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

Agenda. 

10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012  
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
13 juni 2012 
Bijeenkomst Gevaarlijke Liefde, 
Eindhoven 
 
14 juni 2012 
Bijeenkomst Gedetineerde jongeren 
en groepsleiders, ’s Hertogenbosch 
 
18 juni 2012 
Netwerkbijeenkomst: de generalist en 
frontlijnteams, Amsterdam 
 
8 en 15 november 2012 
Cursus Inzicht in de Jeugdzorg 
 
29 november 2012 
Dag van de Jeugdzorg, Nieuwegein 
 
 
 

In gesprek met: André Vervooren, directeur 

Veiligheid gemeente Rotterdam 
André, werkzaam als directeur Veiligheid bij de gemeente Rotterdam,  over de 

Rotterdamse Veiligheidsindex; de graadmeter voor hoe de stad erop staat op 

het gebied van veiligheid. 

Lees het interview hier verder. 

Blog. Mark Rouw: Gevolgen val kabinet voor Jeugdzorg 

‘Wat betekent de val van het kabinet voor de decentralisatie van de 
jeugdzorg?’ ‘Gaat de decentralisatie van de jeugdzorg nu nog wel door?’  
Volgens Mark Rouw verandert er niets. Gemeenten kunnen gewoon doorgaan 
met de voorbereidingen. Eerste stap: verkrijgen van overzicht en regie nemen 
op de eigen situatie! 
 
Lees hier verder. 
 

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg  

 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de jeugdzorg meer 
en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel staan 
beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. 
Voor de concrete invulling geeft het rijk grote beleidsvrijheid aan gemeenten. 
Op 8 en 15 november 2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid de tweedaagse cursus Inzicht in de Jeugdzorg. Deze cursus leidt u  
in 2 dagen op tot regisseur van de jeugdzorg. 
 
Meer informatie over het programma en docenten van de cursus vindt u hier. 
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Assen – “Samenscholingsverbod in 
binnenstad” 
Voor het Koopmansplein en de 
winkelcentra ’t Forum en Triade in 
Assen gaat vanaf donderdag een 
samenscholingsverbod voor overlast 
gevende groepen gelden. Lees hier 
verder. 
 
Eindhoven – “Minister Opstelten 
roemt aanpak mensenhandel 
Baekelandplein” 
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid 
en Justitie roemt de manier waarop de 
gemeente Eindhoven de mensen- 
handel op het Baekelandplein heeft 
aangepakt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kinderombudsman 
maakt zich zorgen over half miljoen 
kinderen” 
Ondanks dat kinderen in ons land 
gemiddeld genomen gelukkig zijn en 
leven in welvaart, maakt 
Kinderombudsman Marc Dullaert zich 
zorgen over ongeveer een half miljoen 
kinderen. Lees hier verder. 
 
Wijchen – “Subsidie voor 
Veiligheidshuis Nijmegen” 
De gemeente Wijchen krijgt subsidie 
voor het project 'Aansluiting 
Tweestromenland bij veiligheidshuis 
Nijmegen'. De subsidie bedraagt ruim 
132 duizend euro. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Eigen Kracht 
Conferentie tegen ontruiming” 
De Amsterdamse woningcorporatie 
Eigen haard zet de Eigen Kracht 
Conferentie in tegen de stijgende 
schuldproblematiek onder haar 
bewoners. Lees hier verder. 
 
Sittard-Geleen – “Grotere instroom 
cliënten bij Veiligheidshuis” 
Het Veiligheidshuis district Sittard 
heeft het afgelopen jaar te maken 
gekregen met een grotere toestroom 
van cliënten. Lees hier verder. 

Den Haag – “Toepassing Wet 
voorwaardelijke sancties” 
De officier van justitie in Den Haag heeft 
dinsdag in twee zaken met succes 
toepassing van de Wet voorwaardelijke 
sancties geëist. Dat is de eerste keer 
sinds de inwerkingtreding van deze wet 
op 1 april dit jaar. Lees hier verder. 
 
Alkmaar – “Minister Opstelten bezoekt 
Veiligheidshuis” 
Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie was woensdag op werkbezoek 
bij Veiligheidshuis regio Alkmaar.  Hij 
wilde met eigen ogen zien hoe het 
Veiligheidshuis werkt en heeft een 
positief beeld opgedaan. Lees hier 
verder. 
 
Den Haag – “Decentralisatie 
Jeugdzorg: niet controversieel graag” 
De decentralisatie van de jeugdzorg 
moet onverkort worden doorgezet en 
niet controversieel worden verklaard, 
aldus de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Lees hier verder. 
 
Breda – “Dagje achter de schermen bij 
vrouwenopvang De Valkenhorst” 
Wat gebeurt er als je te maken krijgt 
met huiselijk geweld? Met mishandeling 
achter je eigen voordeur? Of gestalkt 
wordt door je eigen man? Lees hier 
verder. 
 
Den Helder – “Samenwerking staat 
voorop bij aanpak overvalcriminaliteit” 
Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie bracht een bezoek aan de 
veiligheidsdriehoek Noord-Holland 
Noord om zich in het Veiligheidshuis in 
Den Helder te laten informeren over de 
aanpak van overvalcriminaliteit in die 
regio. Lees hier verder. 
 
Deurne – “Van overvaller tot 
straatcoach” 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant bracht 
jongeren - die overvallen pleegden - 
met hun eigen methode weer op het 
rechte pad. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Gevangene moet werken 
voor geld” 
Gevangenen moeten binnen de 
gevangenismuren meer doen om geld 
te verdienen. Staatssecretaris Teeven 
van Veiligheid en Justitie wil de 
bestaande werkregels voor 
gedetineerden veranderen. Lees hier 
verder. 
 
Arnhem – “Rheden sluit zich aan bij 
Veiligheidshuis” 
De gemeente Rheden sluit zich aan bij 
het Veiligheidshuis Arnhem. Ze 
verwacht daarmee een sterk wapen in 
handen te hebben voor het 
terugdringen van criminaliteit en 
overlast. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Enorme bezuiniging 
orde en veiligheid” 
De gemeente bezuinigt volgend jaar 
fors op openbare orde en veiligheid. 
Het budget voor onder andere de 
aanpak van de Top 600 van jonge, 
gewelddadige criminelen wordt 
mogelijk zelfs gehalveerd. Lees hier 
verder. 
 
Breda – “Strafkaarten voor 
overlastgevende jongeren” 
De politie deelt dit jaar ook in Breda 
'straf'-kaarten uit aan jongeren die zich 
op straat misdragen. Op een blauwe 
kaart, die op hangplekken worden 
uitgedeeld, staan de regels uitgelegd. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Aanpak overlastgezinnen 
altijd te laat” 
De centrale aanpak van gezinnen die 
voor ernstige overlast in hun omgeving 
zorgen, komt per definitie te laat. Het 
aanstellen van een gezinsmanager die 
alle drang- en dwangmaatregelen 
regisseert, gebeurt pas als andere, 
minder ingrijpende maatregelen 
hebben gefaald. Lees hier verder. 
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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. 

Blog: Folkert Jensma:  

Mag een krant een foto 
plaatsen van een verdachte 
die eerder voluit op tv was? 
Mag een krant een foto plaatsen 
van de verdachte, voor aanvang van 
de strafzaak, met als argument dat 
hij eerder voluit op tv was? Met 
commentaar van NJB expert Egbert 
Dommering, hoogleraar 
informatierecht in Amsterdam en 
advocaat. Lees de blog hier verder. 

Terugblik. MOE-

landers en Brabantse 
professionals 
In opdracht van de gemeente ’s-
Hertogenbosch en de Provincie 
Noord-Brabant heeft het Expertise-
centrum Veiligheid van de Avans 
Hogeschool de afgelopen twee jaar 
onderzoek verricht naar de positie 
en het handelen van professionals in 
relatie tot MOE-landers in diverse 
Brabantse gemeenten. Op 2 maart 
2012 vond op de Avans Hogeschool 
het congres MOE-landers en 
Brabantse professionals plaats.  Het 
verslag van het congres vindt u hier. 
 

Video. 

 
Ahmed Aboutaleb, burgemeester van de gemeente Rotterdam en voorzitter 
van de Taskforce Overvallen, vertelt hoe hij het aantal overvallen in zijn stad 
drastisch wil terugdringen.  Bekijk hier de video. 
 

Instrument. Database aanpak jeugdgroepen 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Bureau Beke 
hebben, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de database 
‘aanpak jeugdgroepen’ ontwikkeld. De database biedt een overzicht aan, en 
helpt veiligheidsprofessionals bij het kiezen van een aanpak die past bij de 
lokale jeugdproblematiek. Lees hier verder. 
 

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

Terugblik. Congres Nationale Politie 
De totstandkoming van de Nationale Politie leidt tot één landelijke 
politieorganisatie bestaande uit 10 regionale eenheden in plaats van 25 
regiokorpsen. Er komen 10 regioburgemeesters en de regionale 
korpsbeheerders en de regionale colleges verdwijnen. Kortom een compleet 
vernieuwde politieorganisatie.  

Op 10 mei 2012 vond in het NBC Nieuwegein het congres Nationale Politie 
plaats waarin werd ingegaan op de komst van de Nationale Politie en wat dit 
betekent voor gemeenten. De presentaties van het congres vindt u hier. 

 

Publicatie. Kosten 

en baten van preventie en 
repressie 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in 
opdracht van het samenwerkings- 
verband Marrokaanse-Nederlandse 
risicojongeren onderzoek verricht 
naar de kosten en baten van 
preventie en repressie. Lees de 
publicatie hier verder. 
 

Terugblik. Themabijeenkomst Privacy, ’t geheim onthult.. 

Op 16 maart 2012 organiseerde het Veiligheidshuis Rivierenland de 
themabijeenkomst Privacy, ’t geheim onthult.. Zo’n 94 belangstellenden 
vanuit bijna alle partnerorganisaties van Veiligheidshuis  Rivierenland 
vormden het gehoor. Daaronder ook vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, bestuurders van gemeenten uit Rivierenland en 
deelnemers aan het recent gestarte Jongerenloket Rivierenland. Het verslag 
van de themabijeenkomst vindt u hier. 
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