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Inleiding
De regionale samenwerking binnen de eenheid Den Haag krijgt op bestuurlijk niveau vorm in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), waarin onder voorzitterschap van de regioburgemeester de 28
burgemeesters van de (politie)eenheid Den Haag, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zitting
hebben. Veiligheidsvraagstukken die integraal opgepakt moeten worden en de gemeentegrens
overschrijden worden belegd in dit overleg.
De ambtelijke voorbereiding vindt plaats in het Netwerk Openbare Orde en Veiligheid (NOOV), waar
naast OM en politie alle 28 gemeenten afgevaardigd zijn.
Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV) maakt de onderwerpen die
regionaal aandacht nodig hebben concreet door het maken van handreikingen, het organiseren of
faciliteren van bijeenkomsten en het verzorgen van een (digitaal) platform voor het delen van kennis
over relevante veiligheidsvraagstukken.
Gemeenten, OM en politie bepalen met elkaar op welke onderwerpen regionaal ingezet wordt. Daarbij
is de aard van de problematiek en de schaal waarop deze het meest effectief kan worden aangepakt
leidend. Eens per 4 jaar wordt een Regionaal Beleidsplan (RBP) opgesteld. Het huidige RBP 20152018 is op 20 november 2014 vastgesteld en heeft de volgende thema’s als prioriteit:






Geweld
Woninginbraken
Jeugdoverlast en –criminaliteit
Ondermijning
Overlast en maatschappelijke onrust

Per onderwerp is uitgewerkt welke activiteiten en maatregelen in de looptijd van het RBP uitgevoerd
worden. Sommige onderwerpen zijn inmiddels afdoende uitgewerkt, onder meer in de vorm van
handreikingen.
Het RSIV maakt jaarlijks een werkplan waarin naast de in het RBP genoemde onderwerpen ruimte is
voor actuele thema’s. Twee voorbeelden daarvan zijn de dossiers Cyber en Aangiftebereidheid. In
onderstaand schema zijn deze onderwerpen opgenomen.
Portefeuillehouderschap per onderwerp
Voor de verschillende onderwerpen is bestuurlijk draagvlak voor de uitwerking essentieel. De
bestuurlijk portefeuillehouders vervullen daarin de spilfunctie. Zij kunnen daarbij per thema verbinding
leggen met de deskundigen bij wie de thema’s binnen OM en politie zijn belegd. Voor alle in het RBP
geselecteerde thema’s is het portefeuillehouderschap bij onderstaande personen belegd. Zij worden
allemaal ambtelijk ondersteund door deskundigen vanuit de eigen organisaties. De algehele
coördinatie op de regionale samenwerking ligt bij het RSIV.
Thema

Bestuurlijk

Politie

Openbaar Ministerie

Geweld

Dhr Rodenburg

Judith van Schoonderwoerd

Woninginbraken
Jeugd

Dhr van der Kamp
Dhr Tigelaar

Luit Kuipers (HIC)
Hanneke Knigge (HG,
EGG)
Luit Kuipers
Hanneke Knigge

Ondermijning

Mw Spruit

Maatschappelijke
onrust

Mw Krikke

Coen Hoefnagel
(mensenhandel,fraude)
Luit Kuipers (hennep)
Mariëtte Kobus (OMG)
Waldo de Boer (CTER)
Marieke vd Bosch
(GGZ,verwarde
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Rob van Bokhoven
Judith van Schoonderwoerd
Linda Robert
Sabine vd Kallen
(afhankelijk van onderwerp)
(afhankelijk van onderwerp)

Cyber
Aangiftebereidheid

Dhr Rijpstra
Mw v BijsterveldtVliegenthart,
dhr vd Kamp

personen)
Marlé van Tol
(discriminatie)
Coen Hoefnagel
René van Eck

Ed Hartjes
XXX

Activiteiten RSIV 2018
Hieronder is aangegeven waar het RSIV zich op richt in 2018. Daarbij kunnen de ontwikkelingen bij
het RSIV, de nog openstaande onderwerpen vanuit het RBP en de actuele vraagstukken worden
onderscheiden.
Het RSIV in 2018
Het RSIV heeft in 2017 een impuls gekregen. Niet alleen is de website van het RSIV gelanceerd, ook
is er vanuit Den Haag als centrumgemeente 1 volledige formatieplaats beschikbaar gesteld voor de
coördinatie. 2018 wordt als overgangsjaar gezien waarin gezamenlijk gekeken wordt naar een manier
van werken waarbij de producten van het RSIV afgestemd zijn op de behoeften van gemeenten en
bestuurders. Het RSIV kan dan nóg meer dan voorheen als vraagbaak en/of faciliteerder van
producten of diensten voor gemeenteoverschrijdende veiligheidsvraagstukken fungeren.
Eén van de doelstellingen is dan ook om in te spelen op actuele vraagstukken. Voor de huidige
openstaande actiepunten wordt nadrukkelijk gekeken wat de huidige vragen van gemeenten (nog)
zijn. De diverse werkgroepen gaan dit per thema uitwerken en gaan er waar nodig verder mee aan de
slag.
Het streven is om vanuit het RSIV gemeenten in de hele eenheid zo veel mogelijk te faciliteren door
middel van handreikingen, het organiseren of faciliteren van werkgroepen waarin acties uitgewerkt
worden en kennis gedeeld kan worden, in samenspraak met partners ondersteunen van inzet op
preventie bij het Midden en Klein Bedrijf (MKB) en burgers, het organiseren van informatieve (en
interactieve) bijeenkomsten en het verzorgen van een (digitaal) platform voor het delen van kennis
over relevante veiligheidsvraagstukken.
Kernteam en werkgroepen
Het kernteam van het RSIV bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, politie en OM. Periodiek
komt het kernteam RSIV bij elkaar om centraal de voorstellen, de samenwerking, ervaringen en
resultaten te bespreken.
De onderwerpen waarop ingezet wordt worden zo veel mogelijk in werkgroepvorm uitgewerkt vanuit
een actiegerichte benadering. De werkgroepen zijn samengesteld uit deskundigen vanuit gemeenten,
politie, OM en relevante andere partijen. De coördinator van het RSIV is de verbindende schakel
tussen de werkgroepen, het RSIV-kernteam en de portefeuillehouders.
Samenwerking met relevante partners
Het Platform Veilig Ondernemen (PVO), ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) , is een belangrijke samenwerkingspartner die in samenwerking met gemeenten
en ondernemers werkt aan preventie.
Vanuit het RSIV zijn verder korte lijnen met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en
de 2 betrokken Veiligheidshuizen (Haaglanden en Hollands-Midden), waarbij op de diverse
overlappende onderwerpen nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt, net als met de
veiligheidsregio’s.
In gezamenlijkheid worden periodieke nieuwsbrieven verzonden en netwerkbijeenkomsten worden
afgestemd en waar relevant gezamenlijk voorbereid en georganiseerd. De afstemming en
samenwerking met collega’s van andere regionale samenwerkingsverbanden, het CCV, het ministerie
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van Justitie & Veiligheid (J&V) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft van kracht
en wordt waar nodig en mogelijk verder uitgebouwd. Waar nuttig wordt samengewerkt met onderwijsen kennisinstellingen.
Website als interactieve vraagbaak en deler van best practices
De website van het RSIV wordt ingezet als online platform voor het delen van actuele informatie met
relevante partijen. In 2018 worden toolkits voor de verschillende onderwerpen aangeboden: Een
verzameling van links naar producten, voorbeelden, websites enzovoort waar gemeenten hun
voordeel mee kunnen doen.
Eén van de speerpunten in de aanpak van criminaliteit in het algemeen en van jeugdoverlast en
geweld in het bijzonder is het optimaal benutten van de bestuurlijke instrumentarium zoals de wet
Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO). Het RSIV blijft relevante
ontwikkelingen en succesverhalen melden. Op de website is ook een interactieve database over
burgerparticipatie/veiligheidsbeleving te raadplegen.
Facilitator van awareness, preventie- en voorlichtingsactiviteiten aan collega’s, burgers en
ondernemers
Op de thema’s High Impact Crimes (straatroven, overvallen en woninginbraken), cyber en
ondermijning kan het PVO, ondersteund door het CCV, richting ondernemers bijdragen aan het
maken van een preventieplan. Het organiseren van bijeenkomsten en het adviseren over
voorlichtingsmateriaal en gebruik van de diverse communicatiemiddelen maakt hier onderdeel van uit.
Als er andere thema’s of vragen zijn wordt gekeken naar een plan op maat. Het RSIV speelt hierin
afhankelijk van de vraag een participerende, een bemiddelende en/of faciliterende rol. Denk hierbij
aan een voorlichting specifiek gericht op de kwetsbare doelgroep ouderen.
Organiseren van kennisbijeenkomsten
Het RSIV organiseert (in samenspraak met het RIEC en de veiligheidshuizen) periodiek
kennisbijeenkomsten. Naast de inhoudelijke verdieping op onderwerp kunnen collega’s uit de eenheid
netwerken als ze deelnemen.
Onderwerpen vanuit RBP
Thema geweld
In 2018 wordt er aandacht gegeven aan de High Impact Crimes (HIC): straatroven, overvallen en
woninginbraken. Er wordt verkend welke wensen er nog zijn ten aanzien van de integrale aanpak van
HIC. Onderdeel hiervan is het Donkere Dagen Offensief.
Donkere Dagen Offensief
Achtergrond en recente ontwikkelingen
Sinds 2009 wordt er in de regio jaarlijks een Donkere Dagen Offensief (DDO) gehouden. Door extra
inzet middels een integrale aanpak op preventief en repressief gebied wordt het aantal straatroven en
overvallen in de donkere maanden van het jaar (oktober tot en met maart) verlaagd. Speerpunten
hierbij zijn: efficiënt toezicht, meer heterdaadkracht en nazorg na overvallen.
Ook voor 2017-2018 is vanuit het RSIV een handreiking voor het DDO in het RBO aangeboden. In
deze laatste versie is extra aandacht gegeven aan het fenomeen ’mobiel banditisme’. Hierbij gaat het
om (soms internationaal) rondtrekkende bendes die vermogenscriminaliteit plegen en in Nederland
verblijven zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Verder is stilgestaan bij de invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR) als instrument ter
bestrijding van heling. In een aankoopregister moeten handelaren de goederen die ze van
particulieren kopen registreren. Ook gegevens van de aanbieder van de goederen moeten vastgelegd
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worden. De gemeente Den Haag heeft een pilot uitgevoerd en gaat over tot stadsbrede invoering van
het DOR.
Inzet voor 2018
e

In het 2 kwartaal wordt de aanpak rondom de donkere maanden van 2017-2018 geëvalueerd. Er
wordt bekeken hoe de aanpak daarna onder de aandacht blijft.
Thema woninginbraken
Achtergrond en recente ontwikkelingen
Woninginbraken is als apart speerpunt in het RBP opgenomen vanwege de impact op de burgers. Er
is de afgelopen jaren veel op ingezet en het aantal inbraken in de regio is dan ook flink gedaald. Toch
zijn er nog gemeenten die boven het regionaal gemiddelde scoren.
In juni 2017 hebben de leden van het RBO de notitie ‘naar een duurzame afname van
woninginbraken’ goedgekeurd. 9 gemeenten die nog boven het streefcijfer zitten qua aantallen
woninginbraken krijgen in projectvorm extra aandacht.
Inzet voor 2018
Het project woninginbraken met de 9 gemeenten start formeel per januari 2018. Gemeenten krijgen
indien gewenst extra ondersteuning bij de lokale aanpak en nemen deel aan de werkgroep die eens
per 2 maanden georganiseerd wordt. In de werkgroepen worden knelpunten en successen met elkaar
gedeeld. Periodiek worden de resultaten teruggekoppeld aan het RBO en na 12 maanden wordt het
project, dat in principe 2 jaar duurt, tussentijds geëvalueerd.
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de aanpak en zal apart aandacht krijgen in de vorm
van een themabijeenkomst. Naast innovatieve manieren van omgaan met resultaten wordt ook met
elkaar verkend wat de manieren zijn om contact te hebben met burgers over woninginbraken in hun
gebied. Dit onderdeel wordt uitgewerkt door de werkgroep burgerparticipatie (zie hieronder).
Thema Jeugd
Achtergrond en recente ontwikkelingen
Inzet op jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit werkt zowel repressief als preventief. In het RBP wordt
aangegeven dat jeugdgroepen minimaal eenmaal per jaar in kaart gebracht worden. Net als voor
woninginbraken wordt er op basis van informatie en analyse specifiek ingezet. De aanpak richt zich op
3 pijlers: personen, groep en gebied. De inzet van bestuurlijke instrumenten als de wet MBVEO is
nadrukkelijk ook van toepassing op de aanpak van problematische jeugdgroepen.
In 2016 is de notitie ‘ketenstructuur aanpak problematische jeugdgroepen’ in het RBO goedgekeurd
en in 2016 en 2017 is de groepsscan binnen de eenheid verder uitgerold. De groepsscan dient als
startpunt voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en de notitie biedt handvatten voor de
aanpak.
Inzet voor 2018
In een werkgroep waarin de beide veiligheidshuizen participeren wordt de huidige stand van zaken
met betrekking tot de groepsscan en de uitrol van de ketenaanpak geïnventariseerd. Bekeken wordt
waar de behoefte van gemeenten ligt. Indien er actiepunten worden voorgesteld zal de werkgroep
daar na akkoord van het RBO verder mee aan de slag gaan.
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Thema Ondermijning
Het thema ondermijning blijft onverminderd actueel. In de voorgaande jaren is binnen het RSIV
aandacht geweest voor de aanpak van hennep en mensenhandel.
Recente ontwikkelingen
Het RIEC heeft een aantal jaren terug het actieprogramma hennep opgesteld waarin per partner staat
aangegeven wat de benodigde acties moeten zijn voor een succesvolle integrale aanpak. De
resultaten van dit actieprogramma zijn in oktober 2017 geëvalueerd. Een van de uitkomsten is dat de
inzet op dit onderwerp vanuit alle betrokken partijen stagneert of zelfs terugloopt. De aanbeveling is
dan ook dat gemeenten hun regierol oppakken en een organisatiestructuur inrichten om de aanpak
maximaal in te zetten.
Mensenhandel, waaronder seksuele uitbuiting, is één van de speerpunten van het RIEC en wordt ook
in het regeerakkoord apart genoemd. In het RBP wordt benadrukt dat inzet op met name de illegale
prostitutie gericht moet zijn maar daarnaast moet ook de vergunde sector intensief gecontroleerd
worden. De nieuwe Wet Regulering Prostitutie (WRP) is al een aantal jaren in de maak. Vooruitlopend
daarop heeft het RBO in 2015 een regionaal handhavingsarrangement vastgesteld als beleidskader
en heeft het RIEC een handreiking aanpak mensenhandel verstrekt.
Maar ondermijning is breder dan hennep en mensenhandel. Andere thema’s om mee aan de slag te
gaan zouden kunnen zijn: Gemeentelijke weerbaarheid tegen ondermijning en samenwerking met
ondernemingen tegen ondermijning. Een voorbeeld is het samen met gemeenten organiseren van
awareness bijeenkomsten voor ondernemers.
Inzet voor 2018
Het thema ondermijning blijft onverminderd actueel. In het regeerakkoord is een Wet Ondermijning
aangekondigd om juridische knelpunten op te lossen. Daarnaast komt er een bestuurlijk verbod op
Outlaw Motor Gangs (OMG’s) en wordt er eenmalig 100 miljoen euro uitgetrokken om een
ondermijningsfonds te vullen om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren. Ook de
aanpak van mensenhandel wordt apart benoemd.
Inzet is om te komen tot regionale integrale plannen voor de besteding van de extra middelen.
Hierover wordt overleg met het rijk gevoerd. De coördinatie ligt bij het RIEC. Daarbij kijkt het RSIV
mee naar eventuele beleidsmatige en praktische zaken die de aanpak kunnen ondersteunen.
Uitwerking vindt plaats in een werkgroep RIEC-RSIV en de uitkomst wordt voorgelegd aan (DB)
RBO/Stuurgroep RIEC.
Thema Maatschappelijke onrust: discriminatie
Achtergrond en recente ontwikkelingen
Ook op lokaal niveau is discriminatie een relevant thema, al omvat dit veel meer dan alleen het thema
openbare orde en veiligheid. Dat laat onverlet dat incidenten verband houdend met discriminatie tot
maatschappelijke onrust kunnen leiden. In juni 2017 is de notitie ‘Discriminatiecijfers in 2016’ in het
RBO besproken.
In de notitie is te lezen dat er in 2016 512 discriminatie-incidenten geregistreerd zijn binnen de
eenheid Den Haag. Dat zijn 20% minder meldingen dan in 2015. Er is geen eenduidige verklaring voor
de afname.
Er is stilgestaan bij de inrichting van het proces rondom discriminatiezaken. Gemeenten zijn op grond
van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht hun burgers toegang te verlenen tot
een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Tot en met 2015 werd dit in alle gemeenten binnen
de eenheid Den Haag uitgevoerd door Bureau Discriminatie Zaken (BDZ). Het bureau is in 2016 failliet
gegaan maar de directeur heeft een doorstart gemaakt met de stichting voor Inclusie en
Discriminatiebestrijding (iDb). Een aantal gemeenten doet inmiddels zaken met iDb, andere
gemeenten hebben voorzien in een andere oplossing.
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Eind 2016 heeft de politie een coördinator discriminatiezaken per district aangesteld, die als
operationeel aanspreekpunt voor het betreffende district fungeert en de afhandeling van zaken
bewaakt en bevordert. In 2017 hebben alle medewerkers binnen de politie (eenheid Den Haag) een
training over discriminatie gevolgd. Als laatste is afgesproken dat Den Haag aansluit op de pilot
‘landelijke query en screening van discriminatie incidenten’.
Inzet voor 2018
In het RBO van juni 2017 is besproken dat de cijfers de werkelijkheid maar in zeer beperkte mate
weergeven en dat er gezien de ernst van (de gevolgen van) discriminatie en uitsluiting nader aandacht
aan besteed moet worden. Een werkgroep gaat aan de slag om in kaart te brengen wat het bestuur op
dit vlak kan doen (bijvoorbeeld inclusie in relatie tot gevolgen van uitsluiting, diversiteitsbeleid,
aanbieden stageplekken, urgentie creëren) en zal hierover in 2018 een thematische bespreking
voorbereiden.
Overige onderwerpen/Actuele thema’s
Burgerparticipatie, waaronder Burgernet
Achtergrond en recente ontwikkelingen
Actieve en alerte burgers dragen in belangrijke mate bij aan de heterdaadkracht en het is dan ook
zaak deze ‘ogen en oren’ optimaal in te zetten. Eén van de manieren om dit te faciliteren is Burgernet.
Daarnaast participeren burgers in buurtpreventieteams of zijn zij verbonden met andere
buurtbewoners via social media. Omgekeerd kunnen gemeenten, politie en OM met gerichte
communicatie invloed uitoefenen op het veiligheidsgevoel van burgers.
Burgernet wordt ingezet om burgers actief te betrekken bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen. De doelstelling met betrekking tot het aantal deelnemers is gehaald.
Steeds meer bewoners verenigen zich in what’s app groepen. Deze groepen dragen in belangrijke
mate bij aan de veiligheid in een wijk. Vaak wordt dit ondersteund, geïnitieerd of gecoördineerd door
de gemeente.
Daarnaast speelt de ontwikkeling van de landelijke tool Burger Alert Real Time (BART!). In deze tool,
die je kunt vergelijken met een stekkerdoos, moeten de al bestaande digitale middelen samenkomen
en elkaar aanvullen. De uitdaging van BART! is niet om het zoveelste digitale initiatief te ontwikkelen,
maar om verschillende initiatieven bij elkaar te brengen. Om een goede samenwerking tussen
overheid, burgers en buurtapps te kunnen realiseren moeten daar processen en handvatten aan
worden gekoppeld.
Het BART!-project is opgedeeld in verschillende fases en er is inmiddels aangekomen bij de derde
fase, waarin wordt bekeken hoe deze methodiek kan worden toegepast voor brede landelijk
toepasbare functionaliteiten. Om tot deze functionaliteiten te komen zal het BART-team eerst inzichten
ontwikkelen in twee Haagse fieldlabs (Escamp & Leidschenveen-Ypenburg). Op deze manier kan er
worden
geëxperimenteerd
met
direct
contact
tussen
burgers,
wijkprofessionals,
meldkamerspecialisten en andere stakeholders. Het streven van BART! is om toe te werken naar een
brede methodiek die uiteindelijk over vier jaar (2021) geschikt is voor landelijke uitrol. Daarbij wordt er
naar gestreefd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij Burgernet.
Via de website van het RSIV is een online publicatie beschikbaar die handvatten biedt voor iedereen
die aan de slag wil met de veiligheidsbeleving van burgers.
Inzet voor 2018
Vanuit gemeenten is behoefte om verder te onderzoeken hoe de contacten van Burgernet maximaal
kunnen worden benut. Daarnaast vindt in 2018 naar verwachting de uitrol van een nieuwere versie
plaats waarbij burgers ook kunnen reageren op Burgernetberichten.
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Binnen de aanpak woninginbraken zal het inzetten van social media en andere vormen van
communicatie met en voor burgers meegenomen worden als onderdeel van de set van maatregelen.
We starten begin 2018 met een werkgroep burgerparticipatie, waaronder Burgernet. Daarin wordt
uitgewerkt hoe Burgernet maximaal ingezet kan worden (ook in het licht van de update van Burgernet
bezien) en hoe de verschillende digitale mogelijkheden, waaronder BART! elkaar optimaal kunnen
aanvullen.
Als laatste zorgen we voor een periodieke update van de online toolkit voor de veiligheidsbeleving en
onderzoeken we of deze toolkit voldoet.
Cybercrime
Achtergrond en recente ontwikkelingen
In de landelijke gemeenschappelijke veiligheidsagenda van 2014-2018 is cybercrime opgenomen als
veiligheidsthema. Door een toenemende digitalisering worden ook de veiligheidsrisico’s op dat gebied
groter.
In april 2017 is in het RBO afgesproken dat er meer inzicht nodig is over het thema. Op 9-11 j.l. is een
awareness bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, politie en OM georganiseerd. Er is op 3011-2017 een handreiking cyber aan het RBO aangeboden, waar ingegaan wordt op de verschillende
aspecten rondom cyber: de openbare orde en veiligheid enerzijds en de eigen interne
informatieveiligheid anderzijds.
Inzet voor 2018
In RSIV-verband worden de
uitgewerkt.

aanbevelingen uit de handreiking cyber met een werkgroep verder

Wet aanpak woonoverlast
Recente ontwikkelingen
Aanvullend op de diverse mogelijkheden die het bestuursrecht biedt is er sinds juli 2017 de Wet
Aanpak Woonoverlast. Deze wet kan als ultimum remedium ingezet worden tegen woonoverlast als
alle andere interventies geen effect gehad hebben. In november j.l. is in samenwerking met het CCV
een eerste informatieve bijeenkomst voor gemeenten en wooncorporaties georganiseerd.
Inzet voor 2018
We gaan verder met de regionale werkgroep waarin het bestuurlijke proces, de interne organisatie,
inclusief werkprocessen en casuïstiek besproken en gedeeld kunnen worden zodat gemeenten
optimaal van elkaar kunnen leren.
Aangiftebereidheid
Recente ontwikkelingen
In het RBO van 12 oktober 2017 is gesproken over de ontwikkelingen in de aangiftebereidheid en de
trend dat deze de afgelopen jaren steeds verder daalt. De aangiftebereidheid verschilt sterk per delict:
Hoog voor woninginbraken en autodiefstal, laag voor cyberdelicten en seksuele delicten. De politie is
een programma Dienstverlening gestart waarin veel aandacht is voor het toegankelijker maken van
het doen van aangifte. Denk hierbij aan het vaker online aangifte kunnen doen maar ook het trainen
van personeel en het informeren van burgers over het aangifteproces.
Aangifte is belangrijk voor het hebben van zicht op criminaliteit. Mede op basis hiervan wordt immers
capaciteit van de politie en het OM ingezet. Toch leiden lang niet alle aangiften tot een
opsporingsonderzoek. Wellicht zijn meldingen voor sommige delicten voldoende om als politie en
gezag geïnformeerd te blijven, terwijl tevens rekening wordt gehouden met het belang van de
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aangever (bijv. eisen verzekeraar). Onderzocht moet worden hoe we tot overeenstemming komen
over in welke gevallen en bij welke delicten meldingen volstaan en waar we aangiften van zouden
willen zodat we de dienstverlening optimaliseren, burgers eenduidig en in overeenstemming met hun
verwachtingen kunnen informeren en capaciteit zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.
Inzet voor 2018
Burgemeester Van Bijsterveldt en Van der Kamp melden zich aan als portefeuillehouders voor dit
onderwerp en het RSIV faciliteert een werkgroep waarbij naast collega’s van gemeenten, politie en
OM het onderzoeksbureau NSCR aansluit.
Regionaal beleidsplan 2019-2022
Inzet voor 2018
Het met alle relevante partners afgestemde beleidsplan wordt in de loop van 2018 ontwikkeld en – na
consultatie van de gemeenteraden - aan het eind van het jaar voorgelegd aan het RBO ter
goedkeuring. Hiervoor wordt een werkgroep geformeerd.
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Samenvatting
Thema’s

Producten RSIV

Geweld

Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Samen met PVO/CCV aanbieden van (voorbeelden van) preventieactiviteiten zoals
bijeenkomsten en/of materiaal voor collega’s, ondernemers en burgers
Evaluatie DDO 2017-2018
Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Samen met PVO/CCV aanbieden van (voorbeelden van) preventieactiviteiten zoals
bijeenkomsten en/of materiaal voor collega’s, ondernemers en burgers
Tussenstand project woninginbraken
Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Werkgroep inventariseert ism de beide veiligheidshuizen de huidige stand van zaken en
behoeften/knelpunten met betrekking tot de groepsscan en de uitrol van de ketenaanpak
Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Samen met PVO/CCV aanbieden van (voorbeelden van) preventieactiviteiten zoals
bijeenkomsten en/of materiaal voor collega’s, ondernemers en burgers
Werkgroep inventariseert de huidige stand van zaken en behoeften/knelpunten met
betrekking tot beleidsmatige en praktische zaken die niet door het RIEC opgepakt worden
Werkgroep brengt in kaart wat het bestuur op dit vlak kan doen (bijvoorbeeld inclusie in
relatie tot gevolgen van uitsluiting, diversiteitsbeleid, aanbieden stageplekken, urgentie
creëren) en zal hierover in 2018 een thematische bespreking voorbereiden
Online delen van best practices

Woninginbraken

Jeugd

Ondermijning

Discriminatie

Burgerparticipatie,
waaronder Burgernet

Cybercrime

Wet Aanpak
Woonoverlast

Aangiftebereidheid
Regionaal BeleidsPlan
2019-2022

Werkgroep waarin wordt uitgewerkt:
-hoe Burgernet maximaal ingezet kan worden (ook in het licht van de update van
Burgernet bezien)
-hoe de verschillende digitale mogelijkheden elkaar optimaal kunnen aanvullen
-welke rol BART! daarin kan vervullen
-hoe we verder aan de slag kunnen met de veiligheidsbeleving
Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Samen met PVO/CCV aanbieden van (voorbeelden van) preventieactiviteiten zoals
bijeenkomsten en/of materiaal voor collega’s, ondernemers en burgers
Werkgroep werkt actiepunten uit handreiking uit
Online delen van best practices, ook van benutten wet/regelgeving
Werkgroep met geïnteresseerde gemeenten waarin knelpunten en successen gedeeld
worden
Terugkoppeling invoer en inzet Wet aanpak Woonoverlast
Werkgroep werkt het doen van aangiften versus het doen van alleen een melding uit per
onderwerp
Werkgroep stelt nieuw RBP op
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