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Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Bijgaand bied ik u de (concept) Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 ter consultatie aan.  

 

In deze Veiligheidsstrategie hebben de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van 

Midden-Nederland afspraken gemaakt hoe ze samen willen werken aan een veiliger Midden-

Nederland. Dit omdat vrijwel geen veiligheidsprobleem zich slechts in één gemeente voordoet en 

omdat onveiligheid zich weinig aantrekt van gemeentegrenzen.  

 

Genoemde partners hebben de volgende thema’s als regionale prioriteit benoemd: de aanpak van 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het effectief verbinden van veiligheid met zorg en het 

bevorderen van cyberveiligheid. Op deze thema’s bundelen de partners hun krachten opdat de 
effectiviteit van de aanpak toeneemt.  

 

De Veiligheidsstrategie komt niet in de plaats van lokale afspraken en het Integraal Veiligheidsplan 

(IVP), maar zijn juist aanvullend en ondersteunend hieraan. Op lokaal niveau immers heeft de 

gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Zo worden bijv. in een IVP met  

lokale veiligheidspartners afspraken gemaakt om de veiligheid in de gemeente te waarborgen en 

te vergroten.  

 

Aangezien ik uiterlijk vrijdag 29 maart uw reactie dien aan te leveren, zie ik uw reactie graag  

uiterlijk 7 maart 2019  tegemoet. Deze termijnen zijn nodig om in april de definitieve 

Veiligheidsstrategie te kunnen vaststellen in het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze stukken behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u 

natuurlijk altijd contact met mij opnemen. 

 

Aan: De leden van de gemeenteraad      
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Hoogachtend, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 

Burgemeester  
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Daar gaan we voor! 
In 2022 is Midden-Nederland veiliger. Inwoners en professionals 
ervaren meer veiligheid, de klassieke vormen van criminaliteit zijn 
gestabiliseerd of liever, nog verder afgenomen. Drugscriminaliteit 
is effectief verstoord. Drempels tussen het veil igheids- en 
zorgdomein zijn voor professionals voelbaar weggenomen 
of verlaagd. Op cybercriminaliteit is meer zicht én innovatief 
handelingsperspectief om het tegen te gaan. Daarnaast kunnen 
lokale en districtelijke prioriteiten rekenen op ondersteuning 
vanuit de regio. 
In deze Veiligheidsstrategie maken we afspraken over de manier 
waarop we samenwerken om bovenstaande doelen te bereiken. 
Hiermee sluiten we aan op de nieuwe veiligheidsvraagstukken die 
zich aandienen in deze voortdurend veranderende t i jd. 

Een leven lang leren 
Deze continue verandering vraagt nieuwe vaardigheden en 
competenties van onze veiligheidsprofessionals. Willen zij effectief 
blijven in de aanpak van onveiligheid, dan betekent dit dat we 
blijvend moeten investeren in ons 'menselijk kapitaal'. We moeten 
steeds op zoek naar nieuwe en betere mogelijkheden om hen 
te ondersteunen en te faciliteren. Dit doen we enerzijds door 
met hen in gesprek te gaan en ervaren drempels in de aanpak te 
verlagen of weg te nemen. Anderzijds door kennis en wetenschap 
te verbinden met de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld via de 
Veiligheidsacademy Midden-Nederland; door te kiezen voor een 
leven lang leren. 

Verdieping van de samenwerking 
De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met de 
samenwerking in de aanpak van veiligheidsproblemen in Midden¬
Nederland. De komende vier jaren gaan we daarin een nieuwe 
stap zetten, een diepere laag aanboren. Door samen met onze 
professionals te ontdekken hoe we betekenisvoller en effectiever 
kunnen interveniëren. 

Flexibel en toekomstgericht 
Omdat we moeili jk in de toekomst kunnen kijken, is het in 
deze veranderende samenleving de uitdaging om flexibel 
te zijn in het kiezen van thema's en aanpakken die passend 
zijn bij de werkelijkheid van dat moment. Daarom is deze 
Veiligheidsstrategie niet in beton gegoten en biedt hij de ruimte 
om die keuzes te maken die nodig zi jn. 

We beginnen met de gezamenlijke regionale prioriteiten 
'georganiseerde ondermijnende criminaliteit ', 'cyberveiligheid' en 
de 'verbinding van veiligheid met zorg'. Deze prioriteiten zijn op 
hoofdlijnen beschreven. Onze regionale taskforces zorgen voor 
een concrete uitwerking in een actieagenda, inclusief de te maken 
keuzes. 

De 39 burgemeesters, hoofdofficier van justitie en politiechef van 
Midden-Nederland 

Samen slagvaardig voor een veilig Midden-Nederland 
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r Samen slagvaardig voor 
een veilig Midden-Nederland 

In deze Veiligheidsstrategie spreken de 
39 gemeenten, het Openbaar Ministerie 
en de politie van Midden-Nederland af 
hoe ze de komende jaren samen werken 
aan een veiliger Midden-Nederland. 

Ŵ 
veiligheidscoalitie.nl 

Ontwikkeling 
en trends 

Ontwikkel ing geregistreerde cr iminal i te i t 
prognose 2018 t.o.v. 2015 

w o n i n g  straat

totaal geweld inbraak roof overval len 
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» Toenemende digitale dreiging 

» Groei georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit 

» Toename incidenten met 
kwetsbare personen 

Prioriteiten 

Georganiseerde 
ondermi jnende cr iminal i te i t 

Effectieve verb inding 
vei l igheid en zorg 

Cybervei l igheid 

Lokale en districtel i jke 
pr ior i te i ten 
Ondersteuning vanuit de 
Veiligheidscoalitie 

Ambities 

Strategische 
uitgangspunten 

Focus op het doel 
Minder prioriteiten 
Aandacht voor absorptievermogen van de partners 

Flexibi l i teit in de uitvoer ing 
De partners werken flexibel samen 
aan actuele gemeenschappelijke opgaves 
Adequaat inspelen op actuele urgente uitdagingen 

Frontli jn 
Helpen van veiligheidsprofessionals, maatschappelijke 
coalities en publiekprivate samenwerking bij hun opgave 
Rijker kiezen en verantwoorden 

MiddenNeder land is veil iger 
in 2022 

2022 t.o.v. 2018 

De geregistreerde criminaliteit blijft minimaal gelijk of is afgenomen 
Inwoners en professionals ervaren meer veiligheid 

Meer zicht op problemat iek en 
ontwikkelen innovatief handelingsperspectief 

Georganiseerde 
ondermi jnende cr iminal i te i t 
Drugscriminaliteit is effectief verstoord 
Aanpak op districtelijke ondermijningsthema's 
Onaantrekkelijk crimineel pad voor jongeren 

Effectieve verb ind ing vei l igheid en zorg 
Versterken vroegsignalering en preventie 
Effectieve methodiek kwetsbare personen en 
huishoudens met complexe problematiek 
Informatiedeling tussen domeinen 

Cyberveil igheid 
Preventie en bewustwording 
Samenwerking en kennisdeling 
Bestrijding cybercrime 
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Prioriteiten partners bepalen 
de regionale koers 

1 

De gezamenl i jke regionale pr ior i tei ten in deze 

Veil igheidsstrategie zijn gekozen op basis van een 
inventarisatie (zomer 2018) bij de 39 gemeenten, het 

Openbaar Ministerie (OM) en de polit ie in Midden-Neder land. 
Gebaseerd op de grootste gemene deler van hun prior i tei ten 
en op basis van de ve i l ighe idsontwikke l ingen- en trends 

in Midden-Neder land, kiezen de leden van het Regionaal 

Veil igheidscollege voor drie gezamenli jke pr ior i te i ten: 

1. georganiseerde ondermijnende criminaliteit 

2. effectieve verbinding van veiligheid en zorg 

3. cyberveiligheid 

Deze prior i tei ten zijn nadrukkel i jk regionale on tw i kke l - en 

innovatiethema's, gekenmerkt door: 
» het vergroten van inzicht in de problematiek; 

» het ontwerpen van nieuw en deels innovatief 
handelingsperspectief, gericht op het doen ; 

» het opzetten van publ iek- private samenwerking. 

4. lokale en districtelijke prioriteiten: 
ondersteuning op uitvoering & actie 

Naast deze regionale on tw i kke l - en innovatiethema's bli jven 

er lokale en distr ictel i jke pr ior i tei ten bestaan waarvoor de 
afgelopen periode al het nodige (handelingsperspectief) is 

ontwikke ld en beschikbaar gesteld. Denk aan jeugdoverlast, 
woning inbraak, (huiseli jk) geweld, radicalisering en 

extremisme. Primair zi jn hier de lokale en distr ictel i jke partners 
aan zet. Om recht te doen aan de basisdienstverlening aan 

onze inwoners en voor het gewenste lokale maatwerk, biedt 
de Veil igheidscoalit ie tevens ondersteuning aan. Deze bestaat 

vooral uit het verbinden van de bestaande kennis en ervaring 

met de lokale e n / o f distr ictel i jke problematiek. 

Aanpak: lokaal, regionaal, landelijk 
Het aanpakken van onvei l igheid doen we gezamenl i jk: lokaal, 
regionaal en landeli jk. De gemeente bepaalt als regisseur van 

het lokale vei l igheidsbeleid samen met haar partners de lokale 
pr ior i te i ten. Op landeli jk niveau heeft de minister van Justitie 

en Veil igheid samen met de regioburgemeesters en het College 
van procureurs-generaal een landelijke Vei l igheidsagenda 

Samen slagvaardig voor een veilig Midden-Nederland 
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de reaionale koers 

opgesteld. Regionaal richten we ons vooral op maximaal 
rendement door samenwerking op gezamenl i jke thema's. 

Samen waar het kan, maatwerk waar het moet 
Op de gezamenl i jke pr ior i tei ten bundelen de partners in 
Midden-Neder land hun krachten zodat er meer effectiviteit 

ontstaat in de aanpak. Deze samenwerking is niet vr i jb l i jvend; 
we zijn van elkaar afhankel i jk en we kunnen elkaar versterken. 

Hiermee geven we tevens aan landelijke partners een krachtig 
signaal af hoe de agenda voor Midden-Neder land er de 
komende vier jaar uitziet. 

Landeli jke en regionale pr ior i tei ten komen niet in de plaats 
van lokale. De regie daarop bl i j f t lokaal. Op de regionale 

pr ior i tei ten kunnen gemeenten wel meer hulp vanui t de regio 
verwachten. 

m 
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Aanscherping aanpak: meer focus, 
meer flexibiliteit en meer frontli jn 

Op de gezamenl i jke pr ior i tei ten bundelen de gemeenten, OM 
en de polit ie in Midden-Neder land hun krachten met pub l iek-

private partners om samen te ontwikkelen en te helpen. Om 

onze doelen te bereiken en de effectiviteit van de aanpak te 
vergroten, bl i j f t het lokale maatwerk in de aanpak voorop 
staan. Daarbij geldt: wat samen kan, doen we samen. Geen 

wiel v inden we twee keer uit. 

Focus, flexibel en frontlijn 
Om slagvaardiger te worden en te bl i jven, kiezen we ervoor 

om onze aanpak aan te scherpen aan de hand van de volgende 
strategische ui tgangspunten: 

» Meer focus: het maken van heldere keuzes is van 
groot belang. We moeten voorkomen dat de aandacht 

verwatert door te veel pr ior i tei ten en activiteiten op te veel 
verschil lende terreinen. Het absorpt ievermogen van de 

vei l igheidspartners is een belangri jke graadmeter bij het 
maken van heldere keuzes. 

» Meer flexibiliteit: de partners werken flexibel samen 
aan actuele, gemeenschappel i jke opgaven. Gedurende 

de periode van deze veil igheidsstrategie pr ior i teren we 

- indien gewenst - nieuwe thema's, die aansluiten bij de 
actual i teit en de urgentie. Vanuit de wens om meer focus 

gaat "een nieuwe pr ior i te i t erb i j " samen met "een oude 

pr ior i te i t eraf". 
» Meer frontlijn: de vei l igheidsprofessionals helpen bij hun 

opgave staat centraal. Zij onderhouden voor tdurend contact 
met de inwoners, ondernemers en maatschappeli jke 

organisaties. Zij ervaren dageli jks hoe veil ig het is en wat 
er nodig is. We gaan met hen in gesprek om te helpen 

bij het wegnemen van ervaren drempels, maar ook om 
opgavegericht te kunnen kiezen en te verantwoorden. 

Door bestuur l i jke- en ambtel i jke werk - en kennissessies te 
organiseren faci l i teren we onze professionals. 
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Hulp taskforces als flexforces 
Uit evaluatie bl i jk t dat de taskforces de afgelopen jaren hun 

meerwaarde hebben bewezen. Het Regionaal Veil igheidscollege 
gaat daarom door met taskforces op de gezamenli jke drie 

thema's. Wel met enkele aanpassingen: minder taskforces, 
die zichtbaarder en flexibeler z i jn. De taskforces helpen de 

partners door: 
» het bieden van inzicht en het ontwikkelen van nieuw en 

innovatief handelingsperspectief; 
» het wegnemen van ervaren drempels voor 

vei l igheidsprofessionals in de f ront l i jn ; 

» het organiseren van bestuurl i jke en ambtel i jke werk - en 
kennissessies. 

Een taskforce bestaat uit enkele burgemeesters, een off icier 
van just i t ie en een sectorhoofd van de pol i t ie. Naar gelang van 

de gezamenl i jke opgave kunnen we een taskforce (ti jdeli jk) 
ui tbreiden met andere overheden, overheidsdiensten en 

partners uit het maatschappel i jk middenveld. 
De precieze invul l ing, samenstel l ing en opdracht voor deze 

taskforces beschrijven we op een later moment in een 
afzonder l i jk u i tvoer ingsplan. 

Meer frontlijn via 'rijker kiezen en verantwoorden' 
De totale geregistreerde cr iminal i te i t laat net als de 

slachtofferenquêtes de afgelopen jaren een dalende 
t rend zien: het vei l igheidsgevoel verbetert . Deze gunstige 

cr iminal i te i tsontwikkel ing is niet alleen in Midden-Neder land 
gaande maar ook landeli jk en internat ionaal. 

Tegeli jkert i jd moeten we onder ogen bli jven zien dat een 

deel van de cr iminal i te i t en onvei l igheid buiten beeld 

bl i j f t . Zo ligt de aangif tebereidheid voor verschil lende 
cr iminal i te i tsvormen laag, word t maar een klein deel van de 

cybercr iminal i te i t meegeteld en vragen de slachtofferenquêtes 
alleen naar veelvoorkomende cr iminal i te i tsvormen. Verder laat 
ondermi jn ing zich nog onvoldoende vertalen in cijfers. Hierbij 

gaat het vaak om delicten waarin niet één persoon, maar de 

maatschappij het slachtoffer is (bi jvoorbeeld drugshandel) , of 
bestaat er een lage aangif tebereidheid vanwege angst voor 
represailles. Via onder andere ondermi jn ingsbeelden ontstaat 

hier beter zicht op. 
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Bij ons streven naar een veil iger Midden-Neder land wi l len we 

niet ui ts lui tend uitgaan van cijfers. Al was het maar omdat we 
in deze Veil igheidsstrategie kiezen voor vei l igheidsui tdagingen 

die zich moei l i jk laten vatten in cijfers. We streven naar een 
rijkere en , meer kwalitatieve vorm van k iezen, moni toren en 

verantwoorden via het goede gesprek: signalen en verhalen 
vanui t de samenleving en van onze professionals, vul len de 

cijfers aan. Ze geven daarmee een rijker beeld van de 

(on)veil igheid in Midden-Neder land. 

In dat kader wi l len we de komende ja ren : 

» rijker kiezen en verantwoorden door lokaal in gesprek 

te gaan met professionals, als aanvul l ing op de 
cijfers en informatie uit bi jvoorbeeld benchmarks en 
ondermi jn ingsbeelden. Dit gesprek is bedoeld om van hen 

te vernemen hoe de vei l igheid zich ontwikkel t , maar ook 
om hen te helpen bij het wegnemen van de in de aanpak 

ervaren drempels; 
» rijker kiezen en verantwoorden door meer aan te sluiten bij 

de actual i teit (meer flexibiliteit); 

» gezamenl i jk leren en nieuwe oplossingen v inden om zo de 

aanpak naar een hoger niveau te brengen; 
» zorgen voor meer verb inding tussen de bestuurstafel en de 

u i tvoer ing; 
» onze ambit ies en prestatieafspraken realiseren en 

de vei l igheidsontwikkel ing bli jven moni toren en 
verantwoorden; 

» nieuwe afspraken maken over welke (kwalitatieve en 
kwantitatieve) indicatoren we daarbi j moni toren. 

Vanwege het complexe karakter van deze wi jz ig ing in de 

aanpak, kiezen we voor een p i lo t -gewi jze verkenning, 

bi jvoorbeeld op één thema of bij een beperkt aantal partners. 

Samen slagvaardig voor een veilig Midden-Nederland 
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Georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit 

10 

We wil len de georganiseerde ondermi jnende cr iminal i tei t 
(goc) effectiever tegenwicht bieden. Op zowel lokaal als 
regionaal niveau investeren we al jaren in een brede, integrale 
en programmatische aanpak van goc. De hoofdl i jnen van dit 

p rogramma zi jn: 
» het vergroten van het zicht en de bewustwording 

(ondermi jn ingsbeelden); 
» het sl im integraal samenwerken; en 

» het smeden van maatschappeli jke coalities. 

De opgave 
Drugs vormen regionaal ons grootste probleem, in het 

bi jzonder cocaïne. Midden-Neder land speelt een grote, 
regisserende rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Uit 
diverse onderzoeken bl i jkt dat een aantal van de grootste 
internationale drugscr iminelen uit deze regio komt en dat er 

honderden mi l joenen euro's worden omgezet. Maar liefst 54 
criminele samenwerkingsverbanden in Midden-Neder land 

houden zich bezig met cocaïnehandel. Zij hanteren of dreigen 
met excessief geweld om hun criminele imper ium in stand te 

houden of uit te breiden: 'Wie praat, die gaat.' De rivaliteit 
tussen bendes binnen deze drugshandel leidde recent - vooral 

in Midden-Neder land en Amsterdam - tot een gol f aan 
l iquidaties. Dit heeft desastreuze gevolgen voor bi jvoorbeeld 

het vei l igheidsgevoel van burgers. In kwetsbare wi jken 
worden jonge jongens het grote geld van de cr iminal i te i t 

ingezogen. De drugsproblemat iek manifesteert zich binnen 
en buiten de regio op verschi l lende manieren, zoals de 

inzet van dekmantelbedr i jven, cr iminele dienstverleners en 
wi twasstructuren. 

Onze ambitie 
De ambit ie is om: 
» via een aanpak van criminele samenwerkingsverbanden en 

indiv iduen, binnen twee jaar de drugscr iminal i te i t sl immer, 
adaptief en effectiever te verstoren; 

» succesvol barrières op te werpen, of anderszins vroegt i jd ig 
te interveniëren op de distr ictel i jke ondermi jn ingsthema's, 

zowel op sociaal, financieel, strafrechteli jk, bestuurl i jk als 
civiel vlak; 

» het cr iminele pad voor jongeren onaantrekkel i jk maken, 
waardoor zij niet overstappen naar een carrière in de 

cocaïne handel of daaraan te relateren cr iminal i te i t . 

Samen slagvaardig voor een veilig Midden-Nederland 



Drugsproblematiek is groot Aanpak georganiseerde criminaliteit 

Midden-Nederland speelt een grote rol 
in de (inter)nationale cocaïnehandel 

Gaat gepaard met excessief geweld 

In de regio: dekmantelbedrijven, criminele dienstverleners, 
witwasstructuren 

Vergroten van zicht en bewustwording 

Samen aan de slag: van signaal tot interventie 

Smeden van maatschappelijke coalities 

Versterking aanpak 

Operationele versterking van de lokale kracht 
Met als doel: meer lokale casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken 

Districtelijk 

Thema's 
Districtelijk team ondermi jning 

Goo i - en Vechtstreek 
Horeca 
Vastgoed 

ft 

West-Utrecht 
Risicolocaties 

Flevoland 
Buitengebied 
Bedrijventerreinen 
Outlaw Motorcycle Gangs 

Oost-Utrecht 
Autobedri jven 
Buitengebied 

Utrecht-Stad 
Kwetsbare gebieden 
Criminele families 

Regionaal 

Versterken regionale capaciteit 
* Aanpak van criminele samenwerkingsverbanden 
* Verstoren van financiële stromen in drugshandel 
* Versteviging bestuurlijke weerbaarheid 

Cocaïne 

Repressief 
* Aanpakken buurtprinsen 
* Quick Response Team in kwetsbare wijken 

Preventief 
* Maatschappelijke tegenbeweging 
» Jonge aanwas verminderen J 

Samen slagvaardig voor een veilig Midden-Nederland 
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onder ïende cr ïaiiteit 

De aanpak 
Het zwaartepunt van de versnel l ing van de aanpak l igt de 

komende periode in de operationele versterking van de lokale 

kracht. We breiden de personele capaciteit in de distr icten uit, 
met het accent op versterking van de uitvoeringscapacitei t . 

Het doel van deze districtelijke versterking is het succesvol 
en duurzaam aanpakken van meer lokale casuïstiek. Daarnaast 

ontwikke l t elk distr ict een effectieve, proactieve aanpak op de 

eerder benoemde pr ior i te i t en voert deze uit. Per distr ict is 
hiervoor een afzonder l i jk plan opgesteld. 

We wi l len recht doen aan het lokale maatwerk en het lerende 

vermogen opt imal iseren. Daarom kiezen we ervoor om elk 

distr ict te laten focussen op één of meerdere thema's die 

samenhangen met het thema drugs en daarvoor een effectieve 
aanpak te ontwikkelen. De infographic geeft deze pr ior i ter ing 

weer. 

Regionaal l igt de focus op het thema drugs met drie 
pr ior i te i ten: 

» de verstor ing van de criminele samenwerkingsverbanden 
(csv); 

» het inzichtel i jk maken en verstoren van de 

drugsgerelateerde financiële stromen (inclusief afpakken); 

» het verstevigen van de bestuurl i jke weerbaarheid. 

Criminelen uit Midden-Neder land vervul len een centrale, 
( inter)nationale rol in de gewelddadige, ondermi jnende 

cocaïnehandel. Daarom wi l de regio extra investeren in het 
terugdr ingen van de jonge aanwas voor de gewelddadige 

cocaïnehandel. Deze aanpak kent een repressieve en een 

preventieve kant. Op repressief vlak pakken we jonge 
cr iminelen in de cocaïnehandel persoonsgericht aan en gaat 
het Quick Responseteam (QRTeam) de cocaïnehandel in 

kwetsbare wi jken verstoren. Preventief zet de regio in op een 
maatschappeli jke tegenbeweging om de jonge aanwas van 

cr iminelen, afkomst ig uit deze regio, in de drugshandel te 
verminderen. 

De precieze aanpak op ondermi jn ing voor de komende jaren 

word t vertaald in een actieagenda. 
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Effectieve verbinding veiligheid en zorg 

Tijdens de bestuursconferentie in apri l 2018 ontstond energie 
bij burgemeesters, poli t ie, OM, wethouders sociaal domein en 
bestuurders van zorginstel l ingen om de handen ineen te slaan 
en kwetsbare inwoners met vei l igheidsproblemen gericht te 

ondersteunen. De werelden van zorg en vei l igheid zijn in de 
afgelopen periode al wat dichterbi j elkaar gebracht. Denk aan 

de beter aansluitende aanpak rond personen met verward 

gedrag of de integrale persoonsgerichte aanpak (PGA). 

De opgave 
Tegeli jkert i jd ervaren bestuurders en professionals in 
het ve i l igheids- , sociale en zorgdomein nog belangri jke 

knelpunten tussen de domeinen en tussen de vele, daar 
werkzame part i jen onder l ing. 

Dat speelt vooral bij de aanpak en ondersteuning van 
kwetsbare huishoudens met complexe en meervoudige 

problematiek. Deze inwoners kampen met complexe 
problemen rondom wonen, werk en inkomen, zorg, sociaal 

domein én soms ook vei l igheid. Zij hebben het niet makkel i jk 
om mee te doen in de huidige vaak ingewikkelde samenleving, 

waar overheidsorganisaties doorgaans zijn ingericht op één 
probleem en waar inwoners gefragmenteerd worden bezien. 

Dit vergt (te) veel van hen qua coördinerend vermogen en 
zel f redzaamheid. Zoiets helpt evenmin bij het bereiken van het 

vei l igheidsdoel. We wi l len daarom minder uitgaan van onze 
gefragmenteerde systemen en domeinen en meer van hun 

leefwereld: wat hebben zij nodig voor een stabieler leven? 

Bovendien zien burgemeesters, poli t ie en OM zowel de kansen 
voor als de noodzaak van vroegt i jd igere zorgintervent ies. Die 
dienen te voorkomen dat de complexe zorgcasuïstiek vaker in 

de (repressieve) vei l igheidshoek terecht komt. Dit stelt eisen 
aan onze systemen en vooral onze ui tvoer ingsprakt i jk . 

Gemeenten zijn regisseur van het ve i l igheids- en sociale 

domein . Zij vervul len - ook i n te rn - daarom een sleutelrol als 
we wi l len bereiken dat z o r g - en vei l igheidspartners elkaar 

opt imaal gaan v inden in een samenhangende visie op de 
gemeenschappel i jke problemat iek rond kwetsbare inwoners. 

En daarnaast in de ui tvoer ingsprakt i jk bij het opt imaal 
signaleren, het uitwisselen van informatie, het maken van 

keuzes en het ui tvoeren van een adequate aanpak. Een aanpak 
met evenwicht tussen de belangen van de betrokken inwoner 

en van de maatschappi j . Dit speelt bij alle thema's op het 
snijvlak van vei l igheid en zorg. 
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Onze ambitie 
Op bestuurl i jk, bele ids- en ui tvoerend niveau werken de 

domeinen samen aan een gedeelde visie op de ondersteuning 
van kwetsbare inwoners en aan het weghalen van drempels in 

en tussen die domeinen: 
» we versterken de vroegsignaler ing en de preventie; 

» we ontwikkelen een effectievere (systeem)methodiek 
voor de aanpak van kwetsbare (jonge) inwoners c.q. 

huishoudens met complexe problemen; 

» di t vergt ook een betere (regie op de) samenwerking 
en in format ie-u i twissel ing tussen ve i l ighe idsdomein / 
strafketen en sociaal domein . 

De aanpak 
We wi l len de domeinen van vei l igheid, sociaal en zorg beter 

verbinden en elkaars werelden beter leren kennen en benut ten: 
» op ui tvoerend niveau: effectiever interveniëren op 

casusniveau (we faci l i teren sessies en exper imenten om te 
leren van zowel elkaars oplossingen als van de betrokken 

inwoners) en een preventieve gezinsaanpak ontwikkelen die 
gericht is op broert jes/zusjes (brusjes); 

» op beleidsmatig niveau: tussen part i jen en domeinen gaan 
we betere afspraken maken en ui tvoeren, bi jvoorbeeld over 

in format ie-u i twissel ing en nemen we de knelpunten weg 

die zijn opgehaald uit de pi lot Schakelpunt voor personen 
met verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Neder land; 

» op pol i t iek-bestuur l i jk niveau: bestuurders van beide 
domeinen ontmoeten elkaar periodiek, bespreken gedeelde 
issues op inhoud en proces en gaan op basis van een 

gezamenl i jk missie en gedeelde waarden het opgavegericht 
werken rond complexe personen c.q. huishoudens sturen. 

De precieze aanpak beschrijven we op een later moment in een 

actieagenda. 
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De opgave 
Linksom of rechtsom, digi ta l iser ing t ransformeert onze 
samenleving. Digital isering raakt overheden, bedri jven, 

kennisinstel l ingen, inwoners en bezoekers van onze steden 
en dorpen. Zij verandert onze producten en diensten, biedt 

kansen voor innovatieve samenwerking met partners en vraagt 
aandacht voor onze digitale vei l igheid. 

Volgens deskundigen word t cybercr iminal i te i t qua omvang 
- maar met veel grotere impact - de fietsendiefstal van de 
toekomst. Zo ontstaan er nieuwe vormen van cr iminal i tei t , 
als hacken, DDoS- aanvallen en ransomware. Tradit ionele 

vormen van cr iminal i te i t raken steeds meer verweven met 
digitale cr iminal i tei t . Voorbeelden hiervan zijn digi tale fraude, 

het aanbieden van illegale prost i tut ie via internet, digitaal 
pesten, phish ing, CEO-fraude en marktp laatsopl icht ing. Ook 

ondermi jn ing v indt voor een deel digitaal plaats, via het 
darkweb om wapens en drugs te verhandelen, of bitcoins als 

crimineel betaalmiddel. De maatschappeli jke weerbaarheid 

bl i j f t achter bij de toenemende risico's die digi tal iser ing met 
zich meebrengt. 

Onze ambitie 
Vanuit het besef van deze groeiende dreig ing investeren we 
gezamenl i jk in het thema cybervei l igheid en zorgen we voor 

een integrale aanpak. Met publieke en private partners zetten 

we in op bewustword ing, preventie en slachtofferschap en 
opspor ing en vervolg ing. 
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Cyberveiligheid: onbegrensd en veelzijdig 



ŕ^x/horx /o i i n h û i r l 

De aanpak 
Om te beginnen organiseren we meer kennis van en 

beter zicht op de aard en omvang van deze problematiek. 

Vervolgens bakenen we di t brede thema af en verhelderen 
de rol van inwoners, gemeenten, OM en poli t ie. We geven de 
aanpak vorm en jagen deze aan. Op voorhand zien we als 

aangr i jp ingspunten: 

» preventie en bewustword ing van onze inwoners, 
ondernemers en vei l igheidspartners, j ong en oud met als 

inzet: weerbaarheid in cybervei l igheid; 
» samenwerking en kennisdel ing tussen de 

vei l igheidspartners, maar ook publ iekpr ivaat ; 

» bestr i jding van cybercr iminal i te i t en het samen met de 
vei l igheidspartners vormgeven van preventie en repressie, 

waaronder opspor ing en vervolg ing. Daarbij hoort tevens 

handelingsperspectief voor slachtoffers; 

» het op orde brengen van de infrastructurele 
in format iehuishouding, onder andere in het kader van 

crisisbeheersing en het tegengaan maatschappeli jke 
onrust; 

» aandacht voor digitale privacy en vei l igheid. 

Partners beschikken over veel  en vaak gevoelige 

persoonsgegevens van hun inwoners, onder andere 

door allerlei taken in het sociale  en vei l igheidsdomein. 
Iedereen dient er op te kunnen vert rouwen dat zorgvuld ig 

met deze gegevens word t omgegaan en dat de privacy 
gewaarborgd is, bi jvoorbeeld via technische en 

organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 
beveil igen; 

» we zoeken nadrukkel i jk aanslui t ing bij (komende) landelijke 
ini t iat ieven. 

De precieze aanpak beschrijven we op een later moment in een 

actieagenda. 
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Dreiging terror isme 
door islamitisch 
ext remisme 

Vei l igheidsontwikkel ing 
in Midden-Neder land 

Bijlage 1 

Veiligheidsontwikkeling en trends 

Toename digitale 
dreig ing 

Groei georganiseerde 
ondermi jnende 
cr iminal i te i t 

Daling tradit ionele 
cr iminal i te i t 

Toename incidenten 
met kwetsbare 
personen 

Groei sociale 
tegenstel l ingen in de 
samenleving 

Overslaan polit ieke 
onrust naar d iaspora-
gemeenschappen 

Migrat iestromen door 
armoede en confl icten 

Maatschappeli jke 
en organisatorische 
ontwikkel ingen 

Zie: www.vei l igheidscoal i t ie.nl /save430/Trendinventar isat ie def.pdf 
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V E L G H E D S C O A L T E 
Midden-Nederland 

Colofon 
Bureau Regionale Vei l igheidsstrategie M idden-Neder land 

Telefoon 0 6 - 1 4 8 7 3 6 9 0 

secretar iaat@rvs-mn.nl 

Website www.vei l igheidscoal i t ie .n l 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van, voor en door 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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