Jaarplan 2022
Doel: ondersteunen politie, OM en gemeenten bij het veiliger maken van de regio Den Haag op het gebied van openbare
orde en veiligheid, door:
het organiseren van regionale kennis- en netwerkbijeenkomsten;
het ontwikkelen van concrete beleidsinstrumenten;
het bieden van een digitaal kennis-platform (www.rsiv.nl).

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

Cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit

Conform uitvoeringsagenda ondermijning 2022

-

Mensenhandel
- Ondersteunen van gemeenten bij het omzetten
van de regionale handreiking mensenhandel op
lokaal niveau;
- Ontwikkelen trainingsmateriaal voor o.a.
gemeenteambtenaren met burgercontact;
- Leveren van een bijdrage aan verbetering van
de lokale en (sub)regionale
ketensamenwerking;
- Organiseren mensenhandeltafels op ambtelijk
en bestuurlijk niveau;
- Uitvoeren onderzoek naar eenduidig meldpunt
voor hulpverleners;
- Uitvoeren onderzoek naar de rol die de
onlinewereld speelt bij uitbuiting van jongeren
met als opbrengst o.a. handelingsperspectief
om dit tegen te gaan.

Jonge aanwas/ jeugdgroepen
- Organiseren masterclass-reeks Regie op jeugd;
- Organiseren kenniskringen voor gemeenten om
kennis en ervaring over de toepassing van
aanpakken en interventies te delen;
- Organiseren regionale werkgroepen;
- Interventies en aanbevelingen vanuit het
project Dealbreakers actief bij gemeenten
onder de aandacht brengen en ondersteuning
bieden bij de implementatie;
- Faciliteren betere verbinding tussen onderwijs,
sociaal- en veiligheidsdomein;
- Opstellen format schoolveiligheidsconvenant
i.s.m. politie;
- Ontwikkelen digitale routekaart t.b.v.
hinderlijke, overlastgevende, problematische en
criminele jeugdgroepen, met daarin een
interventiepalet.

-

Opstellen cybercrimebeeld (politie);
Organiseren activiteiten om cyberweerbaarheid
MKB te vergroten (jaarplan PVO);
Ondersteunen gemeenten bij implementatie
HackShield;
Ondersteunen gemeenten bij agenderen
digitale veiligheid op politieke agenda;
Digitale component van andere thema’s RBP
onder aandacht brengen en helpen oppakken;
Organiseren kennisbijeenkomsten;
Verkennen draagvlak voor integrale aanpak
veelvoorkomende digitale criminaliteit (en
indien aanwezig: ondersteunen integrale
aanpak).

Zorg en veiligheid
-

-

Ondersteunen gemeenten op thema’s
mensenhandel en jonge aanwas/ jeugdgroepen
bij nog beter verbinden zorg en veiligheid;
Voorzitterschap werkgroep zorg en veiligheid;
(Mede)organiseren kennisconferentie zorg en
veiligheid regio Haaglanden.

Maatschappelijk ongenoegen
-

Agenderen memo driehoek Den Haag in RBO en
oppakken evt. vervolgacties in samenwerking
met projectcoördinator CTER.

Contra-Terrorisme, Extremisme en
Radicalisering (CTER)
-

Inzet via zorg- en veiligheidshuizen en
projectcoördinator radicalisering en
(gewelddadig) extremisme.

High Impact Crimes (HIC)
-

Ondersteuning op verzoek.

