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Seminar De Veilige Gemeente

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

Op 13 november 2020 organiseert het Haags Congres Bureau het
seminar De Veilige Gemeente over de geïntegreerde aanpak van
ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Op het seminar komen
aansprekende sprekers aan het woord als Peter van der Graaf
(programmamanager ondermijning bij de gemeente Den Haag), Freek
Pecht (coördinator synthetische drugs bij de Politie Zeeland WestBrabant), Clara Vanquekelberghe (criminoloog-coördinator ARIEC bij
Belgische federale politie) en Frank van Summeren (adviseur bij RONT
Management Consultants). Meer informatie over het programma en
deelname aan het seminar vindt u hier.

Agenda.

Training regie op zorg en veiligheid

Beste deelnemer,

29 oktober en 19 november 2020
Training Casus- en procesregie op zorg
en veiligheid,
Amersfoort
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november
2020
Opleiding Beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid,
Utrecht
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november
2020
Opleiding bibob coördinator,
Utrecht

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.

Nieuws uit het land

Agenda.

1, 8 en 15 december 2020
Cursus Inzicht in de Criminologie,
Utrecht
3, 10 en 17 december 2020
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht
3, 10 en 17 december 2020
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en
9 maart 2021
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning,
Utrecht
20 en 21 januari 2021
Congres Ketensamenwerking (ex-)
gedetineerden,
Utrecht
9 februari, 2 maart, 3 april, 11 mei, 8,
24 juni, 7, 14 september, 12 oktober, 9,
30 november en 14 december 2021
Jaaropleiding integrale aanpak van
ondermijning,
Utrecht
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid,
Utrecht

Den Haag – “Staatsecretaris Blokhuis
lanceert nieuw landelijk meldpunt
Zorgwekkend gedrag”
Staatssecretaris Blokhuis heeft tijdens
een digitale bijeenkomst bij het
regionale meldpunt openbare GGZ van
de GGD Flevoland het nieuw landelijk
meldpunt Zorgwekkend gedrag
gelanceerd. Via het meldpunt kunnen
mensen die zich zorgen maken over een
naaste in contact komen met
zorgverleners in de buurt.
Lees hier verder.
Den Haag _ “NL-Alert blijft groeien:
inzet en bereik nemen toe”
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij
noodsituaties. Zo werden vorig jaar 174
NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren
dit er 33. Dit is een positieve
ontwikkeling: Nederlanders worden bij
steeds meer noodsituaties, zoals een
grote brand, terroristische aanslag of
onverwacht noodweer, op hun mobiel
gewaarschuwd en geïnformeerd.
Lees hier verder.
Den Haag – “Wet uitbreiding
slachtofferrechten aangenomen door
Tweede Kamer”
Verdachten van ernstige zeden- en
geweldsmisdrijven zijn voortaan
verplicht aanwezig op de zitting en bij
de uitspraak in hun strafzaak. Dit zorgt
ervoor dat het slachtoffer of de
nabestaande gebruik kan maken van
het spreekrecht in het bijzijn van de
verdachte. Hierdoor wordt de
verdachte geconfronteerd met de
impact die het misdrijf heeft op het
slachtoffer of de nabestaande. De Wet
uitbreiding slachtofferrechten van
minister Dekker (Rechtsbescherming)
die is aangenomen door de Tweede
Kamer maakt dit mogelijk.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag – “Belangrijke stap gezet
naar betere aanpak van schulden”
Tientallen gemeenten en organisaties
bekrachtigden het pact ‘Op weg naar
een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze
spreken er mee af dezelfde,
succesvolle schuldenaanpakken te
gebruiken. Hierdoor kunnen mensen
hun schulden sneller afbetalen en
kunnen gemeenten meer mensen met
schulden helpen. Lees hier verder.
Den Haag – “Minister Dekker: tbssysteem verder verbeteren”
Het tbs-systeem wordt verder
verbeterd door de capaciteit en
kwaliteit van de forensische zorg te
verhogen, de regie op tbsbehandelingen te verbeteren en de
manier waarop verlof verleend wordt
aan te scherpen. Dat schrijft minister
Dekker (Rechtsbescherming) in een
brief aan de Tweede Kamer, naar
aanleiding van twee rapporten van de
Inspectie Justitie en Veiligheid.
Lees hier verder.
Den Haag – “Dreigingsbeeld NCTV:
Aanslag Nederland voorstelbaar,
dreiging vooral van eenlingen”
Op dit moment zijn er in Nederland
personen die radicaliseren of sterk
geradicaliseerd zijn en een dreiging
kunnen vormen. Alhoewel er geen
aanwijzingen zijn dat mensen in
Nederland een aanslag voorbereiden,
blijft het voorstelbaar dat dit kan
gebeuren. Aanslagen in Europa zijn
doorgaans provisorisch, worden
gepleegd door eenlingen en kennen
weinig slachtoffers. De jihadistische
dreiging is geenszins verdwenen.
Daarom blijft het dreigingsniveau op 3
van de 5 staan. Dat blijkt uit het 53ste
Dreigingsbeeld van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV). Lees hier verder.

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

