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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 
18 en 19 september 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, Tilburg 
 
19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober 
2019 
Opleiding gebiedsregisseur, Utrecht 
 

26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 
en 15 november 2019 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suïcide preventie, Utrecht 
 
1, 8 en 29 oktober 2019 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving, Utrecht 
 
3, 10 en 31 oktober 2019 
Cursus APV & Bijzondere Wetten, 
Utrecht 
 
 

Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit 

 
Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade 
van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de 
samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van 
bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, 
mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele 
activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren.  
Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres 
Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in de LocHal Tilburg, 
waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, 
wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en 
ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren. 
Meer informatie over het programma, sprekers en deelname aan het 
congres vindt u hier. 
 
 
 
 Opleiding gebiedsregisseur 

 
Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in 
achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige 
vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe 
dat goedwillende bewoners en ondernemers eerder besluiten om te 
vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat. Op 19 
september 2019 gaat de tweede editie van de opleiding 
gebiedsregisseur van start bij La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert 
u hoe u de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied bevordert.  
Meer informatie over het programma, docenten en deelname aan de 
opleiding vindt u hier. 
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Den Haag – “Grapperhaus wil DNA-
onderzoek optimaal gebruiken” 
Minister Grapperhaus wil DNA-
onderzoek meer inzetten als 
opsporingsmiddel. Ruimer gebruik van 
DNA-profielen geeft 
opsporingsdiensten meer armslag om 
te voorkomen dat daders vervolging, 
berechting en hun eventuele straf 
ontlopen. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Ontwikkeling aan 
realtime ondermijningsbeeld” 
In opdracht van het RIEC Rotterdam 
is Shintō Labs in samenwerking 
met Bureau Beke op basis van 
openbare en open bronnen en open 
data een Risico Radar Ondermijning 
(RRO) aan het ontwikkelen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meer grip voor 
gemeenten op toeristische verhuur” 
Gemeenten krijgen meer wettelijke 
bevoegdheden om vakantieverhuur 
via verhuurplatforms in goede banen 
te leiden en hierop te handhaven. Zo 
kunnen zij een registratieplicht 
instellen voor verhuurders en indien 
gewenst uitbreiden met een meld- en 
vergunningplicht. In populaire 
gebieden draagt dit bij aan leefbare 
wijken en steden waar het prettig 
wonen is. Voor overtredingen van de 
verhuurregels en woonfraude zoals 
illegale onderverhuur van sociale 
huurwoningen, wordt de maximale 
lik-op-stuk boete verhoogd naar 
83.000 euro. Dat staat in het 
wetsvoorstel Toeristische verhuur van 
woonruimte waarmee de 
ministerraad heeft ingestemd op 
voorstel van minister Ollongren van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Groningen – “Verbieden motorclubs 
werkt niet, ze richten gewoon een 
nieuwe club op” 
Hoewel de overheid motorbendes sinds 
2012 op de huid zit, blijft het aantal 
leden toenemen. Volgens hoogleraar 
Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit 
Groningen moet justitie zich weer 
richten op individuele bikers die de fout 
in gaan. “Motorbendeleden richten 
gewoon een andere club op en gaan 
vrolijk verder.” Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet dient nieuw 
wetsvoorstel in tegen 
belastingontwijking” 
Het kabinet gaat een einde maken aan 
structuren waarbij bedrijven belasting 
ontwijken door gebruik te maken van 
de verschillen in belastingstelsels van 
landen, de zogenaamde 
hybridemismatches. Staatssecretaris 
Menno Snel (Financiën) heeft een 
wetsvoorstel met die strekking naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Dit 
wetsvoorstel is een van de maatregelen 
van dit kabinet om belastingontwijking 
tegen te gaan. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanpak foute en lakse ICT-
bedrijven in strijd tegen online 
kinderporno” 
Internet moet worden opgeschoond 
van kinderporno. Minister Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid kondigt  aan 
de Tweede Kamer een 
bestuursrechtelijke aanpak aan: foute 
en lakse internetbedrijven die na een 
melding beeldmateriaal van seksueel 
kindermisbruik niet snel van het 
openbare web verwijderen riskeren 
straks een boete of dwangsom, die fors 
kunnen oplopen. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november 
2018 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 
8 en 9 oktober 2019 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Bibob coördinator, Utrecht 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, Utrecht  
 
5, 12, 19 en 26 november 2019 
Cursus Cameratoezicht in de openbare 
ruimte, Utrecht 
 
3, 10, 17 en 18 december 2019 
Opleiding coördinator 
armoedebestrijding, Utrecht 
 

5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2019 
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht 
 

3, 10, 17 en 18 december 2019 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Predictive profiling, Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
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Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Veiligheid wordt belangrijk 
gevonden, niet alleen door de 
Alkmaarders maar ook in de politiek 
en media. Maar wat nu precies 
onder ‘veiligheid’ verstaan wordt, 
verschilt per keer. Het gaat niet 
alleen om de bestrijding van 
criminaliteit, verloedering en 
overlast. Ook een ‘positieve’ 
opvatting van veiligheid doet zijn 
intrede.  

Lees hier verder. 

 

Congres Radicalisering & Terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen actief 
die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken 
aan misstanden in binnen-en buitenland (zoals opruien, ronselen en het 
beraden van een terroristische aanslag). Op 8 en 9 oktober 2019 vindt de 
vijfde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The 
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering & 
Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de 
overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale (ideologische) 
groeperingen signaleert en aanpakt. Meer informatie over het 
programma, sprekers en deelname aan het congres vindt u hier. 

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden 

 
Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de 
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar 
gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke 
kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. 
Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende 
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid 
om deze taak op u te nemen? Op 26 september 2019 gaat de zevende 
editie van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden van start bij 
La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert u hoe u herhalingscriminaliteit 
onder ex-gedetineerden voorkomt. Meer informatie over het programma, 
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 
 

Agenda. 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
16, 23 en 30 januari 2020 
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht 
 
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
12, 19 en 26 maart 2020 
Cursus Crisiscommunicatie, Utrecht 
 
14 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
2, 9, 16, 23 en 24 juni 2020 
Opleiding Procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
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