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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. 

 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Amersfoort 
 

9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2014 
Verdiepingsmodules opleiding 
beleidsmedewerker Openbare Orde en 
Veiligheid,  
Amersfoort 
 
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 
10 april 2014 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014 
Cursus Wet- en regelgeving in 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Amersfoort 

In gesprek met: Leon van der Elsen 

Leon is werkzaam als ketenmanager bij het Veiligheidshuis Noord-Limburg. Hij 
houdt zich onder andere bezig met de implementatie van het landelijk kader 
veiligheidshuizen in het Veiligheidshuis Noord-Limburg. 
Lees het interview hier verder. 
 

Opleiding ketenregisseur risicojeugd 

 
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs 
en  justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die 
de  samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. Op 6 
februari 2014 gaat de derde editie van de opleiding ketenregisseur   
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 7 dagen op tot regisseur in 
uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de 
opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u hier. 

 
 
 
 
 

Publicatie. Spoorboekje transitie jeugdzorg  
Er is een nieuwe versie van het spoorboekje over de transitie jeugdzorg 
uitgekomen. Het spoorboekje is een stappenplan voor gemeenten over alle 
zaken die zij geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. 
Lees de publicatie hier verder. 

Publicatie. Jeugdgroepen en geweld 
Uit landelijke inventarisaties blijkt dat een aantal problematische 
jeugdgroepen zich in toenemende mate te buiten gaat aan geweld en 
intimidatie jegens bewoners, tegen andere jongeren en medewerkers met 
een publieke functie. Lees de publicatie hier verder. 
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Den Haag – “G4 bepleiten andere 
aanpak huiselijk geweld” 
De G4 hebben een nieuwe visie 
gepresenteerd op de aanpak van 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Hulpinstanties kijken 
daarbij niet alleen naar de slachtoffers 
maar zorgen gezamenlijk voor hulp 
aan alle betrokkenen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Provincies willen geen 
uitstel decentralisatie jeugdzorg” 
De provincies dringen er bij de 
Tweede Kamer op aan om de 
decentralisatie jeugdzorg per 2015 
door te zetten. Uitstel leidt tot 
onwenselijke situaties, stelt de koepel 
van provincies. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Overlastgever mag uit 
wijk geweerd” 
Inwoners met een crimineel verleden, 
of mensen die overlast hebben 
veroorzaakt, mogen uit wijken 
worden geweerd door gemeenten. 
Lees hier verder. 
 
Zaanstad – “Groen licht voor 
gebiedsverbod” 
Gemeente, politie en andere partijen 
in het Veiligheidshuis weten precies 
welke dealers en gebruikers er actief 
waren op het Steve Bikoplein. 
Lees hier verder. 
 
Groningen –“Burgemeester heeft 
meer mogelijkheden om 
zedendelinquent te weren” 
Burgemeesters hebben wel degelijk 
juridische mogelijkheden om te 
voorkomen dat een zedendelinquent 
terugkeert in de wijk.  
Lees hier verder. 
 
Gouda – “Aanpak 60 grootste 
criminelen goede zet” 
Het aanpakken van de 60 grootste 
Goudse criminelen is een goede zet 
om de veiligheid in de stad terug te 
brengen. Lees hier verder. 

Zeewolde – “Multiproblemen naar 
Veiligheidshuis”  
De gemeente Zeewolde sluit zich aan 
bij het Veiligheidshuis Flevoland. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet schrapt 
detentiefasering” 
Externe vrijheden voor gedetineerden, 
zoals het penitentiair programma en 
het penitentiair verlof, gaan 
verdwijnen. Alleen het incidenteel 
verlof blijft gehandhaafd.  
Lees hier verder. 
 
Amersfoort – “Druk op noodopvang 
neemt toe” 
De druk op de dag- en nachtopvang en 
de crisisopvang in Nederland neemt 
toe. Dat zegt de Federatie Opvang. Een 
zorgwekkende trend daarbij is dat 
steeds meer jongeren zich bij de 
opvang melden.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Beleidsvrijheid bij 
Jeugdwet ver te zoeken” 
Gemeenten worden via de Jeugdwet te 
veel aan handen en voeten worden 
gebonden. Ze zullen onvoldoende in 
staat zijn om de toegedachte 
regiefunctie en financiële 
verantwoordelijkheid waar te maken. 
Lees hier verder. 
 
Lelystad – “Gemeente wil voor een 
proefperiode aansluiten bij het 
Veiligheidshuis” 
Gemeente Lelystad wil per 1 januari 
2014 voor een proeftijd van twee jaar 
aansluiten bij het Veiligheidshuis 
Flevoland. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Effecten beleid Jeugdzorg 
onbekend” 
Van de helft van de miljarden die het 
Rijk besteedt, is niet te zeggen of het 
eigenlijk wel zin heeft. Ook van nieuwe 
taken voor gemeenten is niet bekend of 
de beleidsdoelen momenteel worden 
gehaald. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag - “Nieuwe Jeugdzorgwet 
vergroot bureaucratie” 
De nieuwe jeugdwet zorgt voor meer in 
plaats van minder bureaucratie in de 
jeugdzorg. Door de decentralisatie naar 
gemeenten dreigt er een groter 
verantwoordings- en toezichtcircuit te 
ontstaan.  
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Camera tegen overlast 
één familie” 
De gemeente Amsterdam plaatst voor de 
veiligheid van de omwonenden een 
camera in de straat tegen de overlast van 
één familie in Amsterdam-Noord. 
Burgemeester Van der Laan wil het gezin 
uit huis laten plaatsen als onderdeel van 
de treiteraanpak tegen de tien ergste 
treitergevallen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vier uitgangspunten voor 
experimenten Jeugdzorg” 
Hoe loop je voor op de stelselwijziging 
van de Jeugdzorg? Het is mogelijk dat 
gemeenten een grote mate van inspraak 
krijgen in welke zorg een provincie 
inkoopt.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gekortwiekte 
prostitutiewet in 2014 klaar” 
De prostitutiewet van minister Ivo 
Opstelten zal op 1 juli volgend jaar 
ingaan. Naar het zich laat aanzien zijn dan 
alleen nog het vergunningenstelsel voor 
de branche en de verhoging naar 21 jaar 
van de minimumleeftijd voor prostituees 
over. Lees hier verder. 
 
Weert – “Laat multiprobleemgezin 
aanpak zelf kiezen” 
In de hulp aan kinderen en gezinnen is er 
vaak nog te veel aandacht voor het 
ontstaan van het probleem in plaats van 
het vinden van oplossingen.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/6/G4-bepleiten-andere-aanpak-huiselijk-geweld-1290679W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2013-07-02|%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/provincies-willen-geen-uitstel-decentralisatie.9055938.lynkx?utm_source=BB%202013-06-27&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.gemeente.nu/Handhaving/Nieuws/2013/6/Overlastgever-mag-uit-wijk-geweerd-1292214W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2013-06-24|%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article23153513.ece/Groen-licht-voor-gebiedsverbod?lref=vpll
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/burgemeester-heeft-meer-mogelijkheden-om.9053179.lynkx?utm_source=BB%202013-06-21&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3458801/2013/06/14/Justitie-Aanpak-60-grootste-criminelen-Gouda-goede-zet.dhtml
http://www.blikopzeewolde.nl/nieuws/item/3512-multiproblemen-naar-veiligheidshuis
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/07/05/kabinet-schrapt-detentiefasering.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/druk-op-noodopvang-neemt-toe.9061062.lynkx?utm_source=BB%202013-07-05&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/beleidsvrijheid-bij-jeugdwet-ver-te-zoeken.9059399.lynkx?utm_source=BB%202013-07-03&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://lelystad.nieuws.nl/nieuws/20130704/Lelystad-wil-per-2014-proefaansluiting-bij-Veiligheidshuis
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/6/Onderzoek-effecten-beleid-Jeugdzorg-onbekend-1296086W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2013-07-02|%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/7/Nieuwe-Jeudzorgwet-vergroot-bureaucratie-1305319W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-07-11|%20Nieuwe_Jeudzorgwet_vergroot_bureaucratie
http://www.binnenlandsbestuur.nl/amsterdam-camera-tegen-overlast-een-familie.9066356.lynkx?utm_source=BB%202013-07-12&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/7/Vier-uitganspunten-voor-experimenten-Jeugdzorg-1307300W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2013-07-11|%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gekortwiekte-prostitutiewet-in-2014-klaar.9064397.lynkx?utm_source=BB%202013-07-10&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/7/Laat-multiprobleemgezin-aanpak-zelf-kiezen-1300673W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-07-08|%20Laat_multiprobleemgezin_aanpak_zelf_kiezen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Pas op: relativerend artikel 
over onveiligheid 

Dit kabinet heeft een mateloos geloof 
in het nut van meer en harder 
strafrecht. Althans, dat schreef ik 
onlangs misprijzend over de twee 
VVD-bewindslieden op Justitie en 
Veiligheid. Strafrecht, ooit het 
uiterste middel van de overheid, 
wordt voor van alles en nog wat 
gebruikt. Haren trekken op het 
schoolplein? Taakstraf. Illegaal in 
Nederland? Ook dat wordt strafbaar. 
Lees de blog hier verder. 

In gesprek met: Henk evers 

Henk is burgemeester van de gemeente  Nederweert en (tijdelijk) voorzitter van 
de stuurgroep van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 
Lees het interview hier verder. 

Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid 

 
Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal 
veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij u 
als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Uw rol en 
verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. 
Samen met uw veiligheidspartners moet u komen tot een goed lokaal integraal 
veiligheidsbeleid. Op 7 november 2013 gaat de vierde editie van de opleiding 
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van start in het Mercure Hotel 
Amersfoort. Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur in uw gemeente. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid vindt u hier. 
 
 
 
 
 

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

 

Publicatie.  

Evaluatie Aanpak criminele 
jeugdgroepen 
In opdracht van het WODC is de 
aanpak van criminele jeugdgroepen 
geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt 
dat gemeenten, politie en OM steeds 
beter grip krijgen op de problematiek 
en de samenwerking daarbij 
inmiddels ‘goed in de steigers staat’. 
Lees de publicatie hier verder. 

Vooruitblik. Prinsjesdag: plannen van de regering op 

veiligheid 
Wat zijn de plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor het 
komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de 
belangrijkste ontwikkelingen in het veiligheidsdomein voor u op een rij. 
Lees de blog hier verder.  

Handreiking. 
Regioaanpak huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling 
Om gemeenten te helpen om in de 
regio tot afspraken te komen over de 
aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, heeft het 
programma Regioaanpak Veilig Thuis 
een handreiking gepubliceerd. 
Lees de publicatie hier verder. 

Terugblik. Bijeenkomst aanpak mensenhandel door 

Veiligheidshuizen en RIEC’s 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzorgde op 3 
september een bijeenkomst over de aanpak van mensenhandel door 
Veiligheidshuizen en RIEC's. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werden de 
mogelijkheden voor samenwerking op het thema mensenhandel verkend en 
ervaringen gedeeld. Lees hier het verslag van de bijeenkomst. 
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