DOEL: Ondersteunen politie, gemeenten en OM bij
het veiliger maken van de regio Den Haag op het
gebied van openbare orde en veiligheid door:
- Organiseren van regionale kennis- en
netwerkbijeenkomsten;
- Ontwikkelen concrete beleidsinstrumenten;
- Bieden digitaal kennis-platform (www.rsiv.nl)
● ● ●

Jaarplan 2021
Ondermijning (i.s.m. RIEC en HEIT)

Contra-Terrorisme, Extremisme en

Conform uitvoeringsagenda ondermijning 2021

Radicalisering (CTER)

Mensenhandel:

Inzet via Zorg- en Veiligheidshuizen en
projectcoördinator radicalisering en (gewelddadig)
extremisme.

- adviseren aandachtsfunctionarissen over invulling rol;
- opstellen regionale handreiking;
- organiseren periodieke bijeenkomsten tbv
kennisoverdracht;
- inventariseren (en evt. verder ontwikkelen) trainingen en
kennismateriaal;
- opstellen signalen routekaart;
- leveren bijdrage aan verbetering lokale en (sub)regionale
ketensamenwerking.

Jonge aanwas / jeugdgroepen:
- ontwikkelen handzaam interventiepalet;
- organiseren ‘kenniskringen’ tbv kennisdeling over
succesvolle interventies en uitwisseling ervaringen;
- (samen met partners) maken overall beeld jeugdoverlast
en jeugdcriminaliteit in de eenheid, waaruit benodigde inzet
volgt;
(o.a. gericht op verbeteren aanpak problematische
jeugdgroepen);
- ondersteunen gemeentelijke bewustwordingscampagnes
gericht op jongeren.

Outlaw Motorcycle Gangs

High Impact Crime (HIC)
- organiseren regionale
ondersteuning en advisering waar nodig
(o.a. terugdringen wapenbezit jeugd);
- verbinden HIC- portefeuille met portefeuilles jeugd,
ondermijning, cyber en CTER met concrete acties tot
gevolg;
- organiseren activiteiten gericht op voorkomen
woninginbraken (PVO).

Cybercrime
- vergroten gemeentelijke bewustwording,
o.a. door opleveren nieuw cyberbeeld;
- faciliteren uitwisseling kennis en ervaringen van binnen
en buiten de regio en leveren van ondersteuning;
- verhogen cyberweerbaarheid onder Midden- en Klein
Bedrijf (PVO).

- adviseren over gebruik bestuurlijk instrumentarium.

Overige ondersteuning i.s.m. PVO:
- (mede) opstellen handreiking aanpak bedrijventerreinen;
- adviseren over en begeleiden van proces KVObedrijventerreinen;
- organiseren ondermijningsbijeenkomsten.

Vergroten weerbaarheid bestuur en MKB (i.s.m.
PVO).
ondersteunen van deze organisaties bij het veiliger
maken van de regio op het terrein van openbare
orde en veiligheid

Zorg en Veiligheid
(i.s.m. Zorg- en Veiligheidshuizen)
- faciliteren kennis- en informatiedeling t.b.v. betere
verbinding zorg en veiligheid en stimuleren integrale
afstemming/samenwerking tussen deze domeinen in
regio Haaglanden;
- (mede)organiseren conferentie Zorg en Veiligheid in
regio Haaglanden (april 2021).

