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Cursus Aanpak woonoverlast

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.
5, 12 en 19 december 2019
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de
overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast,
illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in
ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 16 januari
2020 gaat de cursus Aanpak woonoverlast van start bij La Vie Utrecht.
Tijdens deze cursus leert u hoe u verloedering voorkomt en hardnekkige
overlast aanpakt. Meer informatie over het programma, docenten en
deelname aan de cursus vindt u hier.

Opleiding Nieuw beleidskader
woonwagen- en standplaatsenbeleid

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 Waarheidsvinding, Utrecht
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

In Nederland zijn er meer dan 8.000 standplaatsen verspreid over ruim
250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties is
sinds juli 2018 niet meer toegestaan. Dit betekent dat gemeenten en
woningcorporaties in overleg met woonwagenbewoners de
woonbehoefte moeten inventariseren en vastleggen in een woonvisie en
prestatieafspraken. Tijdens de opleiding Nieuw beleidskader
woonwagen- en standplaatsbeleid leert u de uitvoering hiervan te
vertalen naar de praktijk. De opleiding gaat van start op 2 april 2020.
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de
opleiding vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

10 maart en 7 april 2020
Training Casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Amersfoort

Den Haag – “Smokkel verboden
voorwerpen in justitiële inrichting
strafbaar”
Personen die verboden voorwerpen
een justitiële inrichting
binnensmokkelen, waaronder
bezoekers, leveranciers en personeel,
zijn vanaf nu strafbaar. De wet van
minister Dekker die dit regelt, is op 1
november 2019 in werking getreden.
Lees hier verder.

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
2, 9 en 16 april 2020
Opleiding Nieuw beleidskader
woonwagen- en standplaatsenbeleid,
Utrecht
12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23, 30 juni
2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, 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
22, 29 september, 6 en 27 oktober
2020
Opleiding Integraal toezichthouder
handhaving, Utrecht
24 september, 1, 8, 29 oktober, 5, 12
en 13 november 2020
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
29 oktober, 5, 12, 19, 26 november
2020
Opleiding Beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht
29 oktober, 5, 12, 19, 26 november
2020
Opleiding bibob coördinator, Utrecht

Den Haag – “110 miljoen extra voor
breed offensief tegen ondermijnende
criminaliteit”
Het kabinet investeert 110 miljoen euro
in een breed offensief tegen de
georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar
voortvarend worden begonnen met de
extra maatregelen die minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
heeft aangekondigd in de verdere strijd
tegen de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. Het gaat
om zowel repressieve als preventieve
maatregelen met een focus op:
oprollen, afpakken en voorkomen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Hogere straf voor
ernstige verkeersdelicten”
De wet van minister Grapperhaus die
hogere straffen mogelijk maakt voor
ernstige verkeersdelicten, is door de
Eerste Kamer aanvaard en treedt op 1
januari 2020 in werking. Allereerst gaat
de maximale straf voor gevaarlijk rijden
van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf,
ook in zaken zonder letsel of schade.
Dat is nodig om automobilisten steviger
aan te pakken die – bijvoorbeeld door
onverantwoorde inhaalacties – een
gevaar op de weg zijn.
Lees hier verder.

Den Haag – “Organisaties hadden te
weinig grip op Philip O.”
Betrokken organisaties hebben de
mogelijkheden die ze hadden om
Philip O. te straffen en behandelen
onvoldoende benut. Dat staat in het
kritische rapport van de Inspectie
Justitie en Veiligheid dat minister
Dekker voor Rechtsbescherming en
staatssecretaris Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mede namens minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid, aan de
Tweede Kamer sturen. Minister
Dekker neemt de aanbevelingen van
de inspectie over.
Lees hier verder.
Den Haag – “Grapperhaus
intensiveert mogelijkheden afpakken
crimineel vermogen”
Nieuwe instrumenten – continue
vermogensmonitor en strafrechtelijke
curatele – worden uitgewerkt om de
financiële handel en wandel van
misdadigers beter in beeld te krijgen.
De mogelijkheden om crimineel
vermogen af te pakken zijn de
afgelopen tijd al versterkt. Deze
aanpak wil minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid verder
intensiveren.
Lees hier verder.
Den Haag – “Zwaardere maatregelen
tegen rijden onder invloed”
Wie met een slok op achter het stuur
kruipt, loopt straks het risico dat hij al
bij zijn eerste veroordeling een forse
tik op de vingers krijgt. Straks kan de
rechter een ontzegging van de
rijbevoegdheid direct na de uitspraak
laten ingaan als de kans op recidive
groot is. Dit betekent dat iemand
meteen na de veroordeling niet meer
de weg op mag, ook niet tijdens een
eventueel hoger beroep.
Lees hier verder.

Terugblik Risk &
Resilience Festival

Op 7 november 2019 vond het Risk &
Resilience Festival plaats op de
Universiteit Twente met ruim 600
deelnemers waar RONT Management
Consultants samen met de gemeente
Den Haag een sessie verzorgde over Risk
& Resilience en wat nu echt werkt.
Op dit moment woont ongeveer 55% van
de wereldbevolking in stedelijk gebied.
Dat percentage stijgt nog steeds. Steden
groeien niet alleen, maar worden ook
steeds afhankelijker van elkaar. De
effecten van één gebeurtenis kunnen
overal over de wereld gevoeld worden.
De snelle verstedelijking biedt veel
voordelen. Steden die goed functioneren
bieden werkgelegenheid en andere
kansen aan grote groepen mensen. Maar
naarmate meer mensen en bedrijven
zich in een stad vestigen, worden de
mogelijke gevolgen van een
(onverwachte) gebeurtenis ook groter.
Als hier niet goed op ingespeeld wordt,
heeft dat nadelige gevolgen voor de
kwaliteit van leven in de stad.
Op het Risk & Resilience Festival
kwamen experts werkzaam bij de
overheid, het bedrijfsleven en de
wetenschap samen om opgedane kennis
en ervaringen uit te wisselen over
resilience. Uit de veelheid aan
invalshoeken, oplossingen en
instrumenten die aandacht kregen
tijdens dit Risk & Resilience Festival
kwam één belangrijke vraag altijd naar
boven: HOE DAN? Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Training Casus- en procesregie

Als casus- en procesregisseur bent u de spin in het web en verbindt u de
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en
criminaliteit. Hierbij moet u kunnen omgaan met complexe problematiek
zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of
thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen,
mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden.
Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline
niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat u zicht krijgt op de
- soms haast uitzichtloze - situaties waarin de betrokkenen zich bevinden
en dat u daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijgt u nogal eens
te maken met verschil van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit
gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld moet u wegen vinden
om te komen tot effectieve interventies en beheersbare situaties.
Meer informatie over de training en deelname vindt u hier.

Opleiding procesregisseur personen
met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag
hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt,
dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid,
illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor
zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners
worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering,
humaan vervoer en een juiste opvang. Op 2 juni 2020 gaat de derde editie
van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag van start
bij BCN Utrecht (Daltonlaan). Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen
met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward
gedrag in uw gemeente organiseert. Meer informatie over het
programma, docenten en deelname vindt u hier.

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

