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Focus
Georganiseerde Ondermijnende

Bureau RVS
Bureau RVS ondersteunt de partners
bij het uitvoeren van de Veiligheidsstrategie. Wij verbinden, inspireren
en bieden praktische hulp bij actuele
veiligheidsvraagstukken.
Lees meer over Bureau RVS.
Realisatie 2021 en begroting 2022.

Strategie

Uitvoering 2022

Criminaliteit
Digitale Veiligheid
Effectieve verbinding Veiligheid
en Zorg

Projecten

'Mijn vertrouwen ligt in de
kracht van samenwerking'
Voorwoord
Burgemeester Gerolf Bouwmeester,
voorzitter Dagelijks Bestuur RVS/RIEC

Samen Kiezen
Samenwerking boa's en politie
Burgernet
Radicalisering en extremisme
Veilig ondernemen

• Verbinden

Veiligheid in Beeld

• Inspireren

Inventarisatie veiligheidstrends

• Praktische hulp

Veiligheidsacademy

2

Voorwoord: “Een compliment voor uw inzet!”
Criminaliteit raakt ons allemaal. Ondanks dat geregistreerde criminaliteitscijfers in Midden-Nederland
een verdere daling laten zien, staan we nog steeds voor een grote opgave. De actualiteit van de gekozen
prioriteiten Digitale veiligheid, Effectieve verbinding veiligheid en zorg en Georganiseerde ondermijnende
criminaliteit is onverminderd groot en zelfs gegroeid. 2022 is het laatste jaar van de lopende Regionale
Veiligheidsstrategie 2018 -2022. De Veiligheidsstrategie is een samenwerkingsproduct; alle partners van de
Veiligheidscoalitie leveren daaraan belangrijke bijdragen. Deze actieagenda is eveneens tot stand gekomen
met inbreng van partners, te weten gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in december 2021 de grote urgentie van digitale veiligheid
en cybercrime onder de aandacht gebracht. Dagelijks ervaren bewoners en bedrijven de risico’s. In de
rijksbegroting 2022 en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is de aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit financieel en inhoudelijk geprioriteerd. En in coronatijd is de verbinding tussen
veiligheid en zorg eens te meer noodzakelijk gebleken. De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland heeft met de
lopende programma’s en activiteiten stellig bijgedragen aan deze brede erkenning. Een compliment voor uw
inzet en een succes voor onze aanpak.
Het tweede coronajaar ligt achter ons. Niet eerder hebben gemeenten, politie en OM zich moeten verhouden
tot handhavings- en ordevraagstukken als gevolg van een langdurig aanhoudende gezondheidscrisis. De
maatschappelijke tegenstellingen zijn aangewakkerd en verdiept. Dat ervaren onze politieagenten en boa’s
dagelijks op straat. Demonstraties en ordeverstoringen zijn schering en inslag. Nieuwe handhavingstaken
vragen het uiterste van onze mensen in de frontlinie. In 2021 is daarom verkend hoe de integrale sturing op
toezicht en handhaving en de samenwerking tussen politie en boa’s kan worden versterkt.
Samenwerking; elkaar vasthouden, steunen en helpen is dan ook meer dan ooit noodzakelijk en biedt een
begaanbare weg tussen de klippen van de toegenomen uitdagingen.
De gemeenteraadverkiezingen in maart en de daarop volgende collegevorming zijn een belangrijk
weegmoment voor de Regionale Veiligheidsstrategie. Ook de actualisering van Integrale Veiligheidsplannen
is in 2022 aan de orde. Vanuit de veiligheidscoalitie ondersteunen wij met informatie, zoals een
trendrapportage, en desgevraagd hulp op maat.

Burgemeester Gerolf Bouwmeester
Voorzitter Dagelijks Bestuur Bureau RVS/RIEC

Mijn vertrouwen ligt in de kracht van samenwerking.
Gerolf Bouwmeester,
Burgemeester Leusden
Voorzitter Dagelijks Bestuur Bureau Regionale Veiligheidsstrategie/RIEC.
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Leeswijzer
Gemeenten voeren in de (basisteam) driehoek regie over de
veiligheidsaanpak op lokaal niveau. Burgemeesters zijn het bevoegd
gezag in de handhaving van de openbare orde. Het Openbaar
Ministerie voert gezag op de opsporing en vervolging van strafbare
feiten. Op landelijk niveau streeft de minister van Justitie en
Veiligheid in samenspraak met politie en OM naar de realisatie van
ambities en beleidsdoelen.
In dit complexe veld is samenwerking een positieve keuze.
We kunnen meer bereiken en verder komen door onze ambities en
prioriteiten te verbinden, te richten en in afstemming uit te voeren.
En nog een stap verder, door dat te doen met de samenleving.
Gemeenten, politie en OM werken met maatschappelijke en
justitiële partners, bewoners en ondernemers aan de veiligheid in
Midden-Nederland. Dát is de Veiligheidscoalitie.
Bureau RVS heeft de opdracht de Veiligheidscoalitie te faciliteren
door samenwerking op geprioriteerde gemeenschappelijke thema’s
en projecten te bevorderen, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Het actieplan 2022 verwoordt de ambities van de partners in de
Veiligheidscoalitie. Het is tot stand gekomen op basis van input van
de Taskforces voor de drie geprioriteerde thema’s en de deelnemers
aan de beschreven projecten.
De opbouw van het actieplan volgt een vast patroon. We benoemen
het doel, kijken terug op de resultaten en activiteiten van 2021 en
verwoorden wat we in 2022 willen bereiken.

Colofon: Redactie
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland
telefoon: 06-14873690
e-mail: secretariaat@rvs-mn.nl
www.veiligheidscoalitie.nl
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de
veiligheidspartners; de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie
van Midden-Nederland. Missie van het bureau is een effectief netwerk van
veiligheidspartners.
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Jaarresultaten 2021 • Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Effectieve verbinding van Veiligheid en Zorg

129 casussen behandeld (119 in 2020)

Brandbrief aan minister gestuurd over uitvoeringsproblemen Wet Zorg en

19 miljoen afgepakt van criminelen (9 miljoen in 2020)

Dwang.

Op 65 dossiers bestuurlijke ondersteuning geboden

Schakelpunt personen met verward gedrag heeft effectieve interventies

In 50 Bibob casussen ondersteuning geboden

aangedragen in “buikpijn zaken”.

105 CSV’s aangepakt (doel: 80)

Contextinformatie van de ZVH’s is toegankelijk gemaakt voor de

Mensenhandel: 20 (doel: 19)

strafrechtelijke afdoening.

Het lesprogramma Kapot Sterk, waarin kinderen leren hoe ze zich kunnen

Gemeenten worden door intervisie en andere middelen geholpen bij het

Ambities 2019-2022

beschermen tegen (drugs)criminelen, is op 7 basisscholen uitgevoerd; 210

corporaties, zorg en scholen.

Meer zicht op geprioriteerde problematiek en ontwikkelen innovatief

gemiddeld sluiten per college 100-150 deelnemers aan.

handelingsperspectief

Het Quick Respons Team was actief in 5 operationele onderzoeken en bood
regiobrede ondersteuning rond drugscriminaliteit uit Encrochat-informatie.

Meldingen personen met
verward gedrag: 13.566

Ontwikkeling 2021 t.o.v. 2020

Samen met OvJ Straatwaarde(n) zijn 25 verdachten aangehouden,
verspreid over 17 zaken.

gemeenten is daarover het gesprek gevoerd.

Het convenant ‘Vroegsignalering’ is beschikbaar voor gemeenten, politie,

Inwoners en professionals ervaren meer veiligheid

Vier Q-colleges (webinars) over de wereld en aanpak van de drugscriminaliteit;

De weerbaarheidsscan is afgenomen in alle gemeenten en met bijna alle

realiseren van een effectieve persoonsgerichte aanpak.

De geregistreerde criminaliteit is minimaal gelijk of afgenomen

leerlingen hebben de training afgerond.

Totale
criminaliteit **
-10%

Woninginbraak

Geweld *

-20%

-12%

VVC**

Ervaren
jongerenoverlast***

-11%

+18%

Digitale Veiligheid

+ 10%
was 12.294

Gevoel van
onveiligheid in de
eigen buurt***
-23%

Projecten
Samen Kiezen: Midden-Nederland is een lobby gestart over de politiecapaciteit

Digitale criminaliteit blijft stijgen.

en driehoeken hebben gericht het gesprek gevoerd over het in balans brengen

Veel gemeenten hebben preventieve interventies ingezet op cyber

van ambities en capaciteit.

weerbaarheid van inwoners.

Samenwerking Boa’s en politie: Driehoeken hebben afspraken gemaakt over

Midden Nederland is koploper in HackShield.

samenwerking en integrale sturing.

Het cybercrimeteam heeft een Ddos-preventie campagne gelanceerd.

Burgernet: meer dan 300.000 deelnemers in onze eenheid en bij 14% van de

Het aantal digitale wijkagenten is bijna verdrievoudigd.

Burgernet acties een direct resultaat
Radicalisering: kennis delen, training, (bestuurlijke) intervisie en verbetering

Geregistreerde cybercrime
+ 57%

Cybercrime onderzoeken
70

(doel: 33)

werkprocessen dragen bij aan effectiviteit aanpak.

*

Geweld: overvallen en straatroof, zeden, openlijk
geweld, bedreiging en mishandeling

Veilig ondernemen: aantal keurmerken toegenomen en ondernemers getraind in
cybercrime.

** Veelvoorkomende criminaliteit: autokraak,

Veiligheid in Beeld: het VIS dashboard is vernieuwd: het nieuwe dashboard

fietsdiefstal en vernieling

‘Veiligheid in Beeld’ (ViB) biedt gemeenten realtime politiecijfers.

*** Ontwikkelingen 2021 t.o.v. 2019

Veiligheidsacademy: 20 bijeenkomsten georganiseerd over veiligheidsthema’s
en actuele ontwikkelingen.

Programma Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit
Meerjarendoel
•
•
•

Drugscriminaliteit effectief verstoren: meer casuïstiek succesvol en
duurzaam aanpakken
Aanpak op districtelijke ondermijningsthema’s
Terugdringen jonge aanwas in drugshandel

Terugblik 2021
•
•
•

•
•
•

•
•

In 2021 zijn 129 casussen door de partners gezamenlijk behandeld. In
2020 waren dat er 119. In de uitwerking per district wordt ingegaan op
resultaten van deze casuïstiek.
Sterke toename met 30% van aantal zaken waarin geld is afgepakt.
In 2021 is op meer dan €19 miljoen beslag gelegd. In 2020 was dit nog
ongeveer €9 miljoen.
De terugblik op de aanpak van de gekozen thema’s per district
wordt daar weergegeven. De publiek private samenwerking komt in
vergelijking met vorig jaar meer tot stand. Combinatie van repressie
en preventie werkt in casuïstiek en op de thema’s maar kan veel vaker
worden toegepast.
Het lesprogramma Kapot Sterk, waarin kinderen leren hoe ze zich
kunnen beschermen tegen (drugs)criminelen, is op 7 basisscholen
uitgevoerd; 210 leerlingen hebben de training afgerond.
Vier Q-colleges (webinars) over de wereld en aanpak van de
drugscriminaliteit; gemiddeld sluiten per college 100-150 deelnemers
aan.
Het Quick Respons Team was actief in 5 operationele onderzoeken en
bood regiobrede ondersteuning rond drugscriminaliteit uit Encrochatinformatie. Samen met OvJ Straatwaarde(n) zijn 25 verdachten
aangehouden, verspreid over 17 zaken.
Foute Centen is in vijf gemeenten ingezet. De straatsjablonen
(krijtteksten op straat) zijn in vier gemeenten ingezet. Er is een
handreiking en toolkit ontwikkeld, inclusief evaluatie met podcast.
De weerbaarheidsscan is afgenomen in alle gemeenten en met bijna
alle gemeenten is daarover het gesprek gevoerd. Model Bibob-beleid is
bijna overal overgenomen.

•
•
•

Actieagenda 2022
Casuïstiek
In 2022 werken we aan casuïstiek waarmee we een duidelijke bijdrage
leveren aan het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. De
samenleving ziet daarbij wat we doen. In elk district zijn afspraken
gemaakt over onze ambities en hoe we die kunnen bereiken. In 2022
willen we meer, succesvol en duurzaam aanpakken. Kwaliteit gaat
hierbij boven kwantiteit. We richten ons op:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Lokale overleggen vinden in bijna alle gemeenten plaats en door
bespreking van APV en bestuurlijke weerbaarheid ook van betere
kwaliteit.
Er is een Bibob-leerkring opgezet waar 26 gemeenten op zijn
aangesloten: komt regelmatig bijeen voor kennisoverdracht en
netwerken;
Ondersteuning gemeenten door juridische experts bij de inzet van het
bestuurlijk instrumentarium op zo’n 60-70 dossiers, voor 27 gemeenten
en door Bibob-adviseur op 50 Bibob-casussen.

Het uitvoeren van bestuurlijke, fiscale, strafrechtelijke en andere
interventies op basis van de informatieplannen;
Onze gezamenlijke informatiepositie op ondermijnende criminaliteit
versterken;
De kwaliteit van de lokale ondermijningsoverleggen en de signalen
verder verhogen;
De benodigde kennis en expertise bij alle partners verhogen.
Bijvoorbeeld over elkaars (juridische) (on)mogelijkheden en
bevoegdheden;
Financiële kansen in de aanpak signaleren en benutten;
Meer integrale signalen vanuit specialistische afdelingen oppakken;
Communicatie inzetten bij en over casuïstiek en projecten om bestuur
en samenleving (meer) bewust te maken van ondermijning;
Reflecteren op proces en het behaalde effect. En daarvan leren.
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Thematische aanpak

Binnen de thematische aanpak leren we hoe criminelen te werk gaan
en werpen we barrières op. Samenwerken als integrale overheid en het
smeden van maatschappelijke coalities is hierbij van groot belang. Voor
2022 hebben we de volgende ambities:
•
•
•

•

•

•

In West-Utrecht pakken we meer risicolocaties aan en verbeteren we de
ontwikkelde werkwijze.
In Oost-Utrecht maken overheidsprofessionals, bewoners en
ondernemers samen het buitengebied onaantrekkelijk voor
ondermijnende criminaliteit.
In Flevoland voldoen eind 2022 alle gemeenten en de provincie aan
de Flevolandse norm. De integrale samenwerking focust daarnaast
op het uitvoeren van controles en uitbouwen van de samenwerking
met private partijen op bedrijventerreinen, het vergroten van de
informatiepositie van de overheid en de weerbaarheid van inwoners en
ondernemers in het buitengebied, en het beperken van de invloed van
Outlaw Motorcycle Gangs in het publieke domein.
In Gooi en Vechtstreek start het districtelijke bestuurlijk
interventieteam. Daarnaast gaan alle gemeenten over van beeld naar
lokale aanpak van de horeca en doen we in pilotgebieden ervaring op
met een vastgoedaanpak en zetten we in op betere signaalherkenning.
Straatwaarde(n) helpt gemeenten met kennis en analyse om lokaal
meer inzicht te krijgen in de problematiek rond jonge aanwas. We
ontwikkelen daarnaast preventieve interventies (verder door) en
sluiten aan bij bestaande projecten. Deze willen we breed uitrollen in
Midden-Nederland. Repressie zetten we in samenhang met preventie
in om jonge aanwas in de drugscriminaliteit te voorkomen en om een
uitweg te helpen bieden aan diegenen die al verstrikt zitten in deze
gewelddadige wereld.
De regionale integrale samenwerking legt de focus op de gezamenlijke
aanpak van minimaal drie criminele samenwerkingsverbanden (csv’s),
versterken van het samenspel van integrale, mono- en multidisciplinaire
activiteiten tegen csv’s en het uitleren van de werkwijze en aanpakken
van minimaal twee typen crimineel faciliteerders. We zijn nog in
gesprek over een (meerjaren)ambitie voor de aanpak van criminele
geldstromen. In 2022 gaan we in ieder geval door met de verbeterde
inzet op financieel rechercheren.

•

•
•

Alle gemeenten en de provincies zetten stappen in het vergroten van de
bestuurlijke weerbaarheid. De focus ligt op het verder vergroten van de
bewustwording over ondermijning en het versterken van de organisatie,
informatiepositie, bestuurlijke aanpak en integriteit.
Met het Team Operationele Versterking bieden we nog meer praktische
expertise en aanvullende uitvoeringskracht om verdere impuls te geven
aan de lokale aanpak van ondermijning.
Gemeenten zijn gevraagd om de aanpak van mensenhandel verder
vorm te geven. We kijken gezamenlijk waar we staan en wat gemeenten
hierin nodig hebben. We zorgen voor een gezamenlijk beeld over
de aard en omvang van mensenhandel in onze regio en richten een
regionale signalentafel in.
Actieplan ‘Wie praat, die gaat’
Samen eﬀectief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland
Strategie

Doelen

Ondersteuning RIEC

Vergroten informatiepositie en bewustwording • Drugscriminaliteit effectief verstoren
Slimmer aan de slag als één sterke overheid

• Aanpak op districtelijke ondermijningsthemaʼs

Smeden van maatschappelijke coalities

• Terugdringen jonge aanwas in drugshandel

Naast

de

gerichte

ondersteuning

binnen de programma's en praktische
hulp ondersteunt het RIEC op het vlak
van communicatie, informatiewerk en
privacy binnen de aanpak GOC.

Aanpak GOC
Uitvoering aanpak in de districten en regionaal
Districtelijk en regionaal werken we samen aan casuïstiek en thema's
Doel: meer, succesvol en duurzaam aanpakken

District Gooien Vechtstreek
Horeca
Vastgoed

District Flevoland

Regionale thema’s

Buitengebied
Bedrijventerreinen
OMG

Criminele samenwerkingsverbanden
Criminele geldstromen
Weerbare overheid
Team operationele versterking
Mensenhandel

District WestUtrecht
Risicolocaties

District Oost-Utrecht
Autobedrijven
Buitengebied

District Utrecht-Stad
Criminele families
Kwetsbare gebieden
Maatschappelijke weerbaarheid

Programma straatwaarde(n)
Jonge aanwas tegengaan
Sleutelfiguren in de wijk
Quick Response Team
Maatschappelijke tegenbeweging

Het uitgebreide jaarplan GOC is hier te lezen. [link volgt]
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Programma Digitale Veiligheid
Meerjarendoel
Inwoners kunnen zich beter beschermen tegen digitale indringers en
criminelen. Binnen de Veiligheidscoalitie wordt de aanpak van digitale
criminaliteit en onveiligheid normaal en gelijkwaardig aan andere
vormen van criminaliteit.

Terugblik 2021
•

•
•
•

Digitale criminaliteit blijft stijgen. Dat wordt ook bevestigd in het
regionale cyberbeeld. Het is ook terug te zien in de cijfers van het OM:
met 70 cyberonderzoeken werd het streefcijfer van 33 uit de landelijk
veiligheidsagenda ruimschoots gehaald.
De modus operandi van cybercriminelen verandert snel; de
ontwikkelingen zijn moeilijk bij te benen.
Er zijn meer digitale wijkagenten (van drie naar acht) benoemd en er is
een regionaal team gedigitaliseerde criminaliteit ingesteld.
De meeste gemeenten hebben preventieve interventies ingezet
om de cyberweerbaarheid van inwoners te vergroten. Wel zijn er
belemmerende factoren zoals (on)voldoende capaciteit en middelen,
informatiepositie en duiding, en het up-to-date houden van kennis en
kunde.

Exploreren (duiding en aandacht vragen voor het vraagstuk)

•
•
•

•

Er zijn twee in plaats van vier regionale cyberbeelden gepubliceerd.
Tijdens de bestuursconferentie zijn de laatste inzichten over dader- en
slachtofferschap van digitale criminaliteit met bestuurders gedeeld.
De Veiligheidscoalitie maakt onderdeel uit van het
onderzoekconsortium RAAK-publiek ‘Een gemeentelijk offensief ter
preventie van slachtofferschap cybercrime’. In de eerste onderzoeksfase
zijn factsheets met verklaringen over slachtofferschap gepresenteerd.
Vanuit de taskforce zijn twee burgemeesters aangesloten op het
(informele) landelijke platform cyberburgemeesters. Het platform
heeft als doel kennis en ervaringen uitwisselen en slim samenwerken.
Ook pleit het platform voor landelijke regie op digitale veiligheid en
structurele aandacht en financiering voor de preventie van digitale
onveiligheid en criminaliteit op lokaal niveau.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Interveniëren (concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt)

Jongeren
• Midden-Nederland behoort tot de koplopers waar het HackShield
betreft. 24 gemeenten en bijna 6000 kinderen (cyberagents) doen
mee met Hackshield. Utrecht en Leusden scoorden het hoogst in heel
Nederland. Hackshield presenteerde tijdens de bestuursconferentie de
plannen en resultaten uit Midden-Nederland.
• In Veenendaal is de lessenserie ‘Hackers de Baas’ over online veiligheid
getest. De pilotresultaten volgen begin 2022.
• Het cybercrimeteam lanceerde een Ddos- preventiecampagne. De
resultaten volgen in 2022.
• Amersfoort startte de proef ‘herstellend optreden bij online fraude’.
Doel: door middel van stopgesprekken, zorg en een strafrechtelijke stok
achter de deur, recht doen aan slachtoffers en (kwetsbare) jongeren
behoeden voor herhaald dader- en slachtofferschap.
MKB en overige doelgroepen
• Er is €35.000 subsidie ontvangen om het concept digitale
buurtambassadeurs uit Breda op te schalen naar Midden-Nederland.
Utrecht is inmiddels gestart met een vergelijkbaar project:
‘Stadsmakers digitale veiligheid’.
• De podcastserie ‘Digitaal Beroofd’ is gelanceerd. De serie is ruim
7000 keer gedownload en landelijk beschikbaar gesteld door de
Veiligheidscoalitie.

Experimenteren (op zoek naar de mogelijkheden van
digitalisering)

Met Amersfoort en andere regio’s is subsidie aangevraagd voor
re-bootcamps. Via deze vorm van daderpreventie leren jongeren via
gastlessen en challenges hun cybertalent op een legale manier in te zetten.
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Actieagenda 2022
De afgelopen twee jaar werd geïnvesteerd in het ontwikkelen van
interventies om de bewustwording en cyberweerbaarheid in de samenleving
te vergroten. In 2022 ligt de focus op het implementeren van lokale
preventieve interventies. Maar ook op meer opsporingscapaciteit vanuit het
digitaal district en het OM door de inzet van twee digitaal rechercheurs en
twee tactisch rechercheurs per district. Net als in 2022 heeft het OM vanuit
de landelijke veiligheidsagenda als doel om minimaal 33 cyberzaken af te
ronden. Het gaat hier om cyberzaken in enge zin.

•

Exploreren (duiding en aandacht vragen voor het vraagstuk)

MKB
Het Platform Veilig Ondernemen richt zich op de preventie van criminaliteit
die ondernemers dagelijks raakt. Het gaat hierbij vooral om ondermijning,
cybercrime en high-impact-crimes zoals overvallen en inbraken. Zie voor de
activiteiten op het gebied van cybercrime en ondernemers de aparte PVOparagraaf.

•
•

•
•

De Veiligheidscoalitie voegt nieuwe categorieën voor cybercrime en
gedigitaliseerde criminaliteit in de maandcijfers toe.
Er komt voor bestuurders en ambtenaren een regionaal cybercongres
over onderzoek en opsporing van digitale criminaliteit (politie en OM)
en een lokale interventiematrix voor de aanpak van digitale criminaliteit
(Veiligheidscoalitie en cyberexperts).
Bestuurders kunnen vijf digitale colleges over cybercrime van het
landelijk platform cyberburgemeesters bijwonen. De Veiligheidscoalitie
ondersteunt het platform in 2022.
De Taskforce digitale veiligheid adviseert en ondersteunt het platform
cyberburgemeesters, de regioburgemeester en de gemeente Utrecht
(G-4) in hun landelijk pleidooi voor meer centrale regie, capaciteit
en middelen voor de aanpak van digitale onveiligheid en digitale
criminaliteit.

Interveniëren (concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt)

•

•

Bij positieve testresultaten van de pilot ‘Herstellen optreden bij online
fraude’ van de gemeente Amersfoort, Politie en OM volgt uitrol naar
minimaal twee andere basisteams.
De politie en de gemeente Utrecht zetten specifieke advertising in
(gericht op het voorkomen van DDos en moneymuling). De advertising
gericht op moneymuling wordt binnen het RAAK-onderzoek getest
waarna de interventie beschikbaar wordt gesteld voor gemeenten.
Voor de onderwerpen sexting en sextortion volgt de Veiligheidscoalitie
de ontwikkeling van interventies vanuit het RAAK-publiek onderzoek.

Inwoners algemeen
• Uit ieder politiedistrict neemt tenminste één gemeente deel aan de
pilot digitale buurtambassadeurs.
• Inwoners die lokale preventieberichten vanuit Burgernet ontvangen,
krijgen periodiek cyberpreventietips.
• Gemeenten die in lokale campagnes of op veiligheidsmarkten aandacht
willen geven aan cyberweerbaarheid kunnen een beroep doen op
aanjaagbudget en het netwerk van het programma Digitale veiligheid.
• Er wordt communicatiemateriaal ontwikkeld om inwoners handvatten
te bieden tegen uitingen van online haat.

Jongeren
• Er wordt een leeratelier Cyber24 en Hackshield georganiseerd over de
borging en nieuwe mogelijkheden van Hackshield (o.a. HackShield voor
volwassenen).
• De Universiteit Twente presenteert de pilotresultaten van de
lesmethode ‘Hackers de Baas’ in Veenendaal. Met Veenendaal en
Utrecht wordt onderzocht of de methode aangepast kan worden voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Medewerkers van gemeenten
Er komt vanuit het programma geen inzet meer op de weerbaarheid van
medewerkers. Gemeenten hebben via de agenda digitale veiligheid van
de VNG en vanuit de IBD voldoende mogelijkheden om de menselijke
kant van de informatiebeveiliging te versterken. Ook in 2022 staat het
aanbod om auteur Maria Genova tegen gereduceerd tarief in te huren voor
medewerkersbijeenkomsten.

Experimenteren (op zoek naar de mogelijkheden van
digitalisering)
•

•
•

De Hogeschool Utrecht vervolgt binnen het RIEC een
promotieonderzoek naar het ethisch en verantwoord gebruik van
data door veiligheidsprofessionals. De eerste bevindingen worden
gepresenteerd op het regionaal cybercongres.
Met de Landelijke Eenheid en Amersfoort wordt een re-bootcamp
georganiseerd. De interventie wordt door de Veiligheidscoalitie
beschreven in een factsheet voor gemeenten en basisteams.
Door corona is het stadspanel data in Hilversum de laatste jaren niet
gevolgd. Zodra dit weer mogelijk is, wordt hier verslag van gedaan. Het
stadspanel bestaat uit betrokken inwoners die advies uitbrengen over
smart city-onderwerpen zoals de inzet van sensoren (druktemonitor),
gebruik van bodycams door boa’s etc..

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Programma effectieve verbinding Veiligheid en Zorg
Meerjarendoel
We willen kwetsbare inwoners met meervoudige (veiligheids-)problemen
effectiever en eerder ondersteunen en aanpakken. Stabiliteit van
leven, het voorkomen van escalatie, veiligheid en leefbaarheid staan
hierbij voorop. Daarvoor is een betere verbinding en samenwerking van
partners in de domeinen van zorg, sociaal, wonen en veiligheid nodig.
Dit stimuleren en faciliteren we als volgt:
•
•
•

Vergroten inzicht problematiek en ontwikkelen innovatief
handelingsperspectief;
Wegnemen drempels voor professionals;
Organiseren ambtelijke en bestuurlijke werk- en kennissessies.

Terugblik 2021
Honderden professionals vierden in 2021 het vijfjarig jubileum van de lokale
Persoonsgerichte aanpak (PGA) in Midden-Nederland met een persoonlijke
feestbox en zes webinars. De webinars vergrootten de kennis over thema’s
als ZSM (zorgvuldig, veilig en op maat), het strafrecht, aanpak huiselijk
geweld en de PGA voor jongeren in de drugscriminaliteit. Professionals
uit de domeinen veiligheid en zorg hebben elkaar beter leren kennen.
Kijk de webinars hier terug. De grote netwerkbijeenkomst is vanwege de
coronamaatregelen uitgesteld.
De Taskforce Veiligheid & Zorg heeft de urgente uitvoeringsproblemen met
de Wet zorg en dwang, die de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) en lokale
PGA ervaren, in een brandbrief en webinar zichtbaar gemaakt voor partners
en het ministerie van VWS. Het resultaat is een hoger urgentiegevoel
bij VWS, aangepaste zorgtarieven door de NZA en het zorgkantoor
als betrokken partner. Dit moet ertoe leiden dat mensen met ernstige
gedragsproblemen en een verstandelijke beperking passendere zorg krijgen
en veiligheidsrisico’s op straat en elders afnemen.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Verder is gerealiseerd:
•

•

•

•

•

Het Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico heeft
partners ondersteund bij passende interventies in ‘buikpijnzaken’.
Zo vertelden we rechters over de (on)mogelijkheden binnen de
Wet forensische zorg in relatie tot de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) en het strafrecht. Dat leidde tot uitvoerbare
vonnissen en meer kennis bij de rechtspraak.
Partners zijn ondersteund in regio-overleggen Wvggz en bij het
oplossen van knelpunten bij de implementatie van de Wvggz. Zo
organiseerden we dat reclassering en GGZ-aanbieders hun interventies
rond de Wvggz bespraken.
Door herziene samenwerkingsafspraken is contextinformatie van
inwoners in een persoonsgerichte aanpak – zowel lokaal als in Zorg- en
Veiligheidshuizen - nu bij ZSM toegankelijk. Zo kan deze meewegen
in de aanpak. Daarmee worden interventies effectiever en kunnen we
recidive beter voorkomen. Ook de terugkoppeling van ZSM naar de
PGA is nu in het werkproces geborgd.
Via intervisiesessies zijn 20 gemeenten geholpen bij een doorbraak in
hun PGA-casuïstiek en betere samenwerking tussen netwerkpartners.
De taskforce wil álle gemeenten mee laten profiteren van de
opbrengsten en hen ondersteunen bij de uitvoering van hun
lokale PGA. Daarom is met de Hogeschool Utrecht een interactief
Inspiratiedocument met filmpjes opgeleverd.
Gemeenten en netwerkpartners zijn op maat ondersteund bij het
concreet verbeteren van de uitvoering van hun PGA.
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•

•

•

Met het convenant vroegsignalering van Zeist als voorbeeld kunnen
gemeenten, politie, woningcorporaties, zorg en scholen de zorgelijke
signalen over (kwetsbare) inwoners delen en preventieve maatregelen
nemen. Een update van deze versie volgt in 2022.
De ‘aanvulling privacyreglement lokale PGA i.v.m. integrale aanpak van
problematisch groepsgedrag Midden-Nederland’ vormt de basis voor
een nieuw landelijk privacyreglement jeugdgroepen. Dit reglement
volgt later in Q1 van 2022.
De verbinding tussen veiligheid en zorg is lokaal verder versterkt.
Zo overleggen de meeste burgemeesters inmiddels regulier met de
wethouder(s) sociaal domein over gemeenschappelijke thema’s als
mensenhandel, huiselijk geweld en zorgfraude. Waar zinvol ook als
driehoek+ met politie en OM.

Actieagenda 2022

•

“Hij hoeft nog maar 3 maanden te zitten. Zijn vrienden van buiten heeft hij
al die tijd niet gezien. Hij wil eruit. Een opleiding doen. Normaal zijn geld
verdienen. Maar hij is voor vier opleidingen afgewezen. Ze vertrouwen
hem niet en zijn bang voor hem. Een VOG krijgt hij niet. Hij denkt aan de
tranen van zijn moeder. Hij wil het anders doen, echt, maar hoe?”
•

Zorg- en Veiligheidshuizen implementeren de Meerjarenagenda
2021-2024, waarbij Bureau RVS onderlinge afstemming ondersteunt.
Zo krijgen nieuwe vormen van criminaliteit al dan niet een plek in
de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder signaleren zij samen met RVS
terugkerende knelpunten en systeemfouten vanuit casuïstiek, leren
ervan en werken hiervoor structurele oplossingen uit.

2.

Kwetsbare personen met potentieel risicovol en/of verward gedrag
krijgen lokaal adequatere ondersteuning en veroorzaken geen
onveiligheid (meer):

•

Gemeenten, politie en OM nemen, o.a. via de aanpak in de Zorg- en
Veiligheidshuizen, knelpunten weg m.b.t. de Wet verplichte ggz, Wet
zorg en dwang en Wet forensische zorg. Het schakelpunt ondersteunt
hen, ook met inzet van landelijke lobby, om structurele drempels in de
uitvoering te adresseren.

In 2022 werken we aan drie ambities voor de verbinding zorg en
veiligheid:
1.

•
•

•

Veiligheidsproblemen rond kwetsbare personen en huishoudens
met complexe problematiek worden effectiever aangepakt:
Gemeenten willen veiligheidsproblemen effectiever aanpakken en
escalatie voorkomen, mede door een gestructureerde persoonsen systeemgerichte aanpak voor en met inwoners met complexe
(veiligheids-) problemen.
Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten versterken het gestructureerd
uitvoeren van de persoons- en systeemgerichte aanpak met de PGAmonitor. Bureau RVS ondersteunt met bijeenkomsten en maatwerk.
Via (digitale) netwerk- en themabijeenkomsten, starterspakketten
en praktische tools creëren we een leer- en ondersteuningsplatform
van en voor zorg- en veiligheidsprofessionals in Midden-Nederland.
Zo nemen kennis van elkaars domein, vakmanschap en onderlinge
samenwerking toe. Denk bij praktische tools bijvoorbeeld aan een
manier om woningruil van PGA-cliënten uit verschillende gemeenten te
vereenvoudigen.
Gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen willen (het perspectief van)
cliënten en hun naasten beter betrekken om hun aanpak effectiever
te maken. Bureau RVS faciliteert een eenduidige gestructureerde
werkwijze met ervaringskennis van GGZ en reclassering.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten zetten met netwerkpartners
passende interventies in bij jongeren in de drugscriminaliteit. Samen
met het programma Straatwaarde(n) en andere deskundigen
ondersteunt bureau RVS hen. De focus ligt op preventie en de uitweg
naar passend werk.
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“Laurens heeft een verstandelijke beperking. Soms wordt hij ook
psychotisch. Meestal nadat hij drugs heeft gebruikt. Of heel veel stress
ervaart. Na een paar dagen opname in de GGZ is dat weer over. Hij gaat
dan wel ruzie zoeken met anderen. Vechten. Moet de politie weer komen
en belandt hij in de cel. We willen graag dat Laurens op een plek komt
waar hij geen drugs kan gebruiken. Waar de mensen duidelijk tegen hem
zijn. Dat zij hem helpen te begrijpen. Een plek waar hij mag blijven.”
•

Bureau RVS ondersteunt gemeenten en netwerkpartners, mede vanuit
het schakelpunt, bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen
waarbij een goede verbinding van veiligheid en zorg nodig is. Hiervoor
brengt het schakelpunt kennis over interventies, indicaties en
financieringsstromen in.

3.

Betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen veiligheids-,
zorg– en sociaal domein:

•

Gegevensdeling tussen zorg en veiligheid blijft ingewikkeld voor
professionals. Bureau RVS faciliteert gegevensdeling met tools en
trainingen door en voor gemeenten en netwerkpartners. Zo leren
professionals een goede afweging te maken over het delen van
informatie binnen een casus.

“Jeetje, maar je kan toch wel iets vertellen?’, roept Anja van de gemeente.
‘Heeft meneer toestemming gegeven? Ik wil niet naar de tuchtcommissie’,
zegt Rinus de psychiater. ‘Mag ik deze informatie in het rapport
gebruiken?’, vraagt Samira van de reclassering. Zeven mensen van zeven
verschillende organisaties zitten aan tafel en kijken elkaar aan. Iedereen
wil meneer helpen en het gevaar afwenden. Maar wat mogen we delen?”

•

•

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Gemeenten en partners uit de zorg- en veiligheidsdomeinen willen
vroege signalen van mensenhandel en drugscriminaliteit kunnen delen.
Samen met professionals die ondermijning aanpakken, faciliteert
bureau RVS hierbij en helpt zorg- en veiligheidspartners elkaar goed te
vinden.
Gemeenten implementeren het herziene 7-stappenmodel voor
problematisch groepsgedrag en het bijbehorende privacyreglement.
Bureau RVS faciliteert dit voor een effectieve en correcte aanpak van
jeugdgroepen.
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Samen Kiezen
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

Midden-Nederland kent grote veiligheidsproblemen en sinds 2012 een
sterke bevolkingsgroei. De veiligheidsketen is hier onvoldoende in
meegegroeid. Dit leidt tot schaarste die het meest zichtbaar is bij politie.
De pijn die deze tekorten veroorzaakt, verkleinen we door ons hard te
maken voor meer politiecapaciteit én door scherp te kiezen wat betreft
de inzet van politie.

•
•
•
•
•
•

Terugblik 2021
•
•
•
•
•
•

De lobby voor meer politie capaciteit wordt voortgezet.
De veiligheidspartners ontwikkelen een systematiek als hulpmiddel om
te komen tot een effectieve inzet van executieve middelen.
Politie biedt tweemaal per jaar inzicht in formatie, bezetting en
inzetbaarheid.
De ondersteuning van Basisteamdriehoeken bij het maken van
afwegingen en keuzes in het politiewerk wordt gecontinueerd.
Ook in 2022 wordt een regionale evenementen kalender gemaakt.
Elkaar beter kennen betekent elkaar beter begrijpen. Gemeenten
politie, OM en justitiële partners gaan bij elkaar in de keuken kijken. Het
OM organiseert in 2022 drie bijeenkomsten voor de partners.

Er is een position paper opgesteld tbv een lobby voor o.a. meer
politiecapaciteit in MNL.
Het Regionaal veiligheidscollege heeft de basisteam driehoeken
gevraagd de ambities in balans te brengen met de beschikbare
capaciteit.
De Flexforce Samen Kiezen heeft het proces in de basisteam driehoeken
ondersteund met hulpmiddelen en gespreksleiding.
Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt over de politieinzet bij
evenementen en is een regionale evenementenkalender gerealiseerd.
OM en politie zijn in gesprek over Samen kiezen in relatie tot opsporen
en vervolgen.
Politieaspiranten worden versneld opgeleid (2 in plaats van 3 jaar)
waardoor de instroom op een hoger niveau wordt gebracht. Naar
verwachting 250 à 300 studenten per jaar.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Project Samenwerking boa’s en politie
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

De samenwerking tussen boa’s en politie en de integrale sturing op
toezicht en handhaving openbare ruimte versterken door:

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Integraal handhavings- en leefbaarheidsbeleid voor zowel politie als
boa’s;
Samenwerkingsafspraken en handhavingsarrangementen;
Invulling van de regierol van de driehoek;
Samenwerking tussen gemeenten;
Professionaliteit en opleiding;
Escalatie afspraken;
Communicatie met bevolking en belanghebbenden.

•
•

Monitoren van de voortgang en opbrengst van de gesprekken en
afspraken in de (basisteam) driehoeken over de samenwerking tussen
boa’s en politie en de integrale sturing op toezicht en handhaving.
Signaleren van ontwikkelingen, kansen en knelpunten met betrekking
tot de samenwerking tussen boa’s en politie en deze delen met
partners.
Opbrengsten van dit traject, zoals ideeën en producten, verspreiden
en toegankelijk maken met als doel boa-organisaties, politie en
beleidsmakers (van elkaar) te laten leren.
In specifieke situaties indien gewenst tijdelijke procesondersteuning
bieden aan partners bij het maken van lokale afspraken hierover.

Terugblik 2021
In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de samenwerking tussen boa’s en
de politie in Midden-Nederland, waarvan de opbrengst in een rapportage is
vastgelegd en besproken met de respondenten. De uitkomsten zijn vertaald
naar een advies aan de Districtelijke Veiligheidscolleges. De kern van het
advies is om in de (basisteam) driehoeken afspraken te maken over de
samenwerking tussen boa’s en politie en de integrale sturing op toezicht en
handhaving in de openbare ruimte.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Project Burgernet
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

Gemeenten en politie in Midden-Nederland gebruiken Burgernet als
belangrijk middel voor het bereiken van bewonersparticipatie in de
opsporing en bij het verhogen van de veiligheid in de wijk.

Kwalitatieve doelstellingen:

Terugblik 2021
Eind 2021 zijn er naar schatting 300.000 Burgernetdeelnemers in MiddenNederland. Dit betekent dat ruim 15% van de bewoners in MiddenNederland zich actief heeft aangemeld om bij te dragen aan een veilige
buurt. Deelname aan Burgernet groeit: het gemiddeld aantal nieuwe
Burgernetapp-downloads per maand in onze eenheid is 2.000. In 2021 zijn
door de centralisten van de politie via de app en telefonisch 838 Burgernet
acties uitgezet in Midden-Nederland. In 14% van de meldingen heeft dit
geleid tot een direct Burgernetsucces: opsporing van de verdachte of
vermiste door een tip van een Burgernetdeelnemer.
In 2021 is een doorstart gemaakt met Burgernet en zijn verbeteringen
doorgevoerd in de Burgernetapp (2.0). Amber Alerts worden sinds 23
november verstuurd via de Burgernetapp. Er is een nieuwe werkinstructie
ontwikkeld voor de meldkamers, welke ingevoerd wordt als de nieuwe
landelijke standaard. De eerste burgervrijwilligers zijn gestart als centralist
Burgernet. Alle gemeenten hebben een actieve ambassadeur Burgernet,
25 gemeenten zijn opgeleid in het gebruik van het portaal, tien gemeenten
zetten met enige regelmaat acties uit.

Spoor 1: De basis op orde
• Toename kwaliteit én kwantiteit tijdskritische acties door implementatie nieuwe
werkinstructie meldkamers;
• Herijken/uitbreiden gebruik functionaliteit digitaal buurtonderzoek in de basisteams;
• Gemeenten opleiden in gebruik Burgernetmail.
Spoor 2: Verbreden mogelijkheden Burgernet 2.0
• Burgerparticipatie op de meldkamers door inzet burgervrijwilligers als centralist Burgernet;
• Ondersteuning gemeenten in burgerparticipatie binnen afdelingen Veiligheid door inzet
Burgernetmail;
• Verbreden inzet Burgernet t.b.v. veiligheidsprioriteiten in Midden-Nederland (ondermijning,
veiligheid & zorg en digitale veiligheid);
• Versterken samenwerking ambassadeurs politie en gemeenten.
Spoor 3: Naar het Burgernet van de toekomst
• Proeftuin Burgernet in district Utrecht-West t.b.v.:
• (Onderzoek naar potentie) inzet Burgernet in volle breedte opsporing en preventie integraal;
• Aansluiten bij (vakgroep) digitale wijkagenten en bij portefeuille dienstverlening (zie
jaarplan 2022 politie);
• (Onderzoek naar) verbinding met burgerparticipatie via buurt-Whatsapp groepen.
• Landelijke lobby uitbreiding gebruik Burgernetmail;
• Samenwerking met Landelijke Meldkamer Samenwerkingen voor gebruiksvriendelijkheid
Burgernetapp en meer doelgroepspecifieke werving van deelnemers.

Kwantitatieve doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

10% stijging downloads Burgernetapp in Midden-Nederland;
1000 Burgernetacties gestart door meldkamers (= stijging van 20%);
Succespercentage boven de 15%;
90% van de gemeentelijk ambassadeurs opgeleid voor het Burgernetportaal;
Minimaal twee niet tijdkritische Burgernetacties in elke gemeente met een opgeleide
ambassadeur;
Achttien basisteams hebben een Burgernetambassadeur en gebruiken digitaal
buurtonderzoek;
Vijf districtsrecherches hebben een Burgernetambassadeur en gebruiken digitaal
buurtonderzoek en/of informatieve berichten.
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Project Radicalisering en Extremisme
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

De effectieve samenwerking tussen partners versterken en het
handelingsperspectief vergroten met betrekking tot radicalisering,
extremisme en het toenemend maatschappelijk ongenoegen.

•

Terugblik 2021
In 2021 zijn, zowel voor de veiligheids- als de zorgpartners, drie webinars
over radicalisering en extremisme georganiseerd, waarvan één over de
impact van de coronacrisis.

•
•

Voor burgemeesters uit Midden-Nederland is een intervisie bijeenkomst
gehouden over hun taken, rollen en bestuurlijke dilemma’s bij radicalisering
en extremisme.
De medewerkers van het casusoverleg radicalisering en extremisme in de
drie Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn, met behulp van experts, getraind
om hun inhoudelijke kennis en hun voorzittersrol in de casusoverleggen
verder te verstevigen. Zij hebben ook hun werkprocessen vergeleken
als opmaat naar een meer uniforme werkwijze in 2022. Afgelopen jaar is
geëxperimenteerd met drie verschillende instrumenten voor het wegen van
signalen in de casusoverleggen van het ZVH. Op basis van onze regionale
bevindingen en de uitkomsten van landelijke pilots, wordt in 2022 een
keuze gemaakt voor de meest passende methodiek. Met de gemeenten zijn
afspraken gemaakt over structurele financiering van de taak van de ZVH op
het terrein van radicalisering en extremisme.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

•
•
•
•

Platform bieden voor professionals door praktijkvoorbeelden te delen
en trainingssessies en intervisiebijeenkomsten te organiseren. De
activiteiten richten zich op professionals van de deelnemende partners
in de casusoverleggen in de ZVH én op bestuurders van dezelfde
partijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen,
bijvoorbeeld door hen te laten deelnemen aan casusoverleggen en
intervisiebijeenkomsten.
Verkennen hoe door een heldere bestuurlijke inrichting en
sturingsafspraken de effectiviteit van de aanpak kan worden versterkt.
De werkprocessen en methodieken in de drie ZVH uniformeren met als
doel tot een eenduidige werkwijze te komen. Ruimte voor maatwerk in
afwijkende (lokale) situaties blijft daarbij gewaarborgd.
De pilotfase waarin de drie duidings- en wegingsmethodieken van
signalen zijn getest, wordt afgerond en de bevindingen worden landelijk
gedeeld.
Toewerken naar een gezamenlijke regiobrede meerjarenvisie
Radicalisering en extremisme.
Afspraken maken over de rolverdeling, taken en bevoegdheden bij
online monitoring van signalen van radicalisering.
Onderzoeken hoe de verbinding tussen de aanpak Radicalisering en de
GGZ-partners kan worden versterkt en vormgegeven.
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Platform Veilig Ondernemen
Terugblik 2021

Actieagenda 2022

Het Platform Veilig Ondernemen richt zich op de preventie van criminaliteit
die ondernemers dagelijks raakt. Het gaat vooral om ondermijning,
cybercrime en high-impact-crimes zoals overvallen en inbraken.

Tot en met 2021 hadden de meeste PVO's in Nederland geen meerjarig
gegarandeerde menskracht en middelen. Dat gold ook voor het PVO
Midden-Nederland. Hierdoor was het onmogelijk om een duurzame,
inhoudelijke lijn en samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen.
Vanaf 2022 komt hier verandering in. Het Ministerie van Justitie en
Veiligheid gaat de 10 regionale PVO's structureel financieren. De exacte
bedragen zijn nog niet bekend, maar het gaat om substantiële bedragen.
Hier worden wel voorwaarden aan verbonden op het gebied van regionaal
bestuurlijk opdrachtgeverschap en werkgeverschap, publiek-private
samenwerking, jaarplannen, verantwoording en uniformering van huisstijl.
Zodra er meer bekend is over de precieze inhoud van deze voorwaarden
zullen we zo spoedig mogelijk invulling geven aan de bestuurlijke en
operationele inbedding van het PVO in de Veiligheidscoalitie MiddenNederland. Het opstellen van een concreet jaarplan met PVO-activiteiten
heeft daarbij prioriteit. Want hoewel 2022 voor het PVO vooral een
overgangsjaar wordt, willen we zoveel mogelijk activiteiten laten
doorgaan en initiëren. Inhoudelijk blijft het PVO zich concentreren op
activiteiten gericht op cyberweerbaarheid, ondermijning en high-impactcrimes. Dit gebeurt onder andere via voorlichting en training, advies en
begeleiding bij keurmerken veilig ondernemen en veilig buitengebied.

Activiteiten
• In Almere, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Stichtse Vecht zijn
keurmerktrajecten veilig ondernemen (KVO) in winkelgebieden en/
of bedrijventerreinen gestart. De winkelcentra Utrecht Overvecht en
Smaragdplein ontvingen hun eerste KVO-ster.
• De Ronde Venen en Stichtse Vecht zijn gestart met het keurmerktraject
veilig buitengebied. In Dronten zijn hiervoor verkennende gesprekken
gevoerd. Zeewolde heeft de eerste KVO-ster veilig buitengebied
ontvangen.
• Politie en OM hebben bijgedragen aan de talkshow ‘De ondernemer
draait door’. De uitzending stond in het teken van ‘wat als het toch
een keer fout gaat’. Ondernemers kregen tips om een cyberaanval te
herkennen en hoe ze schade kunnen beperken. Ook kregen ze aan
de hand van regionale voorbeelden uitleg over het opsporingsproces
en het belang van goede aangiftes. De uitzending is door ruim 400
personen bekeken.
• Ondernemers in tenminste tien gemeenten hebben trainingen en
masterclasses cybercrime gevolgd.
• Tijdens de week van de veiligheid zijn in meer dan veertien gemeenten
activiteiten uitgevoerd, variërend van cyberpreventie tot inbraak,
geweld- en overvalpreventie.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Veiligheid in Beeld (ViB)
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

De partners in de Veiligheidscoalitie Midden Nederland ondersteunen
door het verzamelen en toegankelijk maken van informatie over
de ontwikkeling van de criminaliteit, de openbare orde en daaraan
gerelateerde onderwerpen.

Een goede informatiepositie is essentieel voor een effectieve aanpak
van veiligheidsproblemen. Laagdrempelige toegang tot relevante
(aanverwante) veiligheidsgegevens ondersteunt niet alleen ons eigen
werkproces, maar ook dat van de partners. Zowel intern als extern is
gebleken dat het gebruik en de bekendheid van de online dashboards
onvoldoende is, terwijl de vraag naar deze gegevens er wel is. In 2022
staat daarom het verder ontwikkelen en het bevorderen van het gebruik
van de online dashboards centraal. Dit willen we doen door:

Terugblik 2021
•

•

•

•

De zes- en twaalfmaandenrapportage voor 2020 en 2021 zijn verspreid
onder alle gemeenten. Dit is voor veel gemeenten de basis voor het
informeren van hun raad. In de rapportages is ook de invloed van
COVID-19 op de veiligheidsontwikkeling voor een aantal belangrijke
incidenten in beeld gebracht.
De veiligheidsinformatie is maandelijks gepresenteerd in onder andere
de nieuwsbrief en op de website van de Veiligheidscoalitie MiddenNederland. Op deze website zijn in de veiligheidsbeelden online de
geregistreerde misdrijven per maand op CBS-buurtniveau te volgen.
In maart 2021 is de overstap gerealiseerd van het informatiesysteem
VIS naar het ViB-dashboard op de Tableau-server. Hiermee is
het voor gemeenten mogelijk om dagelijks de gegevens van de
politiedagmonitor op een efficiënte manier te ontsluiten en te
visualiseren. Dit is bijvoorbeeld behulpzaam bij de inzet van boa’s. Bij
de ontwikkeling van het dashboard zijn de wensen en behoeften van de
gebruikers meegenomen. Ruim 30 gemeenten hebben een of meerdere
licenties op het Tableau dashboard.
De verschillende databronnen en informatieproducten, waaronder
de beide online dashboards, zijn samengevat onder de noemer
Veiligheid in Beeld (ViB, zie logo). Om de gebruikers te ondersteunen
bij het gebruik van de online dashboards, is er een tweewekelijks ViB
inloopspreekuur voor directe ondersteuning, vragen en wensen.

•
•
•

•

•

•
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In samenspraak met de gebruikers verder uitbreiden en verbeteren van
de visualisaties;
Evalueren en verbeteren
van het werkproces rond
de dashboards;
Actieve benadering van
gemeenten en andere
partners die nu nog geen
gebruik maken van het
ViB-dashboard;
Proactief met
goede voorbeelden
de mogelijkheden
presenteren in de
nieuwsbrief, bij
presentaties en digitale
instructiebijeenkomsten;
De functionaliteit
van de dashboards
uitbreiden door meer
gegevens uit (nieuwe)
relevante databronnen
gericht op de regionale
veiligheidsthema’s toe te
voegen;
De zes- en
twaalfmaandenrapportages evalueren en doorontwikkelen.
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Inventarisatie veiligheidstrends Midden-Nederland
Meerjarendoel

Actieagenda 2022

In beeld brengen van de actuele maatschappelijke en professionele
ontwikkelingen in de openbare orde en veiligheid in Midden-Nederland.
Dit ter ondersteuning van beleidsvorming en politieke en bestuurlijke
processen, zoals:

Op 1 maart wordt de trendinventarisatie aangeboden aan de
burgemeesters van Midden-Nederland. De trendinventarisatie bevat:

•
•
•

De coalitieakkoorden (volgend op de collegevorming en
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022);
De Integrale Veiligheidsplannen (die in veel gevallen in 2022 vernieuwd
moeten worden);
De Regionale veiligheidsstrategie 2023-2026.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

•
•
•

Een weergave in cijfers van de ontwikkeling van de geregistreerde
criminaliteit en ordeverstoringen én van de veiligheidsgevoelens van
slachtoffers en inwoners;
Een inventarisatie van trends en ontwikkelingen in criminaliteit en de
openbare orde;
Een inventarisatie van maatschappelijke fenomenen die direct of
indirect invloed (kunnen) hebben op de veiligheid in de samenleving en
de opgaven voor bestuur en professionals.

20

Veiligheidsacademy
Meerjarendoel
Voor een effectieve aanpak en samenwerking in de regio, is het
belangrijk dat onze veiligheidsprofessionals kunnen meebewegen met
veranderende veiligheidsvraagstukken en wetgeving. Voorbeelden van
nieuwe veiligheidsvraagstukken zijn de hevige coronademonstraties en
de groeiende polarisatie tussen groepen inwoners. De Veiligheidscoalitie
ondersteunt en versterkt professionals met kennis– en leersessies en
door het verbinden van kennis en wetenschap met de dagelijkse praktijk.
De Veiligheidsacademy Midden-Nederland faciliteert hierin een leven
lang leren ‘on the job’.

Terugblik 2021
In 2021 zijn vanuit alle geprioriteerde thema’s of naar aanleiding van
actuele ontwikkelingen meer dan 20 bijeenkomsten georganiseerd, vaak
online in verband met de coronabeperkingen. Zo heeft de taskforce
Verbinding Veiligheid en Zorg voor het vijfjarig jubileum van de lokale
PGA in Midden-Nederland vijf webinars voor professionals uit het zorg- en
veiligheidsdomein georganiseerd. Andere voorbeelden zijn drie webinars
over de impact van de coronacrisis op radicalisering & extremisme, de
netwerkbijeenkomst van 7 december, de regelmatige Q-colleges van
het programma Straatwaarde(n) en de bestuursconferenties. Partners
en de eigen RVS-RIEC-medewerkers zijn getraind in leefstijlgericht
communiceren, dat als werkwijze deel uitmaakt van alle thema’s. In de
goedbezochte apothekerskast is een nieuw fenomeen toegevoegd aan de
lade maatschappelijke onrust: (online) ordeverstoringen. Daarnaast is het
landelijke Kennisplatform Ondermijning verbonden met onze website.

Actieagenda 2022
Ook in 2022 is weer een gemeenschappelijk podium voor leer- en
netwerkbijeenkomsten voor en door professionals van gemeenten,
politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuizen, RIEC en bureau
RVS. Kortom de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Dat gebeurt
door:
•
•

•
•
•

Ophalen en signaleren van de behoefte bij de veiligheidspartners;
Regelmatig initiëren en (mede) organiseren van bijeenkomsten over
actuele onderwerpen en vanuit de geprioriteerd thema’s. Het gaat om
bijeenkomsten voor en door veiligheids- en zorgpartners om kennis te
delen, te netwerken en van elkaar te leren;
Actueel houden van de apothekerskast met handelingsperspectief;
Maandelijkse nieuwsbrief met daarin trends over de verschillende
thema’s en nieuwe ontwikkelingen;
Wetenschappelijke inzichten over de geprioriteerde thema’s opleveren
en analyseren zodat iedere taskforce dit meeneemt in de aanpak.

In de jaaractiviteiten per geprioriteerd thema (ondermijning en bestuurlijke
weerbaarheid, veiligheid en zorg, en digitale veiligheid) vind je meer
informatie over deze bijeenkomsten.

Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland
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Realisatie 2021 + Begroting 2022 voor Bureau RVS

Begroting 2022

Toelichting
1. Bijdrage van gemeenten is incl. de bijdrage van de 39 gemeenten aan
Bureau RVS, Schakelpunt ‘verward gedrag’ en voor 31 gemeenten de
bijdrage aan ‘Veiligheid in Beeld’ (ViB).
2. De personele kosten zijn inclusief opleidingskosten en exclusief
personele kosten voor de uitvoering van gesubsidieerde projecten.
De lasten in 2021 zijn hoger dan begroot vanwege het tijdelijk
toevoegen van een senior projectleider en een uitgestelde betaling
van een personeelslast van € 94k die ten laste van boekjaar 2020 is
verwerkt.
3. Uitvoering Veiligheidsstrategie bestaat voornamelijk uit
bijeenkomsten, drukwerk, uitvoering en diverse projecten zoals
schoolinterventies Digitale Veiligheid.
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