en ons lerend vermogen vergroten.

In 2020 presenteert de bestuurlijke begeleidingsgroep een voorstel rijker verantwoorden aan de DVC’s.

Uitwerken concreet project binnen elk programma van de regionale veiligheidsstrategie met behulp van het rijker verantwoorden instrumentarium.

Trendinventarisatie maken aan de hand van recente (wetenschappelijke)
onderzoeken, lokale ontwikkelingen, ervaringen binnen de programma’s en een regionaal criminaliteitsbeeld van de politie.

Projecten
4. Veiligheidsacademy
Het veiligheidsveld verandert voortdurend. Nieuwe veiligheidsvraagstukken,
wetgeving en nieuwe vormen van samenwerking zijn aan de orde van de dag.
Deze continue verandering vraagt nieuwe vaardigheden en competenties van
onze veiligheidsprofessionals. De Veiligheidscoalitie ondersteunt hen met
kennis– en leersessies en door het verbinden van kennis en wetenschap met
de dagelijkse praktijk. De Veiligheidsacademy wil een leven lang werkend leren mogelijk maken. Zo ondersteunt en versterkt zij de veiligheidsprofessionals van nu en morgen. Voorbeelden hiervan zijn de netwerkbijeenkomsten
die vanuit de geprioriteerde thema’s zijn georganiseerd of actuele ontwikkelingen die hebben geleid tot een aangepaste ‘handreiking oud en nieuw’ en
de nieuwe handreiking ‘lachgas’ die in de apothekerskast te vinden zijn.
Actieagenda 2020

Opzetten gezamenlijke kalender van netwerkbijeenkomsten met RVS,
RIEC en Zorg– en Veiligheidshuizen.

Vanuit ieder geprioriteerd thema en/of project worden naar behoefte
kennis– en leersessies georganiseerd voor partners.

Hulp in de praktijk door het inzetten studenten en alumni bij partners.

Up to date houden apothekerskast met handelingsperspectief.

Iedere taskforce maakt gebruik van wetenschappelijke inzichten t.b.v.
de aanpak.

Op verzoek organiseren van een netwerkbijeenkomst bij actuele ontwikkeling.

Organiseren van een bijeenkomst voor gemeenten die ‘verkeer’ geprioriteerd hebben.

Updaten ‘Handreiking Leefstijl Gericht Communiceren’ en aanbieden
partners.

Projecten
5. Radicalisering en extremisme
Wat is er in 2019 gerealiseerd?
De regionale bestuurlijke werkgroep radicalisering
en extremisme heeft de activiteiten van het actieplan 2018 afgerond. Alle 39 gemeenten in Midden-Nederland hebben een casusoverleg radicalisering en extremisme. Elk district startte met een eigen
casusoverleg ondersteund en gefaciliteerd door een pool van medewerkers
van de Zorg– en veiligheidshuizen (ZVH).
Actieagenda 2020
De ambitie van de regionale bestuurlijke werkgroep is het verder versterken
van een effectieve samenwerking tussen partners en het vergroten van het
handelingsperspectief op het thema radicalisering en extremisme. Dit door de
kennis over actuele ontwikkelingen te vergroten.

Doorontwikkelen van de medewerkerspool van de ZVH en de sturing
borgen bij de Stuurgroepen van de ZVH.

Financiering van de pool vanuit de versterkingsgelden van de NCTV. Per
2021 wordt, zoals afgesproken in de DVC’s van mei 2019, de pool gefinancierd door een bijdrage per inwoner van gemeenten aan de ZVH en
is deze opgenomen in de structurele begroting van gemeenten.

Organiseren van een Bestuurlijke Rondetafel over radicalisering en extremisme over bestuurlijke dilemma’s binnen de aanpak. Ook worden
handvatten aangereikt om afwegingen makkelijker te maken of en welke bestuurlijke maatregelen ingezet worden.

Inspelen op regionale ontwikkelingen en casuïstiek en organiseren van
kennis– en leersessies over bijvoorbeeld milieuactivisme.

Regionale uitwisseling van kennis/ervaring op verschillende soorten casuïstiek.

6. Veilig ondernemen
Wat is er in 2019 gerealiseerd ?
Afgelopen jaar zijn er 12 bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd om
bewustwording over digitale veiligheid te creëren. Op het gebied van ondermijning zijn er 10 gesubsidieerde bijeenkomsten in Midden-Nederland georganiseerd. Naast bijeenkomsten heeft het Platform Veilig Ondernemen (PVO)
Midden-Nederland in samenwerking met het CCV negen winkelgebieden begeleidt bij het KVO winkelgebieden.
Actieagenda 2020
Het versterken van de weerbaarheid van ondernemers ten aanzien van digitale veiligheid en ondermijning.

In 2020 blijven we ondermijningsbijeenkomsten voor ondernemers op
bedrijventerreinen en in de buitengebieden organiseren.

In ieder district minimaal één ondernemersbijeenkomst op het gebied
van digitale veiligheid organiseren.

Starten van minimaal drie projecten ‘Veilig Buitengebied’.

De projecten Veilig Winkelcentrum (het oude KVO-W) en Veilige bedrijventerreinen in het kader van ondermijning starten.

Starten met de Student Alert bijeenkomsten

Afspraken maken met Ministerie van J&V en de andere regio’s over de
structurele borging (waaronder financiering) van het PVO binnen bureau
RVS.

Begroting 2020
Bijdragen en subsidie-overzicht RVS
BATEN
Bijdrage gemeenten (incl. VIS) (1)
Politie (1)
Openbaar Ministerie (1)
Totaal baten

Begroting 2020
€
451.000
€
357.000
€
93.000
€
901.000

LASTEN
Personeel (2)
Beheer
Uitvoering Veiligheidsstrategie (3)
Totaal lasten

Begroting 2020
€
736.000
€
108.000
€
57.000
€
901.000

Toelichting
(1)Bijdrage van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie zijn verhoogd met
een geschatte indexering van 2% t.o.v. 2019. In de daadwerkelijke verrekening wordt de definitieve indexering toegepast. Verrekening van het VIS vindt
alleen plaats bij de 32 aangesloten gemeenten.
(2)Kosten personeel is inclusief het opleidingsbudget en exclusief personele
kosten voor de uitvoering van gesubsidieerde projecten.
(3)Uitvoering Veiligheidsstrategie bestaat voornamelijk uit bijeenkomsten,
drukwerk, uitvoering projecten en leefstijlen.

Bijdrage/subsidie
Radicalisering (4)
Koersen & Kansen (5)
Veiligheidsinformatiesysteem (5)
Subsidie WVGGZ (5)
Bijdrage CCV Cybercrime (5)
Schakelpunt Verward en gevaarsrisico (6)
Totaal

Begroting 2020
€
30.000
€
39.000
€
28.000
€
24.000
€
11.000
€
70.000
€
202.000

4)Dit betreft 10k restant 2019 en 20k subsidieaanvraag, in behandeling bij de
NCTV. Besluitvorming wordt verwacht in maart.
5)Betreft bijdragen of subsidies die vóór 2019 zijn ontvangen, maar waarvan
de uitvoering (deels) in 2020 plaatsvindt. Bij de afsluiting van boekjaar 2019
wordt bepaald hoeveel er werkelijk wordt doorgeschoven naar 2020.
6)Momenteel is een subsidieaanvraag ingediend bij ZONMW om dit project
door te zetten in 2020.

Jaarresultaten 2019 • Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Effectieve verbinding van veiligheid en zorg

	Regionale aanpak van criminele samenwerkingsverbanden, verstoren financiële

	Lokale PGA geëvalueerd en doorontwikkeld

stromen in de drugshandel en versteviging bestuurlijke weerbaarheid

	Privacyreglement is geactualiseerd en teken- klaar voor 39

	Districtelijke aanpak op geprioriteerde thema’s gestart: Horeca,

gemeenten en 100 ketenorganisaties

Vastgoed, Buitengebied, Bedrijventerreinen, OMG’s, Autobedrijven,

	Recidivemeting PGA uitgevoerd

Criminele families en risicolocaties

	Partners zijn ondersteund bij de implementatie van de Wet

	Regionaal Ondermijningsbeeld opgeleverd

Verplichte GGZ

	Communicatie toolbox beschikbaar gesteld

	Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico

Ambities 2019-2022

heeft partners ondersteund bij ‘buikpijnzaken’

	De geregistreerde criminaliteit is minimaal gelijk of afgenomen

Aantal lokale integrale casussen aangepakt: 100

	Inwoners en professionals ervaren meer veiligheid

doel: 80

Meldingen personen met

	Meer zicht op geprioriteerde problematiek en ontwikkelen

doel: 17

verward gedrag: 10.145

innovatief handelingsperspectief
doel: 40%

Ontwikkeling 2019 t.o.v. 2018
Totale
criminaliteit *
*

Woninginbraak

Geweld **

-16%

Digitale Veiligheid

+3%

VVC***

Gevoel van
Ervaren
veiligheid in
jongereneigen buurt **** overlast ****
-14%

-3%
+2%

+4%

	In 14 gemeenten is een weerbaarheidstraining

Apothekerskast up to date met o.a. lachgas, Oud & Nieuw

	Publiek privaat onderzoek gestart naar risicoperceptie en

en stalking

effectieve interventies bij jongeren en ondernemers middels

Succespercentage Burgernet 11,6%

RAAK subsidie

Leefstijlgericht communiceren Burgernet opgesteld
Veiligheidsinformatiesysteem: 32 gemeenten aangesloten

Geregistreerde Cybercrime:
t.o.v. 2018

Geregistreerde Online fraude:
6.052

+32%

Kennis- en leersessies , zowel ambtelijk als bestuurlijk, over bijv.

Nieuw

	Podcasts digitale veiligheid zijn verstrekt

+97%

Projecten
veiligheid en zorg, ondermijning, digitale veiligheid en Oud &

georganiseerd voor ondernemers

589

10% gestegen
t.o.v. 2018

t.o.v. 2018

Cybercrime-onderzoeken gerealiseerd: 42 doel: 33

*	+3% als gevolg van sterke stijging van fraude met online
handel en rijden o.i.v. drugs al dan niet i.c.m. alcohol
**	Geweld: overvallen en straatroof, zeden, openlijk
geweld, bedreiging en mishandeling
***	Veelvoorkomende criminaliteit: autokraak, fietsdiefstal
en vernieling
**** Betreft de ontwikkeling van 2019 t.o.v. 2017

22 awareness bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers;
9 winkelgebieden begeleid in het kader van KVO
Alle 39 gemeenten zijn aangesloten op het casusoverleg
radicalisering, gefaciliteerd door de Zorg- en Veiligheidshuizen

