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1. Inleiding
Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een netwerkorganisatie van en voor de
27 gemeenten in de politie-eenheid Den Haag, de politie en het OM. Doel is het ondersteunen van deze
organisaties bij het veiliger maken van de regio op het terrein van openbare orde en veiligheid. De focus
ligt op de thema’s die in het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 zijn geprioriteerd. Hierbij gaat het om
vraagstukken die de grenzen van gemeenten overstijgen en waarop bovenlokale samenwerking vanuit het
oogpunt van effectiviteit en/of efficiëntie meerwaarde biedt. Dat doet niet af aan het uitgangspunt dat
gemeenten de regie voeren over het lokaal veiligheidsbeleid: het primaat is en blijft lokaal.
Het RSIV ondersteunt de partners door het:
- organiseren van regionale kennis- en netwerkbijeenkomsten;
- ontwikkelen van concrete beleidsinstrumenten;
- bieden van een digitaal kennisplatform (www.rsiv.nl)
Het RSIV legt verantwoording af aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)1. Om de doelstellingen uit het
RBP te bereiken werkt het RSIV nauw samen met andere regionale partners. Dit zijn met name het
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de Zorg- en Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands
Midden en het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Op landelijk niveau wordt regelmatig
afstemming gezocht met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) is ook ondergebracht binnen het RSIV. Het faciliteert en adviseert
gemeenten en politie bij het organiseren van activiteiten gericht op het Midden- en Klein Bedrijf (MKB).
De samenwerking op het gebied van fysieke veiligheid (rampen en crisisbeheersing) is met name belegd bij
de beide Veiligheidsregio’s in de politie-eenheid Den Haag. Deze kennen een eigen plannings- en
verantwoordingscyclus.

1

Deelnemers van het RBO zijn de 27 burgemeesters in de eenheid Den Haag, de Hoofdofficier van justitie en de politiechef.
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2. Regionale bestuurlijke portefeuillehouders
Voor ieder thema uit het RBP is een regionale bestuurlijke portefeuillehouder aangewezen. Deze
portefeuillehouders vervullen een belangrijke rol bij het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak voor de
uitwerking van de geprioriteerde thema’s. Daarnaast is er voor gekozen om per 1 januari 2021 ook een
overkoepelende bestuurlijke RSIV-portefeuillehouder aan te wijzen, die nog directer mee kan sturen op de
koers, taakopvatting en financiering van het RSIV en het mogelijk samengaan van het RSIV met het RIEC in
2022. Hierover wordt op ambtelijk niveau ook meegedacht in het RSIV-kernteam, waarin naast een aantal
gemeenten ook de politie, het OM en het RIEC is vertegenwoordigd.
Thema
RSIV overkoepelend
Ondermijning
Mensenhandel
Jonge aanwas in de drugscriminaliteit / jeugdgroepen
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
High Impact Crimes (HIC)
(Contra)-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER)
Zorg en Veiligheid
Huiselijk Geweld

Bestuurlijk portefeuillehouder
Michel Bezuijen, Zoetermeer
Lies Spruit, Lisse
Bouke Arends, Westland
Klaas Tigelaar, Leidschendam-Voorburg
Bouke Arends, Westland
Cornelis Visser, Katwijk
Christiaan van der Kamp, BodegravenReeuwijk
Jan van Zanen, Den Haag
Liesbeth Spies, Alphen aan den Rijn
Arnoud Rodenburg, Midden-Delfland
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3. Op welke wijze ondersteunt het RSIV de 27 gemeenten, politie en OM in
2021?
De ondersteuning vanuit het RSIV kan worden onderverdeeld in algemene ondersteuning en ondersteuning
per thema. In paragraaf 3.1 en 3.2 wordt deze ondersteuning toegelicht. In paragraaf 3.3 wordt kort de
landelijke doorontwikkeling van het PVO geschetst. Alle PVO-managers uit het land zijn hierbij betrokken
en deze ontwikkeling is van invloed op het PVO Den Haag.

3.1. Algemene ondersteuning
Netwerk Openbare Orde en Veiligheid
Het RSIV organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor het Netwerk Openbare Orde en Veiligheid
(NOOV). Deelnemers aan dit overleg zijn de ambtenaren openbare orde en veiligheid van de 27 gemeenten,
adviseurs van de politie, het OM en het RIEC. Doel van het overleg is het delen van actuele ontwikkelingen
en het bespreken van de (voortgang op) thema’s uit het Regionaal Beleidsplan. Ook worden de (concept)
stukken voor het (db) RBO en de stuurgroep RIEC besproken in het overleg, zodat deze overleggen door de
betrokken ambtenaren zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid.
Het RSIV verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van het NOOV. Ook gedurende het jaar, tussen
de vergaderingen door, worden regelmatig mails verstuurd met daarin aandacht voor interessante
ontwikkelingen en aanbod van kennisbijeenkomsten en webinars. Hierbij gaat het niet alleen om het
aanbod van het RSIV, maar ook om aanbod vanuit andere samenwerkingsverbanden of landelijke
organisaties.
Integraal jaarverslag
In het verleden maakte de politie een jaarverslag over de (on)veiligheid en criminaliteit in de politieeenheid, waarin vooral werd ingegaan op de inspanningen en resultaten die door de politie waren geboekt.
Sinds 2019 wordt onder regie van het RSIV een integraal jaarverslag opgesteld. In dit jaarverslag wordt in
aanvulling op de politiecijfers en data van het OM en gemeenten ook gebruik gemaakt van informatie van
de overige betrokken (regionale) veiligheidspartners. Daarmee probeert het jaarverslag een zo goed
mogelijk beeld te geven van de gezamenlijke inspanningen die het afgelopen jaar zijn gedaan op de thema’s
zoals geprioriteerd in het RBP 2019-2022. Het integraal jaarverslag wordt aangeboden aan het RBO ter
vaststelling, conform art. 39 van de Politiewet 2012.
Digitale kennisbank
Het RSIV beschikt over een digitale kennisbank (www.rsiv.nl) waarin per thema uit het RBP allerlei relevante
(kennis)producten zijn opgenomen van binnen en buiten onze regio. De pagina ondermijning wordt gevuld
door het RIEC. In 2021 zal deze kennisbank verder worden geactualiseerd en doorontwikkeld, waarbij ook
meer verwijzingen naar kennis en informatie uit andere regio’s worden opgenomen. Ook zal samen met
het regionale samenwerkingsverband voor de regio Rotterdam (de Veiligheidsalliantie) gedurende een
aantal maanden een gezamenlijke stagiair worden ingezet, o.a. om te bezien hoe we de kennis nog
toegankelijker kunnen maken en de samenwerking met de regio Rotterdam kunnen versterken.
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3.2. Ondersteuning per thema
In 2021 ligt het zwaartepunt van de RSIV-ondersteuning per thema op ondermijning. Hierbij wordt uiteraard
nauw samengewerkt met het RIEC. Binnen dit thema is weer specifieke aandacht voor de aanpak van
mensenhandel en het voorkomen van jonge aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit, zoals
besloten in het RBO van juni 2020. De 27 gemeenten maken daarom in 2021 financiële middelen vrij voor
de regionale ondersteuning door het RSIV op deze thema’s.
Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de verschillende thema’s overlap vertonen. Zo beperkt de
jonge aanwas zich immers niet tot het plegen van drugscriminaliteit, maar maakt zich ook schuldig aan
andere vormen van criminaliteit. Gegeven de relatief grote mate van betrokkenheid van jeugdige
delictplegers – al dan niet in groepsverband – bij HIC, ondermijning, CTER en cybercriminaliteit, zal de focus
van het RSIV in 2021 dus – naast op ondermijning – ook gericht zijn op jeugd.
Hieronder wordt ingegaan op alle verschillende prioritaire thema’s van het RBP. Het zwaartepunt ligt – zoals
gezegd – op ondermijning en jeugd, maar ook de andere thema’s verdienen in 2021 aandacht. Wel dient
hierbij opgemerkt te worden dat de regionale RSIV-capaciteit die hierop ingezet kan worden, beperkt is.
Stappen die op deze thema’s gezet kunnen worden zijn daarom vooral afhankelijk van de lokale
prioriteitsstelling en inzet.

3.2.1. Ondermijning
In 2021 zijn de aanpak van mensenhandel en van drugs de hoofdprioriteiten voor de samenwerkende
partners in de regio. Binnen de hoofdprioriteit drugs wordt ingezet op het voorkomen van jonge aanwas en
de aanpak van criminele families in de regio.
Binnen het RIEC samenwerkingsverband wordt de integrale aanpak van ondermijning vorm gegeven. In de
uitvoeringsagenda 2021 zijn afspraken gemaakt welke partner wat doet. Het RIEC-bureau ondersteunt de
partners bij casuïstiek, maakt verdiepende fenomeenanalyses en geeft advies op gebied van de
ondermijningsaanpak en de weerbaarheid van partners. Het HEIT levert in de regio Den Haag een
belangrijke bijdrage aan de aanpak van economische ondermijning en misstanden in de (vergunde)
prostitutie.
Het RSIV levert de meer beleidsmatige ondersteuning van gemeenten en richt zich in 2021 binnen het
thema ondermijning met name op mensenhandel en het voorkomen van jonge aanwas in de
(georganiseerde) drugscriminaliteit. De inzet op deze onderwerpen wordt hieronder verder toegelicht.

3.2.1.1. Mensenhandel
Naar aanleiding van de aanbevelingen van een onderzoek van Regioplan in 2020 naar de samenwerking
rond mensenhandel in de politie-eenheid Den Haag is bij het RSIV een regionale ketenregisseur
mensenhandel aangesteld. Deze ondersteunt in 2021 de 27 gemeenten om in 2022 minimaal uitvoering te
kunnen geven aan de bestuurlijke aanpak van mensenhandel conform het basisniveau bestuurlijke aanpak
mensenhandel, zoals opgenomen in het landelijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’. In het kader
van de uitvoeringsagenda 2021 is in de regio Den Haag in oktober 2020 afgesproken dat elke gemeente:
- werkt aan actieve signalering van mensenhandel;
- een aandachtsfunctionaris heeft die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente, bekend is
met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en bekend is met de
instanties waar slachtoffers mensenhandel terecht kunnen;
- gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt.
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De ketenregisseur helpt en adviseert de gemeenten in de brede zin bij de implementatie. Conform de
afspraken in de uitvoeringsagenda 2021 stelt de ketenregisseur onder andere een regionale handreiking op
voor de aanpak van mensenhandel. In de handreiking zal aandacht zijn voor criminele uitbuiting,
arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting. Op het vlak van criminele uitbuiting zal samenwerking worden
gezocht met het onderwerp jonge aanwas in de drugscriminaliteit zoals benoemd in 3.2.1.2. In de
handreiking wordt, indien mogelijk, ook gekeken naar het prostitutie-/vergunningenbeleid. Daarnaast
wordt een bijbehorend handhavingsarrangement opgesteld.
De ketenregisseur denkt met de aandachtsfunctionarissen mee over de invulling van hun rol en ondersteunt
hen op o.a. de volgende wijze:
- organiseren van periodieke bijeenkomsten voor kennisoverdracht en voorlichting;
- inventariseren wat er zowel landelijk als regionaal aan bewustwording, trainingen en
kennismateriaal op het thema mensenhandel aangeboden wordt. Dit aanbod wordt gebundeld en
tezamen met de ketenpartners wordt onderzocht of het nodig is om het aanbod aan te vullen.
Indien dat zo is, wordt hiervoor, samen met het RIEC en met input van o.a. het HEIT en andere
ketenpartners, het benodigde materiaal ontwikkeld;
- opstellen van een signalen routekaart waarin duidelijk wordt wat de gemeente met signalen van
mensenhandel kan doen.
De ketenregisseur levert ook een bijdrage aan het verbeteren van de lokale en (sub)regionale
ketensamenwerking door samenwerkingspartners zoals gemeenten, politie, OM, RIEC, HEIT, Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en zorgcoördinatoren, bij elkaar te brengen en verschillende
netwerken met elkaar te verbinden. Het verbinden van zorg en veiligheid krijgt specifiek de aandacht. Voor
elke gemeente houdt dit in dat er naast aandacht voor signaleren en melden ook aandacht is voor preventie
en de bescherming van slachtoffers. Ook het betrekken van de keten bij de ontwikkeling en implementatie
van het mensenhandel beleid maakt hier onderdeel van uit.

3.2.1.2. Jonge aanwas in de drugscriminaliteit / jeugdgroepen
Eind 2020 is het RIEC in samenwerking met het RSIV een onderzoek gestart naar (het voorkomen van) jonge
aanwas binnen de (georganiseerde) drugscriminaliteit. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van
de aard en omvang van de problematiek in de politie-eenheid Den Haag en het bieden van inzicht in hoe
jongeren in de drugscriminaliteit terecht komen. Ook wordt geïnventariseerd welke interventies al worden
ingezet op jonge aanwas binnen de focusgemeenten Den Haag, Noordwijk en Delft. Tot slot worden de
interventiemogelijkheden in kaart gebracht, wat in 2021 naar verwachting leidt tot het opstarten van
nieuwe (preventieve) projecten of het uitrollen van al bestaande interventies binnen de politie-eenheid
Den Haag. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2021 verwacht.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de beleidsmedewerker jonge aanwas in de
drugscriminaliteit / jeugdgroepen die per 1 februari 2021 bij het RSIV is aangesteld, aan de slag. Deze
beleidsmedewerker zal nauw samenwerken met de projectleider jonge aanwas in de drugscriminaliteit die
per 1 april 2021 wordt ingezet met de landelijke (incidentele) financiering die door het RIEC is verkregen
voor 2021 en 2022. De projectleider richt zich met name op de uitvoering van een aantal pilots2, gericht op
het voorkomen van jonge aanwas, waarin een aanpak wordt ontwikkeld waar preventie en repressie nog
meer gecombineerd zullen worden. In het eerste kwartaal van 2021 wordt hiervoor een programmaplan
gemaakt, waarin de doelen voor de pilot in 2021 en 2022 worden geformuleerd. De beleidsmedewerker
van het RSIV heeft voor wat betreft het voorkomen van jonge aanwas als belangrijkste taak het ontwikkelen
2

De pilots zullen plaatsvinden in enkele geselecteerde wijken in Gouda, Leiden, Delft en Leidschendam-Voorburg.
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van een handzaam interventiepalet, mogelijk in de vorm van een handreiking. Input hiervoor vormen de
inzichten die uit het onderzoek naar jonge aanwas naar voren komen en de kennis en ervaringen vanuit de
pilots.
In het interventiepalet worden ook goede voorbeelden uit andere regio’s gebruikt. In de eerste maanden
van 2021 onderzoekt een student van De Haagse Hogeschool de aanpak en interventies die in de regio’s
Midden-Nederland en Amsterdam Amstelland worden ingezet en de daarbij horende succesfactoren en
knelpunten. Dit moet leiden tot aanbevelingen over welke aanpak en interventies mogelijk ook in de regio
Den Haag kunnen worden ingezet.
De beleidsmedewerker brengt het interventiepalet actief onder de aandacht van gemeenten in de regio.
Dit doet zij door o.a. het organiseren van zogenaamde ‘kenniskringen’ om de opgedane kennis over het
voorkomen van jonge aanwas door toepassing van de juiste interventies te delen en ervaringen uit te
wisselen over de toepassing van deze aanpakken/interventies. Hierdoor wordt de lokale kennis op dit
onderwerp vergroot en innovatie gestimuleerd.
De inzet van het RSIV op dit thema beperkt zich niet tot het voorkomen van jonge aanwas in de
(georganiseerde) drugscriminaliteit. De beleidsmedewerker maakt in 2021 samen met de betrokken
partners een overall beeld van hoe het er in onze eenheid voorstaat ten aanzien van jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit. Van daaruit wordt bezien welke inzet nodig is, zowel van het RSIV als van andere
betrokkenen. Er zal o.a. gekeken worden naar hoe de aanpak van problematische jeugdgroepen nog
effectiever kan worden gemaakt, wat we kunnen doen om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan, etc.
Het RSIV speelt met name een rol bij het faciliteren van samenwerking tussen de betrokken partners, het
bieden van praktische ondersteuning en het organiseren van kennisdeling tussen de gemeenten, politie en
OM.
Het RSIV wil in 2021 steeds meer gaan fungeren als regionaal kenniscentrum voor zowel het voorkomen
dat (steeds) jonge(re) mensen toetreden tot netwerken van (georganiseerde) drugscriminaliteit als de
aanpak van problematische jeugdgroepen. Hierdoor kunnen gemeenten beter worden geadviseerd over de
wijze waarop interventies van elders lokaal ingezet kunnen worden en welke partners en middelen hierbij
nodig zijn. Waar nodig kunnen gemeenten ook worden ondersteund bij het opzetten van
bewustwordingscampagnes / een weerbaarheidsoffensief gericht op jongeren.

3.2.1.3. Overige ondersteuning op ondermijning
Op het thema Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), waar ook een aparte bestuurlijke portefeuillehouder
voor is aangesteld, vindt ondersteuning (op het niveau van casuïstiek) plaats door de projectleider OMG’s
van het RIEC. Bij de advisering over het gebruik van het bestuurlijk instrumentarium richting het RBO vindt
ondersteuning plaats vanuit het RSIV.
In 2021 maakt het RSIV/PVO samen met het RIEC op basis van de lopende projecten een handreiking voor
gemeenten m.b.t. de aanpak van bedrijventerreinen. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan het aanpakken
van witwassen, hennepteelt, de handel in illegale goederen, illegale bewoning. Voor het opstellen van de
handreiking wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de gemeenten die al ervaring hebben
opgedaan met de aanpak van bedrijventerreinen met behulp van de incidentele ondermijningsgelden.
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Daarnaast adviseert en begeleidt het PVO (op verzoek) gemeenten bij het samenwerkingsproces rondom
het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen. Hierbij werken publieke en private partijen op een
gestructureerde manier samen om de veiligheid van een bedrijventerrein te vergroten. Het HEIT
organiseert workshops voor wijkagenten en andere politiemedewerkers binnen een basisteam die
gekoppeld zijn aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals bijv. een taakaccenthouder. Doel
hiervan is om op een efficiënte manier en met een laagdrempelige werkwijze bedrijventerrein in kaart te
brengen, signalen te verzamelen en activiteiten te duiden.
Op verzoek van gemeenten kan het PVO ook een bijdrage leveren aan het organiseren van lokale (fysieke
en/of digitale) ondermijningsbijeenkomsten.

3.2.2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
Niet alle gemeenten hebben het thema cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit opgenomen in
hun lokale integraal veiligheidsbeleid. In 2021 wordt vanuit het RSIV ingezet op het vergroten van
gemeentelijke bewustwording. De politie levert in maart 2021 een nieuw ‘cyberbeeld’ op om inzichtelijk te
maken hoe groot het probleem in de verschillende gemeenten is. Hierbij wordt waar mogelijk inzicht
geboden in het aantal daders en slachtoffers.
Afhankelijk van de behoeften van gemeenten op dit thema worden door het RSIV in 2021 de nodige
activiteiten georganiseerd. Hierbij gaat het in ieder geval om uitwisseling van kennis en ervaringen binnen
de regio en het leveren van ondersteuning waar mogelijk. Een regionale werkgroep bestaande uit een
aantal gemeenten, politie en OM werkt het aanbod voor 2021 verder uit.
Binnen de thema’s uit het RBP schenkt het RSIV aandacht aan de digitale component. Bijvoorbeeld door
voorlichting vanuit het PVO over het voorkomen van HIC nog meer te koppelen aan het tegengaan van
digitale inbraak en digitale heling. Ook bij de thema’s CTER, mensenhandel en het voorkomen van jonge
aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit speelt de digitale component een belangrijke rol.
Om nieuwe ontwikkelingen op het thema te delen, overzicht te creëren m.b.t. welke organisatie zich
waarmee bezighoudt, meer regionaal samen te werken en te bespreken hoe ook gemeenten in preventief
opzicht een bijdrage kunnen leveren, is in 2020 een regionale cyberdriehoek ingericht. Deelnemers aan dit
overleg dat twee keer per jaar plaatsvindt, zijn de Hoofdofficier van justitie, de politiechef en de
burgemeester van Katwijk als bestuurlijk portefeuillehouder cybercrime. Het RSIV verzorgt het secretariaat
van het overleg. De cyberdriehoek wordt in 2021 uitgebreid met een wethouder van de gemeente Den
Haag, met o.a. de portefeuilles economie, ICT en smart city. Hierdoor wordt de kennis en expertise van Den
Haag als regiogemeente op dit thema beter benut. Daarnaast is voor de aanpak van de problematiek een
breder perspectief nodig dan alleen openbare orde en veiligheid.
Het PVO organiseert in 2021 op verzoek van gemeenten cyberweerbaarheidstrainingen voor het MKB.
Hiervoor is nog een deel van de landelijke subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid beschikbaar.
Ook worden in samenwerking met andere PVO’s nieuwe afleveringen van de cybertalkshow ‘De
Ondernemer draait Door’ georganiseerd. Hierin staat cybercrime en wat je daar als ondernemer tegen kunt
doen, centraal.
Landelijk
In 2020 heeft een eerste (informeel) overleg plaatsgevonden tussen de regionale cyberburgemeesters van
de regio’s Noord-Holland, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Den Haag. Begin 2021 vindt een
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vervolgoverleg plaats, waarbij ook de cyberburgemeesters van de andere regio’s worden uitgenodigd. Doel
is om in 2021 regionaal verdere invulling te kunnen geven aan de ambassadeursrol van de
cyberburgemeester, samenwerking tussen de regio’s te versterken en gezamenlijk meer invloed uit te
kunnen oefenen op het landelijk niveau over bijv. de financiering van extra capaciteit op lokaal/regionaal
niveau t.b.v. de preventieve aanpak van cybercriminaliteit.

3.2.3. High Impact Crimes (HIC)
De afname van het aantal aangiften en het slachtofferrisico in de politie-eenheid Den Haag als geheel lijkt
inmiddels een duurzaam karakter te hebben, ondanks lokale verschillen. Deze daling wordt door de
Coronacrisis mogelijk verder versterkt. Op basis van de duurzame afname, die al voor het uitbreken van de
Coronacrisis zichtbaar was, kan worden geconcludeerd dat de integrale, probleemgerichte aanpak van HIC
haar vruchten lijkt te hebben afgeworpen.
Desondanks blijven verbeteringen mogelijk en noodzakelijk om de duurzame afname verder te bestendigen
en verschuiving naar andere vormen van criminaliteit, zoals diefstal met geweld of drugshandel, te
voorkomen. Met name de nog steeds bestaande concentraties (hotspots, hotvictims en hotgroups) vragen
ook in 2021 extra aandacht op lokaal niveau. Gegeven de relatief grote mate van betrokkenheid van
jeugdige delictplegers – al dan niet in groepsverband – bij HIC speelt de aanpak van jeugdgroepen hierbij
een centrale rol.
Per HIC-thema is op basis van de cijfers t/m september 2020 aan een aantal gemeenten geadviseerd om in
2021 extra te investeren in een integrale probleemgerichte aanpak:
- Woninginbraken: Gouda, Wassenaar, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Den Haag (basisteam De
Heemstraat);
- Straatroven: centrum van Den Haag, de basisteams Zuiderpark en Laak en in Zoetermeer;
- Overvallen: centrum van Den Haag, basisteam Zuiderpark en in Delft (hottargets: avond/buurtsupers en cafetaria’s).
In het voorjaar van 2021 wordt door de politie een inventarisatie van alle problematische jeugdgroepen
uitgevoerd met behulp van een vernieuwde groepsscan. Op basis van de uitkomsten bepaalt de lokale
driehoek welke problematische groepen en/of netwerken met voorrang integraal en probleemgericht
(verder) worden aangepakt onder aansturing van de driehoek.
Daar waar vanuit regionaal niveau ondersteuning en advisering is gewenst op het thema HIC, kan dit vanuit
het RSIV worden georganiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan het per aandachtsgebied organiseren
(fysiek of digitaal) van een werksessie voor de betrokken veiligheidspartners met inhoudelijk deskundigen
of het aandragen van best practices uit andere gemeenten. Ook faciliteert het RSIV in 2021 de gemeenten
bij het delen van kennis en ervaringen m.b.t. een aanpak gericht op het terugbrengen van wapenbezit onder
de jeugd (een aanbeveling uit de verdiepende analyse van de politie op straatroven en overvallen). Vanuit
het PVO kunnen gemeenten worden gefaciliteerd bij het organiseren van activiteiten gericht op het
voorkomen van woninginbraken3.
Vanwege de hierboven al genoemde relatief grote mate van betrokkenheid van jeugdige delictplegers bij
HIC en andere vormen van criminaliteit en overlast, is jeugd een belangrijk thema voor het RSIV in 2021. De
verbinding van de HIC-portefeuille met de portefeuilles jeugd, ondermijning, cybercriminaliteit en CTER
krijgt in 2021 nadrukkelijke aandacht. Samen met de bestuurlijke portefeuillehouders zal bekeken worden
3

Dit betreft geen activiteit gericht op het MKB, maar is een extra service die PVO Den Haag kan aanbieden t.b.v.
gemeenten.
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hoe we deze verbinding dit jaar verder vorm kunnen geven. Mogelijk levert ook het onderzoek naar jonge
aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit interventies op die ingezet kunnen worden op jonge HICplegers.

3.2.4. (Contra)-terrorisme, extremisme en radicalisering
De aanpak radicalisering en (gewelddadig) extremisme vindt onder regie van gemeenten plaats. De
casusoverleggen worden gefaciliteerd door de Zorg- en Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden.
Binnen de regionale aanpak is een Tactisch Overleg4 ingericht waarin ketenpartners op managementniveau
verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van de aanpak en de samenwerking tussen de betrokken
organisaties.
Het Tactisch Overleg heeft de volgende thema’s benoemd als prioriteiten voor 2021:
- Links- en rechts-extremisme, anti-overheid en complot denken;
- Terugkeerders;
- Vrouwennetwerk;
- Analyse en informatiepositie.
Daarnaast wordt in 2021 gemeente Den Haag met financiering van NCTV dit jaar een onderzoek uitgevoerd
naar regionale samenwerking op het thema CTER om te zorgen voor duidelijkere taakverdeling en
afstemming tussen de verschillende overlegorganen, samenwerkingsverbanden en de gemeentelijke
afdelingen CTER.
De coördinatie op de uitwerking van deze regionale prioriteiten wordt uitgevoerd door een
projectcoördinator. Deze projectcoördinator is ondergebracht bij het team regionale veiligheid van
gemeente Den Haag en werkt fysiek vanuit Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.
De projectcoördinator wordt gefinancierd vanuit de versterkingsgelden van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid. De projectcoördinator organiseert in 2021 een aantal regionale
voorlichtingsbijeenkomsten voor professionals behoeve van kennisbevordering. Het RSIV voert op dit
thema in 2021 geen aanvullende activiteiten uit.

3.2.5. Zorg en Veiligheid
Ook in 2021 levert het RSIV een bijdrage aan een betere samenwerking tussen het zorg- en
veiligheidsdomein. Dit thema is niet op eenheidsniveau georganiseerd, maar op het niveau van de
GGD/Veiligheidsregio. De inzet vanuit het RSIV (zowel inhoudelijk als organisatorisch) heeft zich de
afgelopen jaren gericht op Haaglanden. Vanwege het ontbreken van een ondersteuningsbehoefte vanuit
Hollands Midden, is dit ook in 2021 weer het geval. Mochten er in Haaglanden bijeenkomsten worden
georganiseerd of thema’s worden opgepakt die voor beide regio’s interessant zijn, dan zal worden bekeken
hoe ook Hollands Midden hierover geïnformeerd kan worden en evt. bij kan aansluiten.
Haaglanden
Gedurende de afgelopen jaren hebben het RSIV, het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, de 9 Haaglandengemeenten, politie, OM en GGZ de basis gelegd voor de inrichting van een bestuurlijk overleg zorg en
4

Deelnemers aan dit overleg zijn: Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Leiden,
Gemeente Gouda, Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden, Politie, Openbaar
Ministerie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid, Jeugdbescherming West, Raad voor de
Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Fivoor.
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veiligheid. Dit overleg fungeert als het (wettelijk verplichte) regio-overleg in het kader van de Wet verplichte
geestelijk gezondheidszorg en stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. De ambitie is om dit overleg ook
meer te gaan benutten voor het bespreken van andere onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid,
zoals mensenhandel, re-integratie ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Het RSIV levert ook in 2021 weer
een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding van het bestuurlijke overleg via deelname aan de
agendacommissie.
Op verzoek van de deelnemers aan de werkgroep zorg en veiligheid (ambtenaren openbare orde en
veiligheid + sociaal domein), politie, OM en Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden) zal het RSIV in 2021 blijven
fungeren als voorzitter van het overleg. Vanuit die hoedanigheid speelt het RSIV een belangrijke rol bij het
leggen van verbindingen tussen de verschillende spelers in het netwerk op het gebied van zorg en veiligheid.
Het secretariaat van dit overleg gaat per 1 januari 2021 over naar het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.
Het RSIV zal in 2021 ook een bijdrage leveren aan de organisatie van een conferentie zorg en veiligheid voor
de regio Haaglanden.

3.2.6. Huiselijk Geweld
Dit thema wordt, net als het thema Zorg en Veiligheid, niet op eenheidsniveau opgepakt, maar op het
niveau van de GGD/Veiligheidsregio, Haaglanden en Hollands Midden. Per regio is door de betrokken
partners en de regionale projectleiders van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ een
regiovisie opgesteld met een regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op dit thema
wordt daarom geen aparte inzet geleverd door het RSIV. Wel wordt de regio ondersteund in de aanpak
mensenhandel en is daarvoor een ketenregisseur mensenhandel aangesteld. Ook zal bekeken worden of in
de regio Haaglanden het thema in 2021 geagendeerd kan worden in de werkgroep zorg en veiligheid en het
bestuurlijk overleg zorg en veiligheid.

3.3. Landelijke doorontwikkeling van het Platform Veilig Ondernemen
In de politie-eenheid Den Haag beperken de activiteiten van het PVO zich vooral tot de activiteiten die
worden uitgevoerd door de PVO-ondersteuner. Deze wordt tweeënhalve dag per week in de eenheid
ingezet vanuit het CCV. De coördinator van het RSIV gebruikt haar netwerk om het aanbod vanuit het PVO
t.b.v. het MKB bij gemeenten onder de aandacht te brengen.
De PVO-ondersteuner schuift regelmatig aan bij lokale overleggen in de politie-eenheid Den Haag, waarbij
gemeenten en politie aangeven wat hun concrete ondersteuningsbehoefte is. Per thema is in dit jaarplan
aangegeven welke bijdrage het PVO kan leveren.
In 2020 is een start gemaakt met de landelijke doorontwikkeling van de PVO’s. Voor dit traject is financiering
beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle PVO-managers zijn direct (als
deelprojectleider) of indirect (via werksessies) betrokken bij deze doorontwikkeling. Voor PVO Den Haag is
bestuurlijk draagvlak en financiële stabiliteit van het PVO een randvoorwaarde om het PVO verder door te
ontwikkelen. Ook wordt nagedacht over meer samenwerking tussen de regio’s bij het ontwikkelen van
producten/diensten voor het MKB. Bij de doorontwikkeling op het thema ondermijning wordt door PVO
Den Haag de samenwerking met het RIEC gezocht.
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4. Begroting
Inkomsten
Inwonerbijdrage 27 gemeenten
Extra bijdrage gemeente Den Haag
Subsidie min J&V tbv PVO (cyber)
Totaal

192.590
126.680
27.305
358.575

Uitgaven
Personeelskosten
Inzet extra stagiairs
Organisatie bijeenkomsten
Organisatie cyberweerbaarheidstrainingen MKB
Communicatie
Onvoorzien
Totaal

298.848
4.000
12.000
27.305
3.000
3.422
358.575

Toelichting:
De personeelskosten van het RSIV betreffen 0.89 fte coördinator, 0.89 fte ketenregisseur mensenhandel,
0.89 fte beleidsmedewerker jonge aanwas + een stagiair met een Leerarbeidsplaats (LAP). De inzet van de
coördinator en de LAP’er worden door de gemeente Den Haag betaald. Daarnaast betalen alle 27
gemeenten in de politie-eenheid Den Haag vanaf 1 januari 2021 10 cent per inwoner mee aan de inzet van
de ketenregisseur mensenhandel, de beleidsmedewerker jonge aanwas in de (georganiseerde)
drugscriminaliteit en aanvullende ondersteuning, onder andere op het gebied van communicatie.
Voor de financiering van de activiteiten m.b.t. jonge aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit wordt
in 2021 ook gebruik gemaakt van de incidentele middelen van het Rijk die aan de regio zijn toegekend voor
het voorkomen van jonge aanwas.
Aangezien het RSIV een netwerkorganisatie is, wordt van de partners ook een bijdrage in natura verwacht,
bijv. door middel van het mee-organiseren van een bijeenkomst of het leveren van input voor een
handreiking of de website. Daarnaast doet het RSIV voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten zoveel
mogelijk een beroep op de faciliteiten die de gemeenten, politie en OM kunnen bieden.
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