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Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen 
oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en 
veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een 
doorbraak te komen. De regisseurs van het Veiligheidshuis 
brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en 
gemeenten bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te 
nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. 
Het Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en 
forceert voortgang als het proces stagneert. Dankzij de 
netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal 
aangepakt en beter beheersbaar.  
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1 Inleiding  



1.1 Aanleiding 

Het Veiligheidshuis Fryslân is een netwerksamenwerking tussen gemeenten en partners uit het 

veiligheidsdomein en het sociale domein. Het Veiligheidshuis valt onder verantwoordelijkheid van 

alle Friese gemeenten. De doelstelling van de samenwerking in het Veiligheidshuis is het voorkomen 

en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke onrust. Dit door 

een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie, zorg en ondersteuning. 

 

Het Veiligheidshuis richt zich op mensen die complexe problemen op meerdere leefgebieden 

hebben, de openbare orde en veiligheid buitensporig aantasten en in aanraking (dreigen) te komen 

met dwang en drang. Het betreft circa 0,5% van de Friese huishoudens. Het Veiligheidshuis draagt bij 

aan de aanpak van deze groep met hardnekkige problematiek door in een breed netwerkverband te 

coördineren en te regisseren.  

 

De rol  en positie van het Veiligheidshuis Fryslân zijn geborgd tot en met 2018. Zo’n drie jaar na de 

transitie van het sociale domein blijkt dat het Veiligheidshuis een gewaardeerde partner is die een 

natuurlijke rol heeft in het veld en die bijdraagt aan de transformatie van het sociale domein. 

Daarom is nu borging voor de lange termijn aan de orde. 

1.2 Proces 

De Bestuurscommissie1 van het Veiligheidshuis Fryslân heeft opdracht gegeven voor het opstellen 

van een doorontwikkelingsplan voor de lange termijn vanaf 2019, met bijbehorende begroting en 

dekkingsvoorstel. De gedelegeerde opdrachtgevers Willem Jan Borghardt en Ellen de Bruin ( 

zetelgemeente Leeuwarden) hebben Joost Vos (partner bij RONT Management Consultants) 

aangesteld als procesbegeleider. Hij heeft in nauwe samenwerking met Maureen de Boer - manager 

van het Veiligheidshuis Fryslân - leiding gegeven aan het proces van formulering van dit document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Voorzitter burgemeester Crone gemeente Leeuwarden, burgemeester Sluiter gemeente Harlingen, voorheen 

burgemeester van Bekkum; burgemeester van Mourik volgt hem vanaf 2018 op, wethouder Broekhuizen 
gemeente Heerenveen, wethouder Kooistra gemeente Opsterland, wethouder Maasbommel gemeente 
Kollumerland, OM, Reclassering, politie, VNN, GGZ, Corporaties, Regiecentrum B&V/Veilig Thuis, Dienst Justitiële 
Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming. 
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In het traject is onderstaande planning aangehouden. 

 

Vaststelling onderliggende opdrachtformulering 15 juni 2017 

Uitwerken opdracht door werkgroepen  September/oktober 2017. 

Uitkomsten werkgroepen en beslispunten voorleggen 

aan adviesgroep VHF 

11 oktober 2017. 

Uitkomsten werkgroepen en beslispunten voorleggen 

aan Opdrachtgever  

30 oktober 2017. 

Eerste adviesrapportage met geaccordeerde 

beslispunten voorleggen aan ambtenarenoverleg SDF 

beschermd wonen en opvang, evenals 

portefeuillehouders-overleg wethouders SD(F) 

9 en 13 november 2017 

Maken conceptplan ‘Veiligheidshuis Fryslân 2019 e.v. Voor medio november 

2017. 

Conceptplan ter accordering voorleggen aan 

adviesgroep VHF 

22 november 2017 

Conceptplan ter accordering voorleggen aan 

Opdrachtgever 

11 december 2017. 

Conceptplan met bijbehorende voorgestelde 

begroting, dekking en verdeling met begeleidende 

brief naar de colleges met verzoek om voor 16 januari  

2018 aan tSúdweste geven of er zwaarwegende 

bedenkingen zijn.  

19 december  2017 

Conceptplan met begroting voorleggen tijdens brede 

bestuurlijke conferentie.  

26 januari 2018.  

Besluitvorming in colleges Voor medio maart 2018.  

 

De inhoud van dit document is tot stand gekomen met de input van twee werkgroepen die gericht 

waren op construct en financiering, respectievelijk op aansluiting van het Veiligheidshuis bij de 

PersoonsGerichteAanpak  (politie). Daarnaast is een brede werkbijeenkomst belegd met 

vertegenwoordigers van gemeenten en ketenpartners en is tijdens een overleg specifiek stilgestaan 

bij de functie regiocoördinatie doorzorg gedetineerden.  Uitkomsten zijn tussentijds voorgelegd aan 

de adviesgroep Veiligheidshuis Fryslân (11 oktober),  de Bestuurscommissie (30 oktober), het PO 

Sociaal Domein  Fryslân (9 november) en het ambtenarenoverleg  ‘beschermd wonen en opvang’  (13 

november).   

 

Aansluitend aan de bespreking in de Bestuurscommissie op 30 oktober zijn contacten gelegd met de 

zetelgemeente (gemeente Leeuwarden) en de Veiligheidsregio Friesland (VRF) om op hoofdlijnen te 

komen tot een uitwerking van de voorgestelde constructen. Verwachtingen zijn afgestemd en  een 

concrete beschrijving van de mogelijke situatie is ter beoordeling voorgelegd. De hierop ontvangen 

reacties van de zetelgemeente en de VRF zijn verwerkt in de stukken voor de adviesgroep (22 

november).   
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De VRF heeft daarnaast om meer tijd voor haar reactie gevraagd. Hieraan is gehoor gegeven door de 

mogelijkheid te geven om tot 27 november te reageren op de stukken die naar de adviesgroep zijn 

gestuurd. De input hierop is mede verwerkt in de rapportage die op 11 december aan de 

Bestuurscommissie is voorgelegd.   

 

De Bestuurscommissie, tevens opdrachtgever, heeft op 11 december ingestemd met: 

1. borging van het Veiligheidshuis in dezelfde omvang met een samenwerkingsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd als basis en (financieel) commitment voor in ieder geval vijf jaar; 

2. een begroting ter hoogte van € 1.084.324,- in 20192 met als dekkingsbronnen:  

1) bijdrage ministerie van J&V; 

2) bijdrage gemeentelijke regionale OGGZ-middelen; 

3) bijdrage individuele gemeenten.   

3. een herziene verdeelsystematiek ten aanzien van de bijdrage van individuele gemeenten waar de 

volgende hoofdvariabelen onderdeel van uitmaken:  

1) inwoneraantal (weging 0,4); 

2) veiligheidsrisico’s in de gemeente (weging 0,4); 

3) gebruik Veiligheidshuis (weging 0,2). 

Daarnaast wordt gerekend met een surplus van 15% voor de grotere gemeenten met een 

centrumfunctie en de meeste veiligheidsrisico’s. Dit zijn de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, 

Smallingerland en Súdwest-Fryslân 

4. voortzetting beheersmatig onderbrengen van het Veiligheidshuis bij de zetelgemeente 

Leeuwarden (PIOFACH-functies), waarbij het Veiligheidshuispersoneel vanaf 2019 in dienst kan 

komen van de gemeente Leeuwarden;    

5. het toetreden van de Veiligheidsregio Fryslân - GGD  als ketenpartner; 

6. de visie dat het Veiligheidshuis vanuit de advies en ondersteuningsfunctie dichterbij  het lokale 

veld moet komen om ‘op tijd’ mee te kijken- en denken, zodat (verdere) escalatie kan worden 

voorkomen; 

7. het oordeel dat het Veiligheidshuis haar huidige functie als regionaal expert met het bestaande 

gewicht moet continueren en moet waarborgen dat zij ten minste brede basiskennis heeft en 

weet waar de specialistische kennis beschikbaar is; 

8. de behoefte om te komen tot meer gezamenlijkheid en eenduidigheid in het aanbod van het 

Veiligheidshuis, scenarioteam, Veilig Thuis, MDA++ en een in te richten regionale casus-

/triagetafel voor mensen met verward gedrag die in aanraking zijn (geweest) met het 

strafrecht/een forensische titel (nodig) hebben; 

9. de behoefte om te verkennen of het wenselijk is om op termijn te komen tot een gezamenlijke 

voordeur met het scenarioteam, MDA++ en de regionale casus-/triagetafel voor mensen met 

verward gedrag; 

10. de mening dat het Veiligheidshuis een incidentele rol heeft bij het inrichten en monitoren van 

het veld, gekoppeld aan haar huidige taak ‘ontwikkelen’. Ze is in de regel partner in dergelijke 

trajecten, maar niet de trekker; 

11. de wens om te komen tot een (liefst uniform) lokaal veiligheidsoverleg waarin het veiligheidshuis 

per casus op verzoek adviseert en meedenkt en waarbij het veiligheidsoverleg een 

                                                           
 

2 Jaarlijkse indexering van gemiddeld 1,75% 
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verbindingspunt vormt voor informatiedeling met ZSM en een opschalingspunt is naar het 

veiligheidshuis; 

12. de overige punten die zijn benoemd  in het Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023. 

13. geeft aan dat in het vervolgproces het concept Toekomstplan met voorgestelde begroting, 

dekking en verdeling voor het kerstreces aan alle gemeenten dient te worden gestuurd met een 

begeleidende brief van de voorzitter van de Bestuurscommissie. Aan gemeenten wordt gevraagd 

of zij zwaarwegende bedenkingen hebben.  Mogelijke overkoepelende zwaarwegende  

bedenkingen worden tijdens de Bestuurlijke Conferentie op 26 januari 2018 ter bespreking aan 

de orde gesteld.  

 

Eind december 2017 hebben de Colleges de voorstellen voor de doorontwikkeling van het 

Veiligheidshuis ontvangen die op 11 december 2017 zijn geaccordeerd door de Bestuurscommissie. 

Op 26 januari 2018 zijn de voorstellen en bedenkingen besproken tijdens een Bestuurlijke 

Conferentie. Hiervoor waren alle Friese burgemeesters en wethouders Sociaal Domein uitgenodigd, 

evenals de ketenpartners van het Veiligheidshuis. Uitkomst van de Bestuurlijke Conferentie is dat er 

bij alle gemeenten en ketenpartners draagvlak  is voor en positief geadviseerd wordt ten aanzien van 

de bovengenoemde voorgestelde punten.  Tevens is overeengekomen dat de Bestuurscommissie 

wordt uitgebreid met een burgemeester en een wethouder. 

 

Dit document beschrijft de veranderingen van het Veiligheidshuis in 1 oogopslag(hoofdstuk 2), doel, 

opdracht en werkwijze (hoofdstuk 3), partners en construct (hoofdstuk 4) en financiering (hoofdstuk 

5).   
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2 Kernpunten in een oogopslag 



 

De netwerksamenwerking borgen voor de lange termijn 

Uit alle contacten in het kader van de doorontwikkeling blijkt dat de huidige 

rol, positie en het bestaan van het Veiligheidshuis wordt gewaardeerd.  Het 

Veiligheidshuis heeft haar natuurlijke plaats in het veld gevonden. Er is 

behoefte aan een goede borging van het Veiligheidshuis voor de lange 

termijn.   

Borging voor de lange termijn biedt stabiliteit aan het veld en aan de mensen 

die werken binnen het Veiligheidshuis. Daarbij wordt gekoerst op (financieel) 

commitment voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid om na minimaal vijf 

jaar uit te treden. Het toekomstplan van het Veiligheidshuis richt zich op de 

periode 2019 t/m 2023 waarbij indien nodig  tussentijds wordt bijgestuurd.  

 

Blijven werken aan de operationele verbinding van zorg en veilig en aan de transformatie   

Het Veiligheidshuis behoudt haar rol als netwerkverband dat coördinatie tot 

stand brengt. Zij bouwt aan ervaringskennis en maakt deze beschikbaar voor 

regionale samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid. Ondanks dat 

de verwachting vanuit de (keten)partners is dat de veiligheidsproblematiek 

gaat toenemen, behoudt het Veiligheidshuis haar huidige omvang. Dit doet 

zij door een voortdurende gerichtheid om problematiek waar mogelijk lokaal 

mee op te lossen. 

Vanwege de toenemende rol van de Veiligheidsregio in het sociale domein, 

treedt de VRF-GGD als ketenpartner tot het Veiligheidshuis toe. 

Om een nog bredere vertegenwoordiging van gemeenten te realiseren wordt 

daarnaast de Bestuurscommissie uitgebreid met een burgemeester en  

wethouder (beiden van drie naar vier).   

 

Samenwerken aan eenduidige en laagdrempelige ondersteuning van het lokale veld 

Het Veiligheidshuis werkt samen met andere regionale tafels - zoals het 

scenarioteam maatschappelijke onrust van de Veiligheidsregio, MDA++ en de 

mogelijk in te richten triagetafel voor personen met verward gedrag - om te 

komen tot eenduidige toeleiding van de meest taaie casuïstiek. Ook 

ondersteunt het Veiligheidshuis bovenregionale initiatieven voor informatie-

uitwisseling en triage, zoals het inrichten van communicatie met ZSM en de 

implementatie van de  PGA (politie). 
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Het Veiligheidshuispersoneel  in dienst bij de zetelgemeente Leeuwarden, governance blijft gelijk 

Als uitkomst van een verkenning van mogelijke constructen voor de 

doorontwikkeling van het Veiligheidshuis wordt het Veiligheidshuis 

beheersmatig ondergebracht bij de zetelgemeente Leeuwarden, waarbij het 

Veiligheidshuispersoneel vanaf 2019 in dienst kan komen van de gemeente 

Leeuwarden. Dankzij dit nieuwe construct behoren bestaande problemen 

met detachering tot het verleden. De governance blijft in hoofdlijnen gelijk 

aan de huidige. Dat wil zeggen aansturing door alle gemeenten en 

ketenpartners met een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken 

tussen partijen worden vastgelegd over onder andere taken, 

verantwoordelijkheden, wijziging, opzegging, zeggenschap en samenwerking. 

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en (financieel) commitment voor 

minimaal vijf jaar. De bestaande Bestuurscommissie van het Veiligheidshuis 

behoudt haar huidige rol en wordt uitgebreid met een wethouder en 

burgemeester. Met de keuze van dit construct blijft de onafhankelijke positie 

van het Veiligheidshuis gewaarborgd, wat tevens de kracht van het 

Veiligheidshuis is. 

 

De omvang van het Veiligheidshuis  blijft gelijk en de verdeling wordt  aangepast  

De omvang van het Veiligheidshuis blijft (grotendeels) ongewijzigd. Er is 

sprake van een kleine bezuiniging.  

Er wordt een nieuwe verdeelsystematiek gehanteerd. Hierbij wordt 

‘gerekend’ met vier componenten: (1) inwoneraantal, (2) omvang van de 

veiligheidsproblematiek in de gemeente (3) de omvang van de aangedragen 

casuïstiek in het Veiligheidshuis en (4) een opslag voor de vier gemeenten 

met de meeste veiligheidsproblematiek3. Het werken met een surplus voor 

deze gemeenten is overeenkomstig de tot nu toe gehanteerde verdeling van 

gelden.  Dit leidt er mede toe dat het Veiligheidshuis voor alle Friese 

gemeenten beschikbaar is en door alle Friese gemeenten wordt gedragen 

(solidariteit). De hogere bijdrage wordt gerechtvaardigd omdat de 

gemeenten met een centrumfunctie meer geld  voor veiligheidsvraagstukken 

vanuit het gemeentefonds ontvangen. 

Bij de herijking van de verdeelsleutel is gevraagd om aan te sluiten op de 

huidige realiteit. Gebleken is dat het onvermijdelijk is dat de gemeenten 

Smallingerland, Heerenveen en Súdwest-Fryslân minder gaan betalen en de 

andere gemeenten (iets) meer. De instelling van de draaiknoppen zijn zo 

gekozen dat verschuivingen goed verdedigbaar zijn en dat zij zo beperkt 

mogelijk zijn gehouden.  

 

 

 

 

 

                                                           
 

3
 Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland 

4 

5 
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3 Doel, opdracht en werkwijze  



3.1 Doel van het Veiligheidshuis 

Het Veiligheidshuis Fryslân zorgt ook in de jaren 2019 e.v. voor verbinding van partijen en levert een 

bijdrage aan het gezamenlijk aanpakken van ketenoverstijgende complexe sociale 

veiligheidsproblematiek. 

 

In het Veiligheidshuis is op provinciaal niveau specifieke kennis en expertise gebundeld ten aanzien 

van de ketenoverstijgende systeemgerichte aanpak op maat van mensen met meervoudige complexe 

problematiek die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten. Bij de aanpak is er aandacht voor een 

combinatie van interventies van zorg en veiligheid. Het gaat om (een selectie van) 0,5% van de Friese 

huishoudens.  

 

Het Veiligheidshuis regisseert de aanpak van de meest lastige casuïstiek uit deze doelgroep en 

adviseert en ondersteunt partners die zich bezig houden met casuïstiek waarin sociale veiligheid 

wordt aangetast. Vanuit advies en ondersteuning brengt het Veiligheidshuis kennis, expertise en 

vaardigheden over waardoor andere netwerken en organisaties een casus (eerder) zelf op de rit 

kunnen brengen. 

 

Het Veiligheidshuis signaleert, bundelt en adresseert systeemfouten, knelpunten, leemtes en trends in 

de ketenoverstijgende aanpak van ernstige sociale veiligheidsproblematiek en draagt zo nodig bij aan 

het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of interventies. Daarmee zorgt zij voor een duurzame 

investering in sociale veiligheid en bundelt zij de krachten van het sociale- en het veiligheidsdomein. 

3.2 Functies van het Veiligheidshuis 

Het Veiligheidshuis kent zes functies: adviseren, ondersteunen, regie voeren, escalatiewerk, 

signaleren & adresseren en ontwikkelen. 

 

Adviseren 

Adviseren en informatieverstrekking ten aanzien van sociale veiligheid. Het gaat om vragen van 

uitvoerende professionals, beleidsambtenaren en bestuurders over de aanpak van concrete 

casuïstiek op het grensvlak van het sociaal domein en het veiligheidsdomein.  

 

Ondersteunen 

Op inhoud en proces meekijken en meedenken in casussen van mensen met meervoudige complexe 

problematiek die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten waarbij de regie blijft liggen in het 

lokale veld.  
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Procesregie voeren 

Het voeren van procesregie op complexe casuïstiek (<0,5% van de Friese huishoudens) waarbij 

partijen worden samengebracht, informatie wordt gedeeld, een gezamenlijk plan van aanpak wordt 

gemaakt en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan. De procesregisseur is daarbij de 

verbindende schakel tussen de verschillende partijen. 

 

Escalatiewerk 

De escalatiewerkers hebben direct contact met mensen waar veiligheidsproblematiek speelt en 

kunnen zonder indicatie worden ingezet.  Zij worden ingezet als reguliere hulp- en dienstverlening 

niet toereikend is om de veiligheidsproblematiek te doorbreken/de-escaleren. De escalatiewerkers 

doen binnen ruime kaders en zonder regeldruk wat nodig is. Er zijn werkers die vast verbonden zijn 

aan het Veiligheidshuis en werkers die flexibel kunnen worden ingevlogen. Een goede match tussen 

de zaak en werker is hierbij uitgangspunt.    

 

Signaleren & adresseren 

Escalatie van individuele casuïstiek bij blijvende stagnatie in de casus en het overstijgend in beeld 

brengen van trends, knelpunten, leemtes en misstanden op het terrein van sociale veiligheid en deze 

bij de juiste partners/het juiste gremium adresseren.  

 

Ontwikkelen 

Deelname aan projecten of beleidsvoorbereiding waarbij kennis en expertise wordt ingebracht over 

de ketenoverstijgende aanpak van complexe sociale veiligheidsproblematiek. Daarnaast kan het 

Veiligheidshuis in opdracht van de bestuurscommissie op projectbasis  het integraal afstemmen van 

initiatieven/activiteiten op beleids- en/of strategisch niveau faciliteren. Dit ten behoeve van de 

versterking van de ketenoverstijgende aanpak van complexe sociale veiligheidsproblematiek. 

3.3 Waarden van het Veiligheidshuis 

Voor het goed functioneren van het Veiligheidshuis Fryslân is een gedeelde cultuur van belang. Deze 

cultuur is ondersteunend aan de vijf rollen van het Veiligheidshuis en ondersteunt ook de 

transformatie van het sociale domein en het veiligheidsdomein. De waarden van het Veiligheidshuis 

zijn.  

 Verbindend 

 Baanbrekend 

 Dienstbaar 

 Confronterend 

 Pragmatisch 

  

Leden van het Veiligheidshuis brengen partners samen in een gezamenlijke aanpak. Zij zijn daarbij 

bereid baanbrekende oplossingen te kiezen en zijn in die zin ook wegbereiders. Ze zijn bereid het vak 

aan anderen over te dragen en hen waar nodig te adviseren.  
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Waar de samenwerking stagneert, durven zij te confronteren. Waar mogelijk maken zij het verschil 

door pragmatische oplossingen te creëren met de inzet van hun netwerk. 

3.4 Opdracht van het Veiligheidshuis 

De opdracht van het Veiligheidshuis is om te blijven bijdragen aan de transformatie van het sociale 

domein en het optimaal verbinden van dit domein met het veiligheidsdomein. Dit zowel binnen 

gemeenten als tussen organisaties uit beide domeinen. Het Veiligheidshuis stimuleert de 

ontschotting tussen het veiligheids- en zorgdomein, evenals de synergie tussen deze domeinen. Inzet 

is dat de aanpak van de problematiek zo veel als mogelijk lokaal wordt gecoördineerd.  

 

Het Veiligheidshuis fungeert als Actiecentrum Veiligheid en Zorg en is op Fries niveau het 

samenwerkingsverband voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van Veiligheid en 

Zorg. Het Veiligheidshuis is de aangewezen plaats voor coördinatie als er sprake is van (een 

combinatie van) veiligheidsproblemen (geweld, overlast, aantasting OOV, criminaliteit, veiligheid 

omgeving en/of persoon in het geding), waarbij de achterliggende problematiek complex is en op 

meerdere leefgebieden speelt en een ketenoverstijgende aanpak nodig is om de 

veiligheidsproblemen beheersbaar te maken. 

 

In de praktijk blijkt dat werkers in het lokale veld soms moeite hebben om bij regionale opschaling de 

juiste route te vinden. Daarom is het een blijvende opdracht van het Veiligheidshuis om er voor  te 

zorgen dat haar rol eenduidig is beschreven en partijen haar goed weten te vinden. Het  

Veiligheidshuis zal daarbij afstemming zoeken met andere regionale tafels zoals het scenarioteam 

maatschappelijke onrust van de veiligheidsregio, de Multidisciplinaire Aanpak  huiselijk en seksueel 

geweld i.o. (MDA++) en een mogelijk op te richten regionaal triagepunt voor personen met verward 

gedrag. Samen wordt gezorgd  voor eenduidige toeleiding, waarbij ten minste sprake is van een 

onderling afgestemde beschrijving van opschalingsroutes, criteria en toegangsinformatie. Tevens 

wordt verkend of de toegankelijkheid en coördinatie verbetert als er één toegang voor deze tafels 

zou komen.  

 

Het Veiligheidshuis ondersteunt bovenregionale initiatieven voor informatie-uitwisseling en triage, 

zoals het inrichten van communicatie met ZSM en de implementatie van de PGA (politie). Daarbij 

bevordert het Veiligheidshuis dat er eenduidige werkwijzen zijn voor Friesland en voor de drie 

noordelijke provincies. Dit altijd rekening houdend met de behoefte aan lokaal maatwerk. 
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3.5 Expertise van het Veiligheidshuis 

3.5.1 Geen doelgroepen wel aandachtsgebieden 

Voor de uitvoering van haar functies ontwikkelt en onderhoudt het Veiligheidshuis specifieke 

expertise. Doelgroepen waarvoor specifieke expertise nodig is, kunnen in de loop der jaren wijzigen.  

 

Momenteel wordt met name expertise onderhouden voor de volgende aandachtgebieden:  

 mensen met multi-problematiek die moeilijk plaatsbaar zijn en een risico voor zichzelf of de 

omgeving vormen  

 mensen met verward gedrag 

 risicojongeren en gezinnen met complexe multi-problematiek 

 overlastgevende en criminele Antillianen  

 radicalisering 

 signalen mensenhandel 

 criminele en/of overlastende jeugdgroepen 

 regionale coördinatie doorzorg gedetineerden 

 

Partners vinden het prettig dat zij bij het Veiligheidshuis vaak direct antwoord krijgen op hun vragen.  

De opgebouwde expertise bestaat vooral uit ervaringskennis. Uitgangspunt is dat het Veiligheidshuis 

geen 100% expert hoeft te zijn op ieder van de terreinen. Ervaringskennis in combinatie met enige 

theoretische kennis en kennis van het netwerk zijn vaak voldoende voor de praktijk. De diepgang van 

de kennis verschilt per onderwerp. In sommige gevallen is het Veiligheidshuis een centrale plaats 

voor de kennis, zoals kennis over het proces van omgaan met meervoudige problematiek en kennis 

over de aanpak van radicalisering.  

In andere gevallen zijn partners belangrijke kennisdragers, zoals Fier en politie voor mensenhandel, 

of een aantal van de grotere gemeenten voor de groepsaanpak (uiteraard met hulp van het 

Veiligheidshuis).  Het Veiligheidshuis maakt optimaal gebruik van kennis die bij partners aanwezig is 

en investeert alleen in de aanvullende opbouw van kennis als dit aantoonbaar meerwaarde heeft. 

 
Een overzicht van het totale aanbod van het Veiligheidshuis is opgenomen in bijlage 1.  

5.1.2 Regionale coördinatie doorzorg gedetineerden uitgelicht 

In Fryslân komen jaarlijks een kleine 1000 gedetineerden vrij, waarvan ongeveer de helft uit de 

gemeente Leeuwarden afkomstig is en de andere helft uit de rest van de provincie. Gemeenten zijn 

individueel verantwoordelijk voor het goed regelen van de doorzorg van (ex-)gedetineerden.  De 

Friese gemeenten hebben in verschillende omvang, zwaarte en wijze de doorzorg van gedetineerde 

lokaal geregeld. Dit varieert van het creëren van een specifieke functie voor deze taak tot – zoals in 

de meeste gemeenten -  bestaande functies die het ‘erbij’ doen. Tot nu toe is gebleken dat er relatief 

veel gemeenten zijn die hun nazorg lokaal vooralsnog niet voldoende hebben geborgd. 

De overkoepelende regiocoördinatie van de doorzorg (ex) gedetineerden is in het Veiligheidshuis 

belegd.  De regiocoördinator ondersteunt het lokale veld en voert daarnaast meerdere taken op 

regionaal niveau uit, onder andere in relatie tot De Regionale Voorziening, De Gezinsbenadering, 

Koers en Kansen en het Project UIT. De regionale coördinator vertegenwoordigt Friesland landelijk en 

regionaal in de Ketensamenwerking en bij landelijke pilot’s. 
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In het kader van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis zijn de taken en uren van de regionale 

coördinator doorzorg (ex)-gedetineerden geëvalueerd en is verkent wat de benodigde omvang van 

deze functie vanaf 2019 zou moeten zijn. Gelet op de regionale taken van de coördinator, evenals de 

blijvende noodzaak om het lokale veld bij de doorzorg van (ex)gedetineerden te ondersteunen, blijft 

een gelijke omvang nodig (0,88 fte).  

3.6 Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) 

De in Friesland ontwikkelde aanpak ter voorkoming van escalatie (AVE) is het uitgangspunt voor de 

afstemming tussen het lokale en regionale veld. Het AVE-model kent vier ‘kolommen’ voor 

regievoering. Bij escalatie naar kolom drie heeft het Veiligheidshuis een rol. Dit is als er sprake is van 

complexe domein overstijgende problematiek, de samenwerking niet effectief is of stagneert en de 

veiligheid in het geding is. Het Veiligheidshuis stemt altijd nauw af met de afdeling Openbare Orde en 

Veiligheid (OOV), evenals de sociale (gebieds)teams in de betreffende gemeente. Een aantal 

gemeenten kennen sociale teams, AVE-teams of multi-problem teams. Zij zijn voorliggend aan het 

Veiligheidshuis.  Opschaling vanuit het lokale veld vindt doorgaans via die teams plaats.  
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3.7 Aansluiten op de Persoonsgebonden Aanpak (politie) 

De politie werkt vanuit een landelijk project Persoonsgerichte Aanpak (PGA) aan een methodiek om 

op een voldoende uniforme werkwijze te zorgen voor een sluitende aanpak van geprioriteerde 

personen. Ook OM en Reclassering zijn bezig met een persoonsgerichte aanpak. Het Veiligheidshuis 

draagt er aan bij om met elkaar te komen tot een uniforme werkwijze en niet los van elkaar te 

opereren en te ontwikkelen.  

 

De voorgestelde werkwijze voor de PGA is dat signalen vanuit de PGA politie in overleg tussen politie 

en gemeente worden gebundeld tot een gedeelde lijst van politie en gemeente. De gedeelde lijst is 

een dynamische lijst die gemeente en politie gezamenlijk actueel houden.  

 

Er komt in iedere gemeente een tactisch veiligheidsoverleg waar de gedeelde lijst twee maal per jaar 

wordt besproken. Dit tactisch veiligheidsoverleg vormt onderdeel van het gebiedsgebonden 

politiewerk (GGP). Het overleg is bedoeld om af te stemmen over onderwerpen waarvoor een 

integrale aanpak met meerdere ketenpartners is vereist.  Gemeenten die al op structurele basis een 

tactisch veiligheidsoverleg organiseren, doen dit in een frequentie van gemiddeld 1x per 6 weken. 

 

 
 

De gemeente heeft de regie bij het tactisch veiligheidsoverleg als eindverantwoordelijke voor de 

aanpak van veiligheid en kan regie voeren naar de verschillende partners. De politie is één van deze 

partners. Deelnemers zijn: 

 de veiligheidsambtenaar van de gemeente; 

 vertegenwoordigers van het sociaal domein (ambtelijk of vanuit wijk/gebiedsteam); 

 de teamchef en/of de operationeel expert (wijkagent) en/of de operationeel specialist van de 

politie; 

  zo nodig vertegenwoordigers van ketenpartners zoals reclassering en OM.  
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Bij de bespreking van de gedeelde lijst wordt beoordeeld of de lopende aanpak (nog) adequaat is. De 

uitkomst is een indeling van casuïstiek naar verschillende soorten aanpakken:  

1. repressief (lokaal of regionaal); 

2. lokale regie op zorg en veilig in een multidisciplinair overleg zoals AVE-team, sociaal team, 

multiproblemteam o.i.d. Dit desgewenst met ondersteuning van het Veiligheidshuis ; 

3. regionale procesregie bij het Veiligheidshuis of eventueel een andere regionale tafel;  

4. ook  melding naar het RIEC is een mogelijke uitkomst van het overleg als sprake (b)lijkt te zijn van 

georganiseerde of ondermijnende criminaliteit.  

 

De bevindingen uit het tactisch veiligheidsoverleg worden afgestemd met de driehoek en daarna 

geïmplementeerd. 

 

Het Veiligheidshuis is niet vast vertegenwoordigd in het tactisch veiligheidsoverleg. Wel wordt het 

Veiligheidshuis betrokken bij het beoordelen van de lijsten door kenbaar te maken welke personen 

bekend zijn bij het Veiligheidshuis. Zodra personen worden aangemeld door een van de deelnemers 

van het tactisch veiligheidsoverleg weegt het Veiligheidshuis deze aanmelding via haar normale 

procedures, neemt passende actie en stemt dit af met het lokale veld. 

3.8 Verbinding lokaal, regionaal en bovenregionaal 

Het Veiligheidshuis is vanuit haar operationele rol  in staat te zien hoe verbinding lokaal, regionaal en 

bovenregionaal gelegd kan worden en vorm kan krijgen. Voorbeelden zijn de vormgeving en 

inbedding van het tactisch veiligheidsoverleg (zie hiervoor). Ook de uitvoering van de ZSM-aanpak en 

het veelplegeroverleg van het Openbaar Ministerie zijn belangrijke pijlers uit de veiligheidsaanpak. Zij 

zijn (boven)regionaal georganiseerd.  

 

Het Veiligheidshuis zet haar kennis in bij het beantwoorden van de vraag hoe op het niveau van 

casuïstiek signalen kunnen worden gebundeld en gedeeld tussen dergelijke lokale, regionale en 

bovenregionale voorzieningen. Het Veiligheidshuis draagt er mede zorg voor dat processen zodanig 

worden ontworpen en ingericht dat deze informatiedeling efficiënt  en doelmatig plaatsvindt. 

Voorbeelden zijn de bijdrage van het Veiligheidshuis aan de aanpak van gedetineerden, personen 

met verward gedrag en radicalisering, evenals de aansluiting van ZSM op het lokale veld. 

 

Het Veiligheidshuis is daarin signalerend en beleidsondersteunend. Het heeft nadrukkelijk geen 

voortrekkersrol in de beleidsvorming.  Het Veiligheidshuis is en blijft zo zichtbaar als een partij die 

vanuit haar operationele rol kennis heeft van het veld en vanuit deze rol meedenkt over de inrichting 

van het veld en de vorming van het beleid.  
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4 (Keten)partners en construct  


 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van (keten)partners van het Veiligheidshuis, wordt de 

argumentatie gegeven voor de wijziging van het construct en wordt de keuze voor een nieuw 

construct beschreven en beargumenteerd. 

4.1 Ketenpartners 

4.1.1 Huidige ketenpartners 

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten en convenantpartners.  

De ketenpartners van het Veiligheidshuis zijn: 

 alle Friese gemeenten 

 Openbaar Ministerie Noord Nederland 

 politie Noord Nederland 

 GGZ 

 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland) 

 Verslavingszorg Noord Nederland 

 de drie Reclasseringsorganisaties 

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Dienst Justitiële Inrichtingen 

 de woningcorporaties van Friesland (via een overkoepelende vertegenwoordiging) 

 

Naast de ketenpartners werkt het Veiligheidshuis intensief samen met vele andere essentiële 

partijen zoals Zienn, Leger des Heils, Fier, MEE, het Zorgkantoor, PGB-bureaus, LIMOR, REIK, Talant 

en Jeugdzorg (partners genoemd). 

4.1.2 Veiligheidsregio-GGD toetreden als ketenpartner 

De Veiligheidsregio ontwikkelt naast haar kennis en expertise op het terrein van fysieke incidenten 

steeds meer kennis en expertise op het terrein van sociale incidenten. Daarnaast ontwikkelt de GGD 

zich in de aanpak van mensen met verward gedrag. De Veilighiedsregio-GGD en het Veiligheidshuis 

kunnen elkaar op inhoud versterken. De samenwerking rondom de Aanpak ter Voorkoming van 

Escalatie is reeds in gang gezet. Deze kan de komende jaren meer vorm en inhoud krijgen. Omdat 

een nauwere samenwerking met de VRF/GGD in de keten van het Veiligheidshuis gewenst, wordt de 

VRF als ketenpartner van het Veiligheidshuis toegevoegd. 

4.2 Huidige construct 

Het Veiligheidshuis heeft tot nog toe gefunctioneerd als een netwerkverband met een 

samenwerkingsovereenkomst. Personeel werkt in het Veiligheidshuis via detachering vanuit de 

(keten)partners.  
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Het netwerkconstruct doet recht aan de intentie van de (keten)partners om op gelijkwaardige basis 

een slanke vorm te vinden waarin samenwerking wordt gefaciliteerd. Dit zonder dat de daartoe 

gevormde organisatie wordt geïnstitutionaliseerd.  

 

De zetelgemeente (Leeuwarden) faciliteert het Veiligheidshuis met ondersteuning van P&O, 

financiën, ICT en telefonie (PIOFACH-functies). De locatie wordt door het Veiligheidshuis gehuurd bij 

het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Voor deze diensten wordt een vergoeding betaald. 

 

Het financiële risico bij ziekte is grotendeels  belegd bij de uitlenende partij. Bij ziekte langer dan 4-6 

weken hoeft het Veiligheidshuis de uitlenende partij geen vergoeding meer te bepalen of stelt de 

uitlenende partij een vervanger beschikbaar.  Voor de bijbehorende personeelszorg en voor het 

(financiële) risico op ziekte vindt vanuit het samenwerkingsverband geen compensatie plaats.  

 

Het Veiligheidshuis beschikt over de medewerkers tegen doorbelasting van de gemaakte loonkosten.  

4.3 Waarom wijziging van het construct? 

Het netwerkconstruct met detachering blijkt niet langer werkbaar te zijn. In de praktijk stuit de 

uitvoering op problemen. Bijna alle partners die nu medewerkers bij het Veiligheidshuis detacheren 

hebben, na een herhaalde inventarisatie, aangegeven hiertoe na 2018 niet langer bereid te zijn of 

een sterke voorkeur te hebben voor het vast in dienst nemen door een andere organisatie. Als 

personeel wordt teruggetrokken verdwijnt kennis en expertise. De continuïteit en kwaliteit van het 

Veiligheidshuis wordt hiermee ernstig aangetast. Daarom is verkend welke opties er zijn voor een 

andere vormgeving van het construct. 

4.4 Uitgangspunten nieuw construct 

Bij de keuze van het construct zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 Het Veiligheidshuis wordt beheersmatig ondergebracht  bij een organisatie. Deze organisatie 

verzorgt de beheerstaak en gaat in deze rol niet over de inhoud.  

 Het Veiligheidshuis blijft een onafhankelijke positie houden met als hoofddoel het terugdringen 

van veiligheidsproblemen vanuit de verbinding van zorg en veiligheid.   

 Het Veiligheidshuis blijft functioneren onder gezamenlijke bestuurlijke aansturing van 

burgemeesters, wethouders en ketenpartners. Een brede en gelijkwaardige 

netwerksamenwerking tussen zorg en veiligheid met commitment van alle partijen staat 

centraal.  

 Het Veiligheidshuis is een slanke organisatie waarin overheadkosten tot een minimum worden 

beperkt. 

 Het Veiligheidshuis wordt geborgd voor de lange termijn.  

 Medewerkers  van het Veiligheidshuis kunnen in dienst komen van een organisatie omdat 

detachering sterk onder druk staat.  

 

De governance waarvoor gekozen wordt dient  bovengenoemde uitgangspunten  te respecteren en 

te waarborgen. 
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4.5 Onderzochte opties nieuw construct 

Meerdere opties zijn de revue gepasseerd: doorgaan met het netwerkconstruct, oprichten van een 

stichting, beheersmatig onderbrengen bij de Veiligheidsregio of beheersmatig onderbrengen bij de 

gemeente Leeuwarden in hoedanigheid als zetelgemeente.  

 

Voortzetten van het netwerkconstruct is niet haalbaar gebleken. Teveel partners zijn niet langer 

bereid via een detacheringsconstructie te werken. Het oprichten van een aparte stichting is na de 

eerste verkenningsronde  afgevallen. Het construct is nodeloos groot en kostbaar en ontbeert directe 

democratische controle. 

 

De opties beheersmatig onderbrengen bij de zetelgemeenten Leeuwarden of de Veiligheidsregio  zijn 

met de betrokken instanties nader verkend en uitgewerkt. De gemeente Leeuwarden  faciliteert het 

VHF reeds vanaf 2013. De ondersteuning gebeurt naar tevredenheid en met  oog voor de 

onafhankelijke positie van het Veiligheidshuis en de gezamenlijke sturing door de Friese gemeenten 

en partners. Een overdracht naar de VRF zou  transitie-inspanningen en -kosten met zich 

meebrengen. Er zijn geen zwaarwegende voordelen naar voren gekomen die deze inspanningen en 

kosten rechtvaardigen. Daarom is er voor gekozen om het Veiligheidshuis beheersmatig onder te 

brengen bij de zetelgemeente, waarbij het Veiligheidshuispersoneel in dienst kan komen van de 

gemeente Leeuwarden.  

4.6 Beheersmatig onderbrengen bij de zetelgemeente  Leeuwarden 

In deze paragraaf is de gekozen optie - beheersmatig onderbrengen bij de zetelgemeente 

Leeuwarden - verder uitgewerkt.   

4.6.1 Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Het Veiligheidshuis wordt beheersmatig ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden in 

hoedanigheid als zetelgemeente. Basis is de huidige samenwerkingsovereenkomst die de 

samenwerking en zeggenschap tussen de partijen regelt. Deze overeenkomst wordt zo aangepast dat 

inhoudelijke,  financiële en personele commitment van alle partijen gegarandeerd is. Afspraken 

worden vastgelegd over de rol van de zetelgemeente, bekostiging van de zetelgemeente als 

faciliterende organisatie, prestaties, voorwaarden, beëindiging van de overeenkomst en het dragen 

van (financiële) risico’s.  

 

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid om na vijf jaar uit te treden. 

4.6.2 Dienstverlening 

Medewerkers van het Veiligheidshuis komen in dienst van de gemeente Leeuwarden.  Is dit  in 

individuele gevallen niet gewenst of mogelijk dan kan de medewerker ook gedetacheerd worden 

vanuit de moederorganisatie of wordt personeel ingehuurd.  

 
De gemeente Leeuwarden voert de PIOFACH-taken uit overeenkomstig de huidige situatie.  

Huisvesting blijft bij het Regiecentrum. Het gebouw biedt nabijheid van belangrijke ketenpartners. 
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4.6.3 Bedrijfsmatige inbedding 

De manager van het Veiligheidshuis is hiërarchisch leidinggevende  van het Veiligheidshuispersoneel 

in dienst bij de gemeente  Leeuwarden.  Bij detachering  ligt het hiërarchisch leidinggeven bij de 

moederorganisatie, waarbij dit in afstemming met de manager van het Veiligheidshuis sec de 

besluitvorming rond arbeidscontracten en loopbaanontwikkeling raakt. De feitelijke aansturing van 

de gedetacheerde gebeurt door de manager van het  Veiligheidshuis. De manager van het 

Veiligheidshuis heeft met de Manager Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden  

afstemming over bedrijfsmatige ondersteuning. 

 

De begroting van de Veiligheidshuis krijgt een zichtbare separate plek binnen het Domein Veiligheid 

van de gemeente Leeuwarden.  De bestuurlijke bemoeienis van de zetelgemeente beperkt zich tot 

het goedkeuren van de begroting. 

4.6.4 Voorwaarden 

De zetelgemeente werkt met een constructie waarbij uitsluitend reële kosten worden doorbelast. 

Risico’s worden afgedekt door goede afspraken te maken over uittreden, evenals  over het opvangen 

van tegenslagen zoals langdurig ziekteverzuim.  

 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt een bepaling opgenomen dat partijen die na minimaal vijf 

jaar willen  uitreden dit twee 2 jaar van te voren aangeven. Hierdoor kunnen uittredingskosten zo 

laag mogelijk gehouden worden en wordt voorkomen dat de resterende gemeenten de rekening 

betalen.   

 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt een bepaling  opgenomen waarin wordt geregeld dat bij 

het opheffen van de overeenkomst de deelnemende gemeenten gezamenlijk een opdracht 

verstrekken aan een registeraccountant om een opheffingplan op te stellen. Hierin wordt voorzien in 

de verplichtingen van de deelnemende gemeenten in de eventuele financiële en personele gevolgen.  

 

De zetelgemeente voert geen extra overhead of een risico-opslag.  Mocht een ziektevervanging 

langer duren dan bijvoorbeeld 3 maanden en deze kan niet worden opgevangen, dan gaat er een 

voorstel richting het bestuur om de begroting te overschrijden. Hier zal  expliciete besluitvorming 

over moeten plaatsvinden, inclusief de financiële consequenties. Hetzelfde geldt voor andere 

begrotingsposten.  

4.7  Sturing op Veiligheidshuis blijft gelijk 

De sturing van het Veiligheidshuis blijft op dezelfde wijze als nu plaatsvinden.  

4.7.1 College van B&W 

Besluitvorming over de visie, koers, beleidskeuzes, activiteiten en begroting van het Veiligheidshuis  

gebeurt door de  individuele Colleges van Burgemeester en Wethouders – en indien van toepassing 

de Gemeenteraden -, evenals door de directies van de ketenpartners.  
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4.7.2 Bestuurlijke Conferentie 

Alle friese gemeenten en ketenpartners zijn bestuurlijk respectievelijk op directie-niveau 

vertegenwoordigd tijdens een Bestuurlijke Conferentie.  Gemeenten zijn zowel vertegenwoordig 

door de burgemeesters als wethouders met (een onderdeel van) het Sociaal Domein in portefeuille.  

De Bestuurlijke Conferentie wordt minimaal 1 keer per jaar georganiseerd. Tijdens de Bestuurlijke 

Conferentie worden voorstellen aangaande visie, koers, beleidskeuzes, activiteiten en/of begroting 

worden ter instemming voorgelegd. De burgemeester van de zetelgemeente is voorzitter van de 

Bestuurlijke Conferentie. De manager van het Veiligheidshuis heeft een rol in hoedanigheid als 

bestuurssecretaris. Tijdens de Bestuurlijke Conferentie komen ook  actuele thema’s aan bod, waarbij 

naar gelang het onderwerp partners  aan kunnen schuiven. 

4.7.3 Bestuurscommissie  

De  Bestuurscommissie van het Veiligheidshuis fungeert  als Dagelijks Bestuur. De Bestuurscommissie 

bestaat  uit een bestuurlijke vertegenwoordigers van tenminste acht  Friese gemeenten waarvan vier 

burgemeesters en vier wethouders  verdeeld over de provincie,  evenals de directie van de 

ketenpartners. De burgemeesters en wethouders kiezen in gezamenlijkheid wie uit hun midden deel 

neemt aan de Bestuurscommissie. 

De Bestuurscommissie  vergadert minimaal vier maal per jaar.  De voorzitter van de 

Bestuurscommissie is de burgemeester van de zetelgemeente.   

De Bestuurscommissie bereidt op strategisch en tactisch niveau de visie, koers, beleidskeuzes, 

activiteiten en begroting van het Veiligheidshuis voor en fungeert hierbij tevens als opdrachtgever.  

De Bestuurscommissie legt strategische voorstellen met een advies  ter accordering  tijdens de 

Bestuurlijke Conferentie. De Bestuurscommissie bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering van de 

gemaakte afspraken in het Toekomstplan van het Veiligheidshuis en stuurt indien nodig bij.  

De Bestuurscommissie stelt het jaarverslag met financiële verantwoording vast, evenals jaarlijkse  

activiteitenprogramma’s. Deze worden ter informatie naar de Colleges van Burgemeester en 

Wethouders gestuurd.  

De Bestuurscommissie kan als opdrachtgever fungeren bij ketenoverstijgende onderwerpen in relatie 

tot sociale veiligheid. De Bestuurscommissie spreekt op inhoud over ketenoverstijgende 

onderwerpen als de aanpak van mensen met verward gedrag, de doorzorg van gedetineerden en de 

verbinding tussen justitie en zorg. Dit met als doel hierover adviezen mee te geven en afspraken te 

maken over de gezamenlijke aanpak hiervan.  

De manager van het Veiligheidshuis heeft een rol in hoedanigheid als bestuurssecretaris en .  

informeert de Bestuurscommissie periodiek over de (voortgang in) processen en inhoudelijke zaken.  

4.7.4 Adviesgroep 

In de Adviesgroep van het Veiligheidshuis hebben op beleidsniveau en het niveau van management 

vertegenwoordigers zitting van alle ketenpartners en een aantal partners, evenals minimaal acht 

gemeenten, waaronder de vier met de meeste veiligheidsproblematiek. 

De Adviesgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.  De voorzitter van de Adviesgroep is de 

manager van het Veiligheidshuis en bereid de adviesgroep op inhoud voor.  

In de adviesgroep worden de stukken voorbereid en becommentarieerd die naar de 

Bestuurscommissie gaan, zoals  jaarverslagen, jaarprogramma’s, doorontwikkelingsplannen met 

bijbehorende begroting  en op tactisch niveau te bespreken ketenoverstijgende onderwerpen.  
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De adviesgroep bespreekt ontwikkelingen, trends,  knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van 

ketenoverstijgende onderwerpen. Indien van toepassing kan de adviesgroep punten die in de 

Bestuurscommissie dienen te worden besproken voorbereiden en met een advies voorleggen. 

Daarnaast kunnen in de adviesgroep op beleidsmatig en uitvoerend niveau afspraken worden 

gemaakt tussen de deelnemers. De adviesgroep fungeert daarnaast als klankbord voor de manager 

van het Veiligheidshuis.  

 

Een schematisch overzicht van de ‘sturing Veiligheidshuis Fryslân’ is opgenomen in bijlage 2.  
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5 Financie n  



5.1 Veiligheidshuis houdt ongeveer dezelfde omvang 

Gemeenten en  partners uit het zorg- en veiligheidsdomein  hebben zowel op bestuurlijk- als 

beleidsmatig-  en uitvoerend niveau uitgesproken dat de huidige rol, positie en het bestaan van het 

Veiligheidshuis wordt  gewaardeerd. Er is behoefte aan een goede borging van het Veiligheidshuis 

voor de langere termijn.  

 

Partners hebben uitgesproken  dat zij verwachten dat de omvang  en de complexiteit van 

veiligheidsproblematiek  in de komende jaren zal toenemen. Tegelijkertijd streven de gemeenten er 

naar de aanpak van complexe problematiek  zo veel als mogelijk lokaal  te coördineren (met 

ondersteuning van het Veiligheidshuis). De combinatie van deze factoren leidt tot de ambitie van het 

Veiligheidshuis om de toenemende problematiek met ongeveer gelijkblijvende inzet te bedienen. 

Vertrekpunt bij het opstellen van de begroting is dan ook dat het Veiligheidshuis ongeveer dezelfde 

omvang houdt.  

5.2 Totaalbedrag begroting 

Rekening houdend met een lichte bezuiniging en de indexering, bedraagt de begroting voor 2019  

€ 1.084.324,-.  De totale kosten zijn in beeld gebracht op basis van de keuze ‘beheersmatig 

onderbrengen bij de gemeente Leeuwarden’.    

 

Er wordt € 57.000,- bespaart.  Hier liggen de volgende inhoudelijke keuzes aan ten grondslag: 

 het bedrag dat wordt opgevoerd voor de post ‘ escalatiewerk vast’  kan vanaf 2019 naar beneden 

als het mogelijk is om medewerkers van het Veiligheidshuis in dienst te nemen. Nu is nog sprake 

van externe inhuur met een hoger tarief.  

 de afgelopen jaren is gebleken dat op de post ‘ escalatiewerk flexibel’ geld overbleef. Het bedrag 

voor deze post is naar beneden bijgesteld. Ditzelfde geldt voor de post ‘calamiteitenpotje’ en ‘ 

divers’.  

 

In totaal komt de begroting 2019  € 36.056,- lager uit ten opzichte van de begroting 2017-2018. 

 

Begroting 2017 – 2018 Begroting 2019 Verschil 

€ 1.120.380,- € 1.084.324,- - € 36.056,- 

 

Er wordt in 2019 ten opzichte van 2018 gerekend met een indexeringspercentage van 2% voor de 

loonkosten en 1,5% voor de overige kosten. De begroting wordt jaarlijks opgehoogd met het voor dat 

jaar geldende indexeringspercentage.  

 

  



 

25 
 

5.3 Dekking 

In de begroting 2019 e.v. worden in het verlengde van de begroting 2018  dezelfde dekkingsbronnen 

opgevoerd. De voorgestelde begroting 2019 e.v. kent drie dekkingsbronnen:  

1. bijdrage ministerie Veiligheid en Justitie; 

2. bijdrage regionale gemeentelijke OGGZ-middelen Sociaal Domein; 

3. bijdrage individuele gemeenten.  

 

 Bijdrage van het ministerie van V&J 

De bijdrage van het V&J blijft gehandhaafd.  

 

 Regionale gemeentelijke OGGZ middelen Sociaal Domein 

De regionale OGGZ middelen zijn in 2017 toegekend aan het Veiligheidshuis. Voorheen gingen deze 

middelen naar de GGD. De uitvoering van de taken vonden reeds volledig plaats in het 

Veiligheidshuis. Het betrof dus het overhevelen van het budget naar de partij die de taken uitvoert.  

 

De bijdrage vanuit de OGGZ-middelen wordt regionaal verstrekt. Landelijk was de intentie om vanaf 

2020 deze regionale middelen te decentraliseren. Dit is tot ‘ nader orde’ uitgesteld. De dekking van 

het Veiligheidshuis vanuit de OGGZ-middelen blijft in ieder geval regionaal  totdat deze middelen 

naar de individuele gemeenten gaan. De bijdrage dient dan door de individuele gemeenten geleverd 

te worden.    

 

 Lokale bijdragen sociale- en veiligheidsdomein 

Gemeenten bepalen zelf waar zij hun individuele bijdrage uit de gemeentelijke middelen uit betalen 

(veiligheids- of sociale middelen). Dit kan per gemeente verschillen. In de praktijk komt het overgrote  

deel ten laste van veiligheidsmiddelen. In de begroting 2017 en 2018 is reeds een verdeling 

voorgesteld. Gemeenten kunnen er voor kiezen om voor de periode 2019 e.v. dezelfde verdeling aan 

te houden.  

 

Vanaf 2019 vervallen de dekkingsbronnen ‘ reserve voorgaande jaren VHF’  en bijdrage Regiecentrum 

B&V.  Dit betekent dat   € 55.500,-  op een andere wijze gedekt dient te worden.  In de voorgestelde 

begroting is dit bedrag meegenomen in de gevraagde bijdrage van individuele gemeenten. Dit bedrag 

komt hiermee ten opzichte van 2017-2018 € 17.444,- hoger uit.  

 

 

5.4 Bijdrage in natura 

Naast de financiële bijdrage, dragen de ketenpartners bij aan de samenwerking door de inzet van 

mensen die in het Veiligheidshuis direct betrokken zijn bij de coördinatie van casuïstiek. Deze inzet in 

natura is financieel vertaald en bedraagt bij benadering € 500.000,- op jaarbasis.  

Dekking

Budget post

Ministerie van 

J&V

Regiecentrum 

B&V

Surplus voorgaande 

jaren

Gemeentelijke OGGZ-

middelen regionaal 

Gemeentelijke 

middelen lokaal Totaal

2017 en 2018 271.000€          23.500€           30.000€                     400.000€                        395.880€                1.120.380€          

2019 271.000€          -€                -€                           400.000€                        413.324€                1.084.324€          
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5.5 Verdeelsystematiek 

5.5.1 Huidige verdeelsystematiek 2013 t/m 2018 

De Bestuurscommissie heeft opdracht gegeven om de verdeelsleutel tussen gemeenten  te herijken. 

De huidige systematiek met bijbehorende kengetallen dateert uit 2012. Onderdeel van de opdracht 

was om de indicatoren en cijfers te actualiseren en te beoordelen of de bestaande verdeelsleutel nog 

recht doet aan de realiteit. Hierbij is als vertrekpunt genomen dat grote verschuivingen in bijdragen 

per gemeenten zoveel als mogelijk zijn vermeden.  

 

Bij de verdeelsystematiek die als basis diende/dient voor de periode 2013 t/m 2018  is gekeken naar 

inwoneraantal, gecombineerd met veiligheidscijfers 4.  Daarnaast is in 2013 de keuze gemaakt dat de 

gemeente Leeuwarden, Súdwest-Fryslân , Smallingerland en Heerenveen  een groter  deel van de 

kosten op zich nemen. Dit gelet op hun centrumfunctie, relatief grote veiligheidsrisico’s in de 

gemeente, maar ook om de kleinere gemeenten destijds de mogelijkheid te geven om aan te sluiten.  

Dit heeft ertoe geleid dat het Veiligheidshuis voor alle Friese gemeenten beschikbaar is en door alle 

Friese gemeenten wordt gedragen. De hogere bijdrage van genoemde vier gemeenten wordt ook 

gerechtvaardigd omdat deze gemeenten meer geld  voor veiligheidsvraagstukken vanuit het 

gemeentefonds ontvangen. 

5.5.2 Systematiek verdeling 2019 e.v.  

Variabelen 
Bij het ontwikkelen van de herziene  verdeelsystematiek is gekeken naar indicatoren die het meest 

aansluiten op de indicatoren die bij de oude verdeelsystematiek zijn gebruikt. Als hoofdvariabelen 

zijn gebruikt  (1) inwonersaantal, (2) de veiligheidssituatie in de gemeente en (3) het gebruik van de 

diensten van het veiligheidshuis.  

 

De variabelen met het achterliggende principe zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Variabele Principe Toelichting 

Inwonertal 

gemeente 

Solidariteit Het is bekend dat mensen met problemen naar de stad 

trekken. Daarom verschuift een deel van de last van 

multiproblematiek van de kleinere gemeenten naar de 

grotere steden. Door de kosten te verdelen naar 

inwoneraantal tonen kleine gemeenten zich solidair met de 

grotere gemeenten (die de last dragen van mensen met 

multiproblematiek die uit kleine gemeenten wegtrekken). 

Veiligheidssituatie 

gemeente 

Risico Gemeenten met een slechte veiligheidssituatie zijn potentieel 

grotere gebruikers van de diensten van het Veiligheidshuis.  

Casuïstiek 

Veiligheidshuis  

Gebruik Verdeling naar het aantal zaken dat het Veiligheidshuis heeft 

opgepakt betekent dat gemeenten betalen voor de mate 

waarin ze daadwerkelijk gebruik maken van het VHF. 

                                                           
 

4 Gebruikte indicatoren voor berekening 2013 t/m 2018 met als peiljaar 2011 en 2012: uitstroom gedetineerden, 
strafzaken huiselijk geweld, strafzaken jeugd,  leerplichtzaken, maatwerkzaken, overlastgevende/criminele 
personen etnisch gerelateerd en veelplegers. Voor Leeuwarden en Heerenveen zijn eveneens de risicosupporters 
betaald voetbal meegenomen. 
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Indicatoren  variabelen 
Voor de drie variabelen zijn de onderstaande indicatoren gebruikt. Daarbij zijn steeds de meest 

actuele gevalideerde cijfers gebruikt: 

 inwonerstal: aantal inwoners in de gemeente met als peiljaar 2017 

 veiligheidssituatie in de gemeente: 

 aantal verdachten peiljaar 2014 (bron: weet waar je gemeente staat); 

 absolute aantal jeugdige verdachten peiljaar 2014 ((bron: weet waar je gemeente staat); 

 absolute aantal geweldsmisdrijven peiljaar 2016 (bron: weet waar je gemeente staat); 

 aantal gedetineerden peiljaar 2016. 

 gebruik van het Veiligheidshuis: gemiddeld aantal maatwerken en groepsaanpakken over de 

periode 2012-2013 t/m 2016 (bron factsheets Veiligheidshuis). 

 

Als vierde variabele  is overeenkomstig de huidige verdeelsystematiek gerekend met een opslag van 

15% voor de vier grotere gemeenten  met de meeste veiligheidsproblematiek te weten Leeuwarden, 

Heerenveen, Súdwest Fryslân en Smallingerland. 

Weging variabelen 
De variabelen hebben elk de volgende weging gekregen: 
  inwonertal    0,4  

 veiligheidsrisico   0,4  

 gebruik  Veiligheidshuis  0,2 

 

Er is voor gekozen om het daadwerkelijk gebruik van het Veiligheidshuis  minder zwaar te wegen om 

te voorkomen dat men gebruik van het Veiligheidshuis mijdt uit kostenoverwegingen 

 

Leeuwarden, Heerenveen, Sudwest Fryslân en Smallingerland betalen een surplus van 15%  berekend 

over het bedrag op basis van de  weging van de variabelen. Het bedrag dat deze gemeenten 

gezamenlijk als surplus betalen wordt evenredig in mindering gebracht bij de overige gemeenten.  

Uitkomst voorgestelde verdeelsystematiek 
De werkgroep heeft uitvoerig onderzocht welke combinatie van variabelen leidt tot een verdeling die 

goed uitlegbaar is en die leidt tot de kleinste verschuivingen in de verdeling van kosten. Uit het 

onderzoek blijkt dat de kosten voor de gemeenten Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen 

(iets) lager worden en voor de andere gemeenten (iets )stijgen (m.u.v. de eilanden).  Iedere instelling 

van de draaiknoppen leidt tot deze uitkomst.  

Het bedrag dat de gemeenten anders  dan Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland gaan 

betalen ligt gemiddeld € 2.200,- hoger (in range van € 268,- tot € 4.368,-).  

 
In een separaat bijgevoegd Excel-document is per tabblad opgenomen: 

 Begrotingsvoorstel 2019 met dekking (en ter vergelijking de begroting 2017-2018); 

 De verdeling per gemeente op basis van het gekozen scenario: 

 Weging 0,4 inwoneraantal – 0,4 veiligheidsrisico’s – 0,2 gebruik Veiligheidshuis 

 15% surplus voor Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland.   

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid--c1076/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid--c1076/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid--c1076/
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5.6 Verantwoording 

Voor het Veiligheidshuis wordt gewerkt met één integrale begroting  waaraan één 

verantwoordingsrapportage is gekoppeld. Deze rapportage bestaat uit kengetallen c.q. 

voortgangsverslagen gerelateerd aan de zes functies van het Veiligheidshuis, evenals een financiële 

verantwoording.   
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Bijlage 1 - Aanbod Veiligheidshuis 
 

Het Veiligheidshuis werkt vraaggericht. Elke organisatie, keten of netwerk kan een persoon, gezin of 

groep aanmelden.  

 

Een greep uit de voorbeelden waar het veiligheidshuis met succes op ingevlogen is – een man die al 

jaren de buurt terroriseert en waar de hulpverlening geen vat op krijgt – een woninginbreker die 

dagelijks op pad is, die af en toe wordt gepakt, maar elke keer weer in zijn oude gewoonte vervalt – 

een drugshandelaar die overlast veroorzaakt, meisjes uitbuit en dader van huiselijk geweld is – een 

GHB verslaafde jongen met GGZ-problematiek die de hele buurt op stelten zet – een groep jongeren 

die dagelijks voor overlast zorgt, vernielingen pleegt en zich bezig houdt met woninginbraken, veel 

zijn verslaafd aan drugs en gebruiken overmatig alcohol – een dak- en thuisloze die onder invloed van 

alcohol en drugs door het leven gaat en op straat veel overlast veroorzaakt, geen enkele aanpak heeft 

tot structurele verbetering geleid – een buurtje waar vier gezinnen met complexe problemen wonen 

en elkaar het leven zuur maken, bedreigingen, overlastmeldingen, treiteren is aan de orde van de dag 

– en zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen …… 

Capaciteit  

Het Veiligheidshuis kent geen doelgroepen. Een aangemelde zaak wordt in maatwerk of in 

ondersteuning opgepakt. Er is altijd sprake van (een combinatie van) veiligheidsproblemen waarbij 

het kan gaan om individuen, gezinnen met kinderen of andersoortige relationele systemen.  

Het Veiligheidshuis heeft  capaciteit om gemiddeld 200 maatwerken op jaarbasis te ‘draaien. Hier zijn 

gemiddeld 500 personen bij betrokken (systemische aanpak). Daarnaast wordt in gemiddeld 200 

zaken op jaarbasis advies en ondersteuning gegeven en worden gemiddeld 5 groepsaanpakken 

vanuit ondersteuning ‘gedraaid’.  

Een aantal aandachtsgebieden nader belicht 

Jeugd en jong volwassenen 

Jeugd en jongvolwassenen zijn een zeer voorname pijler in het Veiligheidshuis.  Het Veiligheidshuis 

richt zich op de meest kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in gezinssystemen die 

gekenmerkt worden door huiselijk geweld, verwaarlozing en criminaliteit. Jongeren waarbij de kans 

groot is dat geweld en criminaliteit van ouders op kinderen en/of van broers/zussen op 

broertjes/zusjes overgaat. Jongeren die balanceren tussen het strafrecht en civiele trajecten. 

Jongeren die van straf naar zorg en vice versa gaan. Jongeren die op straat of in de prostitutie terecht 

komen. Jongeren die behoren tot de zwaarste doelgroep, in een Gesloten Jeugdinrichting hebben 

gezeten en telkens terugvallen in agressie en criminaliteit. Jongeren die van de radar dreigen te 

verdwijnen als ze 18 worden omdat ze op de grens tussen jeugd- en volwassenrecht zitten. Groepen 

jongeren die voor overlast en/of criminaliteit zorgen. 
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Naast het geven van advies en ondersteuning, evenals het voeren van de procesregie op 

casusniveau, voert het veiligheidshuis o.a. de volgende specifieke activiteiten uit in relatie tot deze 

groep: 

 Het Veiligheidshuis heeft een rol in de groepsaanpak van overlastgevende en criminele jongeren. 

De verantwoordelijkheid voor de groepsaanpak van overlastgevende en criminele jongeren ligt 

bij de gemeente. De gemeente kan het Veiligheidshuis vragen hierbij ondersteuning te geven. 

Het veiligheidshuis pakt zo nodig de harde kern jongeren die naar voren komen vanuit de 

groepsaanpak op in een maatwerk. De jongere wordt dan via de reguliere route bij het 

veiligheidshuis aangemeld.  

 Het Veiligheidshuis is betrokken bij het in beeld brengen en adresseren van knelpunten ten 

aanzien van jongeren met ernstig delictgedrag en persoonlijkheidsproblematiek die nadat ze 18 

zijn geworden uit beeld raken bij reguliere hulpverlening en tijdelijk onder de radar verdwijnen, 

waarna ze veelal in het justitiële circuit of in de prostitutie weer ‘opduiken’.  

Personen met verward gedrag 

Het Veiligheidshuis heeft een voorname rol in de  aanpak van personen met verward gedrag. Er is 

volop aandacht voor deze groep waarbij een toename in aantal en in complexiteit wordt gezien. Op 

beleidsniveau adviseert het Veiligheidshuis in het vinden van oplossingen voor moeilijk plaatsbaren.    

Dit is onder andere terug te vinden in het Friese plan van aanpak op dit thema.  

 

Mensenhandel en arbeidsuitbuiting 

In het Veiligheidshuis is specifieke kennis en expertise aanwezig ten aanzien van mensenhandel en 

arbeidsuitbuiting. De procesregisseur van het veiligheidshuis fungeert 

- namens alle gemeenten in Fryslân – als ‘spin in het web’. Signalen van mensenhandel en 

arbeidsuitbuiting worden in een overleg tussen het Veiligheidshuis, politie en de zorg besproken en  

‘opgewaardeerd’ in de keten, waarna  gepaste actie wordt ondernomen.  

 

Overlastgevende en criminele personen etnisch gerelateerd (OPEG)  

Het Veiligheidshuis heeft sinds 2008 specifiek aandacht voor overlastgevende en criminele personen 

etnisch gerelateerd. In de praktijk gaat het grotendeels om Antillianen en hun systeem. 

Woonoverlast, (huiselijk)geweld, handel in drugs, uitbuiting, prostitutie, mishandeling en 

verwaarlozing van kinderen is veiligheidsproblematiek die bij deze groep met regelmaat (in 

samenhang) aan de orde is. Deze groep vraagt om specialistische kennis en vaardigheden en zeer 

korte lijnen tussen justitiële- en zorgpartners.  

De aandacht wordt zowel gericht op het systeem rondom overlastgevende en criminele Antillianen, 

denk aan kinderen en vrouwen (met name zorg), als op de “harde kern” overlastgevende en 

criminele Antillianen (met name justitieel).  

 

De samenwerkende partners in het veiligheidshuis hebben gemiddeld 75 criminele en 

overlastgevende Antilianen en hun sociaal systeem in beeld. De politie kent ze allemaal. Ongeveer 

80% is bekend bij het Regiecentrum. Het overgrote deel woont in Leeuwarden, een klein deel in 

Drachten en nog een kleiner deel verspreid over Friesland. De hoog-risico zaken worden in maatwerk 

opgepakt.  
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Radicalisering 

Op regionaal niveau is vastgesteld dat het Veiligheidshuis een rol heeft op het thema 

radicalisering/Jihadisme. Signalen die kunnen duiden op radicalisering worden na afstemming in de 

Driehoek in het Veiligheidshuis besproken op de ‘casustafel radicalisering’. Hier maken vaste 

sleutelfiguren onderdeel van uit, aangevuld met de gemeentelijke contactpersonen. Het 

Veiligheidshuis adviseert, ondersteunt en voert indien nodig de procesregie in zaken waar 

radicalisering (mogelijk) speelt. De Driehoek is hierbij leidend.  

 

Regionale coördinatie doorzorg gedetineerden 

De overkoepelende regiocoördinatie van de doorzorg (ex) gedetineerden is in het Veiligheidshuis 

belegd. Er is één aanspreekpunt voor alle Friese Gemeenten waardoor de lijnen op het gebied van 

doorzorg gedetineerden, kort en laagdrempelig zijn. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het 

uitvoering geven aan de lokale coördinatie van de doorzorg (ex)gedetineerden. De regiocoördinator 

kan hierbij ondersteuning bieden en advies geven. 

 

De regionale coördinator onderhoudt vanuit een ontwikkelfunctie op beleids- en strategisch niveau 

de contacten met de (boven)regionale partijen die betrokken zijn bij de doorzorg van gedetineerden. 

Knelpunten, leemtes en successen worden op het niveau van de casuïstiek  geïnventariseerd, 

gesignaleerd en geadresseerd. Waar mogelijk en nodig worden op regionaal niveau afspraken 

gemaakt die leiden tot optimalisering van de doorzorg. Dit is nodig om casuïstiek duurzaam op te 

lossen, dat wil zeggen niet met een  ‘boemerang effect’ terug te krijgen.  

Het veiligheidshuis maakt  altijd een vertaalslag naar het lokale veld. Dit gebeurt onder andere door 

het uitbrengen van nieuwsbrieven en het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met lokale 

doorzorgcoördinatoren.  

 

De regio-coördinator is nauw betrokken bij de pilot De Regionale Voorziening, De Gezinsbenadering, 

Koers en Kansen en het Project UIT. Bij de pilot De Regionale Voorziening wordt onder leiding van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen,  gewerkt om de 

ketensamenwerking verder te versterken. Regionale plaatsing is daarbij een belangrijk speerpunt. Uit 

de pilot is het instroomoverleg ontstaan. In dit overleg maken de ketenpartners afspraken over de 

zorg c.q. begeleiding van gedetineerden die net in de Penitentiaire Inrichting zijn gekomen.  
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Bijlage 2    Sturing  

Bestuurlijke conferentie 

• zet op strategisch en tactisch niveau de lijnen uit met bijbehorende begroting. Besluitvorming vindt plaats 

in de Colleges.  

• tijdens bestuurlijke conferentie: 

- wordt kort verantwoording afgelegd over gevoerde beleid en de resultaten hiervan 

- komen inhoudelijke zaken informerend of meningsvormend aan de orde. 

Vertegenwoordigers: 

• alle friese burgemeesters en wethouders Sociaal Domein 

• directie ketenpartners Veiligheidshuis 

  

Bestuurscommissie 

• vormt dagelijks bestuur 

• is opdrachtgever van het Veiligheidshuis 

• bereidt op tactisch en strategisch niveau de lijnen voor 

• geeft sturing aan de uitvoering van de vastgestelde kaders 

• monitort de effectiviteit van het Veiligheidshuis 

• stuurt indien nodig bij 

• stelt het jaarverslag vast 

• bereidt de bestuurlijke conferenties voor 

Vertegenwoordigers: 

• vier burgemeesters en vier wethouders uit de deelregio’s in Friesland (voorzitter burgemeester 

zetelgemeente) 

• directie/bestuur van de ketenpartners van het Veiligheidshuis: 

 OM Noord Nederland 

 Politie district Friesland 

 Reclassering (3RO) 

 GGZ Friesland 

 Verslavingszorg Noord 

Nederland 

 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid – Jeugd- en gezinsbescherming 

en Veilig Thuis 

 Dienst Justitiële Inrichtingen (Marwei) 

 Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland 

 Friese corporaties (vertegenwoordigd) 

 - Veiligheidsregio Fryslân – GGD 

 

Adviesgroep 

• Bereidt de stukken voor die in de Bestuurscommissie aan de orde komen. 

• Platform om: 

 gesignaleerde knelpunten te adresseren. 

 - ontwikkelingen en initiatieven sociaal- en veiligheidsdomein te delen en af te stemmen  

Vertegenwoordigers: 

• beleidsadviseurs openbare orde en veiligheid van minimaal acht gemeenten uit de deelregio's in Friesland  

• beleidsadviseurs sociaal domein onderwerpen: beschermd wonen en opvang, participatie, wijk- en 

gebiedsteams en jeugd. 

• adviseurs of managers van de ketenpartners van het Veiligheidshuis 

• adviseurs of managers van partners van het Veiligheidshuis. In ieder geval Fier en Zienn. 
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