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Criminaliteit en overlast stoppen niet

bij de gemeentegrenzen. Daarom is 

het effectief om lokale problemen in

een regionale context te bekijken,

kennis en ervaring  te delen en samen

te werken. 

De Veiligheidsalliantie regio 

Rotterdam (VAR) ondersteunt de 

32 gemeenten, Openbaar Ministerie 

en politie in de regio Rotterdam daarbij.

De VAR bundelt krachten waardoor inzet en werkprocessen op gemeenschappelijke
doelen kunnen worden afgestemd en barrières in uitvoeringsprocessen worden
weggenomen, zonder dat daarbij het lokale maatwerk in het geding komt. Dit doet
de VAR onder andere door het organiseren van kennisbijeenkomsten, het uitbren-
gen van een regionale monitor en het leveren van ondersteuning op de gezamen-
lijke veiligheidsprioriteiten. Dit document biedt een overzicht van de activiteiten 
die verricht zijn in 2016 en tegelijkertijd geeft dit document een vooruitblik op
2017. Ook in 2017 blijft de VAR actief op de regionale thema’s Veilig Wonen, 
Geweld en Jeugd. Daarnaast zet de VAR in op de thema’s verwarde personen, 
radicalisering, veiligheidsbeleving en cybercrime. De VAR  probeert met haar 
aanbod zoveel mogelijk aan te sluiten op regionale en lokale behoeften en nieuwe
ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. 

Mirjam Salet
Burgemeester Nissewaard, voorzitter Veiligheidsalliantie regio Rotterdam

Peter Groeneveld
Coördinator Veiligheidsalliantie regio Rotterdam
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Het organiseren van kennisbijeenkomsten voor de regio is een belangrijke functie van de VAR. Daarbij
gaat het om het aanreiken van nieuwe kennis of ervaring die elders in het land is opgedaan of het 
verkennend bespreken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Op structurele basis
worden jaarlijks 3 leerhuisbijeenkomsten en 2 workshopcarrousels georganiseerd. In aanvulling daarop
worden ook extra bijeenkomsten georganiseerd die voorzien in een regionale behoefte. 

Leerhuisbijeenkomsten
De Leerhuisbijeenkomsten vinden plaats direct aansluitend aan het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO)
in Dordrecht. Naast de leden van het RVO, weten ook steeds meer wethouders de Leerhuizen te 
vinden. Het staat de bestuurders vrij om hun ambtelijk adviseur mee te nemen. Hun aanwezigheid
maakt dat zaken gemakkelijker landen in de (gemeentelijke) organisatie. Door zowel de bestuurders 
als de adviseurs zelf wordt dit gewaardeerd. De Leerhuizen die in 2016 zijn georganiseerd stonden in
het teken van Ondermijning (georganiseerd in samenwerking met het RIEC), Veiligheidsbeleving en 
Cybercrime (georganiseerd in samenwerking met politie en OM). 
In 2017 worden opnieuw drie Leerhuisbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de gekozen 
thema’s worden hiervoor naast burgemeesters ook andere bestuurders uitgenodigd. Eén van de 
Leerhuizen in 2017 zal in het teken staan van Polarisatie in de Samenleving.

Carrouselbijeenkomsten
Bij de voorjaarscarrousel op 3 maart 2016 konden bezoekers luisteren naar een workshop over 
Gedragsbeïnvloeding en Veiligheid, verzorgd door gedragspsycholoog Sanne Hemmer. Jan-Dirk de Jong, 
criminoloog en lector Aanpak Jeugdcriminaliteit presenteerde de workshop Positieve Rolmodellen; 
een wake-up call voor gemeenten om de juiste mensen in te zetten voor de functie van jeugdwerker 
en straatcoach. In de workshop “Pak jonge criminelen hun bling bling af”, gaf professor Ido Weijers,
hoogleraar Jeugdcriminaliteit een heldere inkijk in de wereld van jonge veelplegers. 
Op 3 november werd in Krimpen aan de IJssel de Najaarscarrousel georganiseerd. Op het programma
stond de workshop Fraude in het gemeentelijk Zorgdomein, waaruit naar voren kwam dat vooral de
zorgaanbieders de fout in gaan. Soms is dan ook sprake van ondermijnende activiteiten. De workshop
Voorwaardelijke interventie Gezinnen illustreerde hoe dwang en drang een multi-probleemgezin kan
helpen om het leven weer op de rit te krijgen. Bij de workshop Stalking leerden de toehoorders onder
andere welke dadergroepen er zijn en welke situaties levensgevaarlijk zijn. Ook in 2017 worden weer
carrouselbijeenkomsten georganiseerd met actuele veiligheidsthema’s. Op 23 februari vindt de voor-
jaarscarrousel plaats, waarin onder andere aandacht besteed wordt aan de thema’s ondermijning en
mobiel banditisme.

1. Activiteiten

1.1. Kennisbijeenkomsten
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Overige kennisbijeenkomsten
Naast de gebruikelijke leerhuis- en carrouselbijeenkomsten organiseert de VAR extra kennisbijeenkom-
sten naar aanleiding van de actualiteit of een regionale behoefte. Zo heeft de VAR samen met beide
Veiligheidshuizen en Gemeente Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd voor (zorg)professionals
over het melden bij kindermishandeling. Op het gebied van verwarde personen zijn twee bestuurlijke
bijeenkomsten en verschillende ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd. De drivergroep veilig wonen
heeft een bijeenkomst georganiseerd over digitaal burgertoezicht. Ook vanuit het Privacy Platform 
Eenheid Rotterdam is een kennisbijeenkomst georganiseerd in 2016.
In 2017 zullen naar aanleiding van de actualiteit, nieuwe ontwikkelingen of gezamenlijke behoefte 
ook extra kennisbijeenkomsten georganiseerd worden. Daarbij zal actief de samenwerking gezocht
worden met de andere regionale partners als RIEC en Veiligheidshuizen. Op 5 oktober organiseren
RIEC, Veiligheidshuizen en VAR gezamenlijk een regionale Veiligheidsconferentie. Deze gezamenlijke
kennisconferentie komt in plaats van de najaarscarrousel van de VAR en de andere kennisbijeenkom-
sten van RIEC en Veiligheidshuizen die anders rond die tijd georganiseerd zouden worden.

Een aantal gemeenten heeft aangegeven meer behoefte te hebben aan kennisuitwisseling over de 
specifieke veiligheidsproblematiek binnen kleine gemeenten of dorpskernen. De VAR zal hiervoor in
2017 gericht een aanbod creëren. 
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Kennisbijeenkomsten van de VAR in 2016

3 leerhuisbijeenkomsten
2 workshopcarrousels
2 bestuurlijke bijeenkomsten over personen met verward gedrag
1 bijeenkomst over Digitaal burgertoezicht
1 kennisbijeenkomst over de nieuwe groepsscan
2 bijeenkomsten vanuit PPER

10 bijeenkomsten radicalisering
1 bijeenkomst over het melden van kindermishandeling
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Twee keer per jaar brengt de VAR het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld uit. Deze regionale monitor geeft
de ontwikkelingen weer op de verschillende regionale veiligheidsprioriteiten op de niveaus van 
gemeenten, district en eenheid. De regionale partners Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuizen,
RIEC , Halt en Burgernet leveren hiervoor informatie aan. In de eerste editie van 2016 zijn ook de uit-
komsten verwerkt van de Landelijke VeiligheidsMonitor. Onze regio neemt één keer per twee jaar deel
aan dit landelijke onderzoek, waarin onder andere de subjectieve veiligheid, het slachtofferschap en de
tevredenheid over de gemeente en politie worden gemeten. Naast de belangrijkste indicatoren in het
Gezamenlijk Veiligheidsbeeld ontvangen de gemeenten ook een apart tabellenboek, waarin alle 
meetgegevens per gemeente en/of per wijk zijn opgenomen. 
De resultaten laten zien dat de veiligheidsbeleving en de waardering voor de leefbaarheid in 2015 
ongeveer gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2013. Inwoners zijn wat positiever over de ontwikkeling
van de woonbuurt: er zijn meer inwoners positief en minder inwoners negatief. De tevredenheid over
de gemeente en de politie is gestegen. De geregistreerde criminaliteit vertoont een licht dalend beeld. 
Ook in 2017 worden weer 2 edities van het gezamenlijke veiligheidsbeeld uitgebracht. Daarbij willen
we de monitor ook steeds verder ontwikkelen en daarmee aansluiten op lokale behoeften. Zo zal in
2017 een aantal beleidsindicatoren (bijvoorbeeld winkeldiefstal) worden toegevoegd die gemeenten

1.2 Gezamenlijk 
Veiligheidsbeeld
regio Rotterdam
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vanuit het Ministerie van BZK moeten opnemen in de begroting en programmaverantwoording. 
Daarnaast wordt met het RIEC samen gekeken op welke wijze ondermijningsbeelden beter in de 
rapportage voor het voetlicht gebracht kunnen worden.
In de tweede helft van 2017 wordt ook weer gestart met het bevolkingsonderzoek vanuit de Landelijke
veiligheidsmonitor. Hieraan voorafgaand worden de gewenste onderzoeksgebieden door de VAR bij de
gemeenten geïnventariseerd. De resultaten worden in het eerste Gezamenlijke Veiligheidsbeeld van
2018 opgenomen. Met de beide Veiligheidsregio’s  worden de mogelijkheden verkend om in het 
bevolkingsonderzoek ook een aantal vragen mee te laten lopen die betrekking hebben op fysieke
veiligheid en zelfredzaamheid. 

Eén gemeentelijke inwonerbijdrage regionale voorzieningen
Net als de afgelopen jaren vervult de VAR een coördinerende rol in het proces van de één-gemeente-
lijke inwonerbijdrage aan de regionale voorzieningen RIEC, de Veiligheidshuizen, Burgernet en de 
VAR zelf. We voorkomen daarmee dat gemeenten meerdere facturen ontvangen van de verschillende
regionale voorzieningen. Dit proces verloopt goed, mede door de prettige samenwerking met de 
gemeente Rotterdam die de kassiersfunctie uitvoert. 
Ook de besluitvorming over de hoogte van de bedragen voor 2018 wordt door de VAR voorbereid.

Verbinding en ondersteuning van het netwerk
De VAR werkt vraaggericht. Minimaal twee keer per jaar worden alle gemeenten bezocht door de 
beleidsadviseurs van de VAR om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen en de ontwikkelingen
op lokaal en regionaal niveau door te spreken. Daarnaast worden alle burgemeesters in de regio 
minimaal eens in de twee jaar bezocht door de coördinator van de VAR. De VAR werkt nauw samen
met de andere regionale partners als de adviseur Regioburgemeester, het RIEC en beide Veiligheids-
huizen. In 2016 is de samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het
ministerie van Veiligheid en Justitie en de andere samenwerkingsverbanden buiten onze regio verder
geïntensiveerd op o.a. de thema’s verwarde personen, radicalisering, digitaal burgertoezicht en 
veiligheidsbeleving.  In 2017 wordt verder geïnvesteerd in deze samenwerking. Door gezamenlijk op
te trekken wordt meer kennis en expertise ontsloten in de regio. Daarbij worden ook de mogelijkheden
onderzocht om subsidie voor innovatieve projecten los te krijgen voor onze regio. 

1.3 Overige activiteiten
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In het regionaal beleidsplan (2015-2018) zijn de regionale veiligheidsthema’s vastgelegd. Op de
thema’s Jeugd, Veilig Wonen en Geweld spelen de drivergroepen een belangrijke rol om de aan-
gesloten partners lokaal te ondersteunen met het beschikbaar stellen van instrumenten en best 
practices. Naast de genoemde thema’s is de VAR ook actief op de thema’s Personen met verward 
gedrag, Radicalisering, Informatie-uitwisseling/Privacy, Veiligheidsbeleving en Cybercrime.

De drivergroep heeft in 2016 de nieuwe regionale portefeuillehouder van Halt, burgemeester Schrijer
van Zwijndrecht, ondersteund in zijn rol. Samen met Halt heeft de drivergroep verkend hoe deze  
organisatie in onze regio het beste tot zijn recht kan komen en de gemeenten zo optimaal mogelijk 
kan ondersteunen in hun Jeugd en Veiligheidsvraagstukken. Daarbij is aandacht besteed aan het 
beleidsrijk inzetten van de Halt straf. Het is een sanctie die door het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie wordt gefinancierd, maar zich bij uitstek leent om onderdeel te zijn van de lokale aanpak. 
Ook is gekeken naar de ontwikkelingen rondom de betrokkenheid van boa’s bij het verwijzen naar Halt.
Een bestaande mogelijkheid waar nog slechts op kleine schaal gebruik van wordt gemaakt.
Binnen de aanpak jeugdgroepen stapte de politie dit jaar over van de shortlist naar de groepsscan en
werden de gemeenten nadrukkelijker gepositioneerd als regisseur. Over het hoe en waarom organi-
seerde de drivergroep op 28 juni 2016 een goed bezochte regionale bijeenkomst in Alblasserdam. 
In samenwerking met de politie heeft de drivergroep het project Citysteward regionaal geagendeerd.
Dit betreft een succesvol leer- werktraject voor veelal ex-delinquente jong volwassenen in Rotterdam
Zuid. Met behulp van een subsidie van de politie en het netwerk van de drivergroep, krijgt Citysteward
de kans om hun werkgebied regionaal uit te breiden. 

Op de najaarscarrousel heeft de drivergroep de VIG (Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen)-aanpak
geagendeerd, op verzoek van verschillende gemeenten die hierover enthousiast waren. Tenslotte heeft
de drivergroep zich verdiept in het dossier jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking ( LVB) in
relatie tot de Justitieketen. Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gesproken over de vraag 
wat de veiligheidsketen kan doen aan een vroegtijdige signalering van LVB kinderen, die op latere 
leeftijd oververtegenwoordigd blijken in de Justitieketen. In samenwerking met het Ministerie en 
onze partners in het zorgdomein, wordt in 2017 verder gezocht naar mogelijkheden om deze groep
te behoeden voor een criminele carrière.
De drivergroep zal de regio in de tweede helft van 2017 actief informeren over de ervaringen met de
Rotterdamse pilot om boa’s in drie gebieden te laten verwijzen naar Halt. Tenslotte verkent de driver-
groep de mogelijkheden om een preventieve voorlichtingscampagne te ontwikkelen gericht op het

2. Regionale veiligheidsthema’s

2.1 Drivergroep Jeugd  
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voorkomen van ID-fraude door minderjarigen. De aanleiding vormt het feit dat minderjarigen op grote
schaal IDs vervalsen om zichzelf toegang te verschaffen tot 18+ horeca. Dit kan vergaande gevolgen
voor hen hebben, zoals het niet kunnen verkrijgen van een VOG, waarvan jongeren zich vaak onvol-
doende bewust zijn. Op initiatief van het OM en de politie verkent de drivergroep de mogelijkheden
om hen hierover proactief te informeren.

Woninginbraak en buurtpreventie
Eenheidsbreed is er in de eerste helft van 2016 nog steeds sprake van een daling van het aantal 
woninginbraken. De daling vlakt wel af. Woninginbraak blijft daarom ook op de regionale agenda staan.
De pilot training buurtpreventieteams heeft in de eerste helft van 2016 plaats gevonden in zes qua 
omvang en karakter uiteenlopende gemeenten. Het accent lag op waarneming, bejegening en 
communicatie. Deelnemers konden in een veilige setting oefenen met een acteur. Blijkens een 
evaluatieonderzoek dat door een criminologie afstudeerstudent is uitgevoerd werd de training door 
de deelnemers zeer gewaardeerd. Ze gaven aan met meer zelfvertrouwen en handelingsperspectief 
de straat op te gaan. Van de lesstof uit de training is een gids met praktijktips gemaakt. Hiervan zijn
reeds 380 exemplaren besteld. Vanwege het succes van de pilot Training Buurtpreventie wordt in 
2017 opnieuw een pilot aangeboden: Buurtpreventie Plus. Naast de training zoals ontwikkeld in 2016
wordt een onderdeel Niet Pluis-signalering aangeboden, waarbij buurtpreventielopers naast veilig-
heidssignalen ook signalen van sociale problematiek aan de juiste instanties doorgeven. 

2.2 Drivergroep Veilig
Wonen
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Deze proeftuin wordt onderzocht door o.a. Movisie, Verweij Jonker. Er is ruimte voor deelname van 6
tot 10 gemeenten. De pilot wordt gefinancierd door de VAR, de politie, JSO en gemeenten.
Op 11 oktober 2016 werd in samenspraak met het CCV en RVS Midden Nederland het landelijk congres
Digitaal Burgertoezicht georganiseerd. TNO, gemeente Tilburg, het CCV, Universiteit van Amsterdam en
Politie verleenden hun medewerking. Aanbieders van veiligheidsapps verstrekten informatie over hun
product. Bezoekers konden aan de hand van informatiesheets de verschillende apps gemakkelijk met
elkaar vergelijken.

Heling
Binnen de heling staat het optuigen van een gemeentelijke aanpak in samenspraak met politie  
centraal. Beoogd werd dat eind 2016 alle regiogemeenten helingartikelen in de APV  hebben 
opgenomen, er een aanwijzingsbesluit is genomen en afspraken met de lokale politie zijn gemaakt
over informeren en controleren van opkopers. Een inventarisatie in december wijst uit dat deze 
doelstelling nog niet is gehaald. Ruim een derde van de regiogemeenten heeft de drie stappen 
genomen. Een derde verwacht deze drie stappen in 2017 gerealiseerd te hebben en een derde van 
de regiogemeenten heeft nog geen stappen ondernomen. Implementatie van helingbeleid behoeft 
in een aantal gemeente nog steeds aandacht. In het RVO van 3 april 2017 worden  best practices  
belicht van gemeenten die de drie stappen gezet hebben.

Vierhoek
In 2016 is besloten een Vierhoek op te richten. De woningcorporaties worden daarin vertegenwoor-
digd door Woonbron, als voorzitter van een netwerk van woningcorporaties. Doelstelling van deze
Vierhoek is ten behoeve van de regio oplossingen ontwikkelen door middel van proeftuinen voor 
concrete problemen op het vlak van Veilig Wonen. Ook leerervaringen over welke aanpak niet werkt,
zijn waardevol. Er zijn vijf aandachtsgebieden: woninginbraak, verwarde personen, hennepteelt, 
wapenbezit en woonoverlast. 
In 2017 gaan de uitvoeringsteams op de vijf aangewezen onderwerpen aan de slag gaan. Bezien wordt
of er nadat de uitvoeringsteams aan de slag gaan nog een taak ligt voor de drivergroep naast de reeds
opgerichte Vierhoek. 

Woonoverlast
In januari 2017 is het wetsontwerp aanpak Woonoverlast aangenomen in de Eerste Kamer. In Vier-
hoeksverband wordt aan de slag gegaan met de implementatie en het bijbehorende instrumentarium.

Begin 2016 is de drivergroep gestart met de campagne Financieel Veilig, voor nu en later, gericht op
het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. De aftrap is gepaard gegaan met veel regionale
en landelijke media-aandacht. Samen met het project senioren en veiligheid van de Politie zijn 

2.3 Drivergroep Geweld
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informatiemappen met praktische tips ontwikkeld. Ook is er een kwartetspel ontwikkeld , waarmee op 
een speelse manier de tips bij de ouderen onder de aandacht worden gebracht. Inmiddels hebben er 
al meer dan 150 interactieve voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden in de regio. 24 van de 32 
gemeenten hebben lokaal invulling gegeven aan de campagne, waarbij gebruik gemaakt is van het on-
dersteuningsmateriaal dat door de drivergroep is aangereikt. Elementen van onze regionale campagne,
zoals het kwartetspel, zijn ook overgenomen in de landelijk campagne van het Ministerie van VWS.
Eind 2016 is de campagne als Nederlandse inzending genomineerd voor de European Crime Prevention
Award in Bratislava (Slowakije). Ook in 2017 zet de drivergroep in op het vergroten van awareness bij
de problematiek van financiële uitbuiting en ouderenmishandeling. De actieve rol die de politie de af-
gelopen jaren heeft vervuld in de interactieve voorlichtingen vanuit het project Senioren en Veiligheid
zal vanaf 2017 anders worden ingevuld. De beproefde methoden en het ontwikkelde materiaal moeten
daarom geborgd worden in de staande organisaties. De drivergroep zal daarbij naar nieuwe mogelijk-
heden zoeken om de continuïteit van het programma te waarborgen.
Op 19 april 2016 organiseerden beide Veiligheidshuizen, gemeente Rotterdam en VAR een conferentie
over het melden bij Kindermishandeling. Hierbij waren veel zorgprofessionals aanwezig. Op deze 
conferentie werd ingegaan op alle aspecten rondom het melden van kindermishandeling en werd 
aandacht besteed aan het instrument geplande screening huisverbod kindermishandeling. Het belang
van het melden bij Veilig Thuis danwel het doen van aangifte bij politie, is tijdens deze bijeenkomst nog
eens onderstreept. In de week tegen kindermishandeling bleek dat nog steeds een gering aantal 
meldingen wordt afgegeven door hulpverleners bij Veilig Thuis. Zeker als dit wordt afgezet tegen het
aantal zorgmeldingen die de politie afgeeft. De drivergroep zal in 2017 opnieuw aandacht besteden
aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Vanuit gemeente Rotterdam vindt een lobby plaats om
de toepassingsmogelijkheden van het huisverbod verder uit te breiden. Mogelijk dat andere gemeenten
gevraagd wordt om hierin gezamenlijk op te trekken. Kindermishandeling blijft ook in 2017 de aandacht
van de drivergroep houden. Er worden landelijk al heel veel initiatieven op dit terrein ontplooid, daarom
zal de drivergroep  ook kritisch blijven kijken naar de meerwaarde van haar activiteiten op dit vlak.
In de najaarscarrousel is aandacht besteed aan het onderwerp stalking. Een recherchepsycholoog 
van de nationale politie ging in op signalen van stalking, een goede triage en een mogelijk handelings-
perspectief. In 2017 wordt hierop voortgeborduurd door gemeenten praktische informatie en 
instrumenten aan te reiken. 

In februari 2016 werd het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) opgericht. Een ambtelijk netwerk
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel, onder-
steund en gefaciliteerd door de VAR. Het PPER behandelt vragen en knelpunten rondom gegevens-
uitwisseling en privacywetgeving binnen het veiligheidsdomein. De antwoorden, oplossingen en de
(ongevraagde) adviezen stelt het platform beschikbaar voor de gehele regio. In dit eerste jaar heeft 
het PPER verschillende gemeenten van een advies op maat kunnen voorzien. Daarnaast adviseerde het

2.4 Privacy Platform
Eenheid Rotterdam
(PPER)
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PPER het bureau regioburgemeesters over de informatiepositie van het lokaal gezag en het RVO 
over het privacy protocol van het RIEC. Het jaar 2016 is afgesloten met een druk bezochte regionale
bijeenkomst over de samenwerking tussen politie, Veilig Thuis en de wijkteams.
Het PPER zal in 2017 opnieuw de samenwerking met het RIEC opzoeken. Dit keer om bepaalde 
onderdelen uit het privacy protocol van het RIEC nader te duiden voor de gemeenten. Daarnaast zal
het PPER actief betrokken zijn bij het optimaliseren van de samenwerking tussen politie, Veilig Thuis 
en de wijkteams. Een afvaardiging zal deelnemen aan een expertgroep die zich in 2017 buigt over de
mogelijkheden van gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens (Wpg). Naar
verwachting zal er voor de zomer een voorstel liggen.

De VAR faciliteerde en ondersteunde in 2016 het netwerk van contactpersonen radicalisering bij de
verschillende gemeenten en de andere veiligheidspartners. Met het budget uit de versterkingsgelden
van de NCTV werd een extra boost gegeven aan dit regionale netwerk. In januari werd de aftrap 
gegeven met een netwerkbijeenkomst, waarin de NCTV een beeld gaf van de landelijke en regionale
ontwikkelingen. Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond gaf uitleg over hoe het casusoverleg 
georganiseerd is. Daarnaast is aan de contactpersonen een zeer intensieve, maar goed gewaardeerde 
driedaagse verdiepingstraining over radicalisering aangeboden. Hiermee is veel inzicht gegeven in 
de drijfveren van onze radicaliserende medeburgers en (potentiële) uitreizigers. In november is ook 
gestart met een eendaagse training op locatie voor zogenaamde eerstelijnsmedewerkers van elf 
gemeenten. Deze training is vooral gericht op signalering. 

De dreiging van een terroristische aanslag zal voorlopig niet verminderen. Integendeel, nu uitreizen
niet of nauwelijks meer lukt en de organisatie van IS en aanverwante organisaties in Syrië en de omlig-
gende landen afbrokkelt, zal de dreiging die ontstaat door radicaliserende jongeren in ons eigen land
eerder toenemen. Ook in 2017 faciliteert en ondersteunt de VAR met nieuw budget uit de verster-
kingsgelden van de NCTV daarom het netwerk van contactpersonen radicalisering bij de verschillende
gemeenten en de andere veiligheidspartners. Vanuit deze gelden organiseert de VAR opnieuw net-
werkbijeenkomsten, waarin zowel landelijke als lokale ervaringen worden gedeeld. Ook trainingen
maken weer deel uit van ons programma, met wederom een verdiepings¬training voor sleutelfiguren
en korte trainingen op locatie aangeboden voor zogenaamde eerstelijnsmedewerkers, ditmaal voor 
20 gemeenten. 

In februari 2016 werd de rapportage van onderzoeksbureau Beke opgeleverd met de titel: “Stijging
meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam. Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen
en wenselijke oplossingen.” De VAR schakelde onder leiding van burgemeester Van Hemmen 
(Sliedrecht) Bureau Beke in 2015 in, om een zogenaamde ‘quick scan’ uit te voeren naar de oorzaken
van de waargenomen stijging van het aantal registraties van verwarde personen (de zogenaamde 

2.5 Radicalisering

2.6 Personen met 
verward gedrag
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E-33 registraties). De uitkomsten werden in een bestuurlijke bijeenkomst in maart gedeeld en droegen
bij aan de regio brede discussie over de wenselijke oplossingen. In nauwe verbinding met het Landelijk
Aanjaagteam voor Verwarde Personen (onder leiding van Liesbeth Spies), de beide Veiligheidshuizen,
verschillende gemeenten en de belangrijkste ketenpartners is een regionaal bestuurlijke werkconferen-
tie georganiseerd. In deze bijeenkomst is de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te komen tot een
sluitende aanpak om personen met verward gedag eerder en beter in een zorgtraject te krijgen. Naar
aanleiding van deze conferentie is ook het regionaal aanjaagteam geformeerd, naar analogie van het
landelijk aanjaagteam (dat per 30 september 2016 is overgegaan in het landelijk Schakelteam). Het
team bestaat uit bestuurders van de relevante ketenpartners en heeft als doel om de thema’s op te
pakken die gemeente-overstijgend zijn en good practices te delen. De VAR vervult het ambtelijk 
secretariaat van het regionaal aanjaagteam en ondersteunt burgemeester Van Hemmen in zijn rol als
bestuurlijk trekker van het thema. Daarnaast speelt de VAR een rol in het verbinden van de verschil-
lende partners die een rol spelen in de aanpak van personen met verward gedrag en het ontsluiten van
opgedane kennis en ervaring in de regio. Begin 2017 zal met de 32 gemeenten een regionaal gedragen
agenda geformuleerd worden waarmee het regionaal aanjaagteam de komende twee jaar aan de slag
gaat. De VAR blijft, samen met haar partners, een rol spelen in het delen van de kennis, ervaringen en
best practices die daaruit voortkomen. 
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De objectieve veiligheidscijfers laten een positieve trend zien, het wordt steeds veiliger in de regio.
Maar de subjectieve veiligheidsbeleving blijft daarop achter. Ook lopen de maatschappelijke spannin-
gen hoger op dan ooit en thema’s als polarisatie en radicalisering zijn actueler dan ooit. In de leerhuis-
bijeenkomst van 29 juni 2016 heeft Remco Spithoven van de VU Amsterdam/Hogeschool Utrecht, zijn
bevindingen uit zijn promotieonderzoek met de bestuurders gedeeld. Uit zijn onderzoek kwam naar
voren dat maatschappelijk onbehagen vooral gaat om het gevoel je niet thuis te voelen of verbonden
te voelen met de mensen om je heen/in je buurt. Het onbehagen en de onveiligheidsbeleving op 
maatschappelijk niveau vertaalt zich vervolgens door naar de lokale praktijk.
De VAR is in samenwerking met Remco Spithoven  eind 2016 gestart met een analyse van de 
problematiek op buurtniveau. Alle 32 gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsalliantie
Rotterdam (VAR) hebben aan de Veiligheidsmonitor 2015 deelgenomen. De VAR heeft Spithoven ge-
vraagd om voor een aantal gemeenten een verdiepingsanalyse uit te voeren die een verklarend zicht
geven op de achtergronden van onveiligheidsgevoelens. De resultaten hiervan worden gedeeld in 
de regio en ook meegenomen in de volgende meting van de Landelijke Veiligheidsmonitor.
Daarnaast vindt in onze regio een aantal proeftuinen plaats. Daarbij wordt op buurtniveau verder 
ingezoomd. Er wordt een combinatie gemaakt van kwantitatieve inzichten (cijfers) en kwalitatieve 
inzichten (verhalen). Van daaruit willen we handelingsperspectief bieden aan professionals van de 
gemeenten, politie en OM. Hierin wordt ook samengewerkt met onze zusterorganisatie Bureau RVS
Midden-Nederland, het CCV en het ministerie van V&J.

Op 21 november 2016 vond een leerhuisbijeenkomst plaats over cybercrime/cyberresilience. Cyber-
crime kan inmiddels beschouwd worden als een veel voorkomende criminaliteit. Burgers, het MKB,
maar ook overheidsinstanties zijn in toenemende mate slachtoffer. Met soms verstrekkende gevolgen.
De opkomst en de hoge mate van interactie maakte duidelijk dat dit een zeer actueel en nog redelijk
onontgonnen terrein is voor veel gemeenten. Op verzoek van de aanwezige bestuurders zijn, in overleg
met de sprekers, enkele praktische tips voor wat bestuurders zelf kunnen doen gedeeld. Daarnaast is
besloten om een werkgroep op te richten die een advies gaat formuleren ten behoeve van het RVO
van 3 april 2017. In dit advies zal ingegaan worden op de rol die gemeenten kunnen vervullen gericht
op bewustwording, preventie en hulp en tips voor slachtoffers van cybercrime. Ook wordt in dit advies
ingegaan op de mogelijkheden voor een eventuele regionale aanpak.

2.7 Veiligheidsbeleving

2.8 Cybercrime
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Het dagelijks bestuur van de VAR wordt gevormd door Burgemeester Salet van gemeente Nissewaard
(voorzitter) en burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht (vice-voorzitter). Beiden wisselen
jaarlijks van rol. Ook is er een regiegroep die 4 keer per jaar bijeen komt. 
Naast het bestuur zijn hierin vertegenwoordigd de voorzitters van de drivergroepen, politie, Openbaar
Ministerie, Veiligheidsregio’s en gemeente Rotterdam. De regiegroep vervult een schakelfunctie met
de achterliggende gemeenten, betrokken organisaties en districten. De regiegroep is tevens denktank
en klankbord voor de VAR. Ook worden mogelijke nieuwe onderwerpen voor de VAR besproken in de
regiegroep. Zo is er in 2016 o.a. gesproken over stalking, ondermijning en de spanningen binnen de
Turkse gemeenschap. In 2017 wordt de regiegroep versterkt met gemeente Dordrecht. 

Voor de regionale prioriteiten  Veilig Wonen, Jeugd  en Geweld zijn drivergroepen in het leven 
geroepen. Deze drivergroepen worden voorgezeten door een bestuurder uit het Regionaal Veiligheids-
overleg en ondersteund door een beleidsadviseur van de VAR. Vanaf 2015 zijn de drivergroepen meer
projectmatig gaan werken door meer focus aan te brengen in de verschillende opdrachten van de 
drivergroepen. Daarbij worden ook actief ondersteuningsvragen opgehaald bij de lokale partners.
De voorzitters koppelen terug over de voortgang in het Regionaal Veiligheidsoverleg.  
Na afronding van een opdracht moet ook kritisch gekeken worden in hoeverre er nog meer winst 
te boeken is op een bepaald thema. Als dit niet het geval is, kan daarna een thema ook afgesloten 
worden. Daarmee ontstaat er weer ruimte om met een nieuw thema aan de slag te gaan. 
Afhankelijk van het gekozen thema moet vervolgens ook gekeken worden naar de samenstelling van 
de drivergroep. 

De VAR wordt ambtelijk ondersteund door een kernteam, bestaande uit een coördinator (1fte) en 
beleidsadviseurs (3 fte). Het kernteam wordt daarbij secretarieel ondersteund door een managemen-
tassistente van gemeente Rotterdam. De verschillende inhoudelijke onderwerpen zijn verdeeld over de
adviseurs van de VAR. Daarnaast vervult elke adviseur ook de rol van accounthouder voor een aantal
gemeenten. Het afgelopen jaar is het aantal onderwerpen waarop de VAR ondersteuning levert verder
uitgebreid, waarmee ook de grens in wat de VAR aan kan, in zicht komt. Daarbij moet opgelet worden
dat er voldoende ruimte over blijft om nieuwe onderwerpen, op basis van actualiteit of regionale 
behoefte, op te kunnen pakken. 
In 2016 heeft de VAR een stageplaats aangeboden aan een afstuderende student criminologie. Ook in
2017 zal er weer een stageplaats worden aangeboden voor een afstudeerder op HBO of WO-niveau.
Deze zal dan verbonden worden aan 1 van de lopende opdrachten. 

3. Bestuur en organisatie

3.1 Bestuur en 
regiegroep

3.2 Drivergroepen

3.3 Kernteam
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De VAR brengt vier tot vijf keer per jaar een nieuwsbrief uit. Daarnaast wordt actief gebruik gemaakt
van het VAR-Twitteraccount. Om het bereik van de VAR te vergroten is in 2016 extra ingezet op 
communicatie. Hiertoe is een communicatiestrategie ontwikkeld. Middels de communicatiestrategie
wil de VAR inzetten op het vergroten van de naams- en propositiebekendheid en het verder ontwikke-
len van het imago. In de dienstverlening staan de volgende kernwoorden centraal: Professioneel, 
Daadkrachtig, Dienstbaar en Verbindend.

Belangrijke pijler in het communicatieplan is het vernieuwen van de website
www.veiligheidsalliantie.nl met als insteek om deze aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor 
bezoekers. Ook komt de website beschikbaar voor mobiele platforms. In de eerste helft 2017 wordt 
de nieuwe website opgeleverd.
Met de zusterorganisaties uit o.a. Midden- en Oost Nederland is afgesproken om de digitale data-
banken (apothekerskasten) aan elkaar te verbinden. Op deze manier komen de good practices uit 
de andere regio’s ook beschikbaar in onze regio en vice versa. 

3.4 Communicatie
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Jaarrekening 2016

Uitgaven

Bijeenkomsten 12.000

Drivergroepen/regionale thema's 21.500

Opleiding/deskundigheidsbevordering 4.500

Beheerskosten 1.100

Communicatie 3.700

Personele kosten 121.000

Radicalisering 30.000

Monitoring/GVB 10.300

Verplichtingen 2016 (ex.2017) 6.400

Totaal €                                   210.500 

Inkomsten

Inwonerbijdrage 31 gemeenten 171.000

Campagne fin. Uitbuiting/pilot buurtpreventie 9.500

Subsidie NctV 30.000

Totaal €                                   210.500 

3.5 Financiën
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Begroting 2017

Uitgaven

Bijeenkomsten 14.000 

Drivergroepen/regionale thema's 10.000 

Opleiding/deskundigheidsbevordering 8.000 

Beheerskosten 1.500 

Communicatie 2.500 

Personele kosten 125.000 

Radicalisering 14.000 

Monitoring/GVB 20.000 

Verplichtingen 2016 (ex.2017) 6.400 

Totaal €                                   201.400 

Inkomsten

Inwonerbijdrage 31 gemeenten 171.000 

Bijdrage politie/RIEC/Veiligheidshuizen Monitoring 10.000 

Subsidie NctV 14.000 

Reservering vanuit 2016 6.400 

Toelichting:
In 2016 is een aantal verplichtingen aangegaan met betrekking tot het vernieuwen van de website en
het faciliteren van bijeenkomsten. De kosten hiervan worden in 2017 geëffectueerd. 
De gevraagde inwonerbijdrage blijft in 2017 gelijk aan die van voorgaande jaren. De personeelskosten
betreft de 1,5 fte beleidsadviseurs die vanuit de inwonerbijdrage gefinancierd wordt. Gemeente 
Rotterdam, Politie en Openbaar Ministerie blijven om-niet de overige capaciteit van het kernteam 
leveren. Ook in 2017 maken we voor wat betreft radicalisering gebruik van de versterkingsgelden van
het NCTV die voor de regio beschikbaar zijn gekomen. Dit jaar worden de trainingen voor eerstelijn-
smedewerkers om-niet aangeboden vanuit het Rijksopleidingeninstituut. Daarom is het beschikbare
budget naar beneden bijgesteld. 
De post monitoring wordt ingezet op het verder ontwikkelen van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld,
daarbij is een co-financieringsconstructie afgesproken met RIEC, Veiligheidshuizen en Politie. 
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Regionaal Veiligheidsoverleg + VAR Leerhuisbijeenkomst
ma   3 april 14.00 - 16.00 RVO + 16.00 – 18.00 Leerhuis, Dordrecht
ma 19 juni 15.00 - 17.00 RVO + 17.00 – 19.00 Leerhuis, Dordrecht
ma   6 november 14.00 - 16.00 RVO + 16.00 – 18.00 Leerhuis, Dordrecht

VAR Workshopcarrousels
do 23 februari 09.00 - 13.00 

Regionale Veiligheidsconferentie (coproductie VAR/Veiligheidshuizen en RIEC)
do   5 oktober

Bijlage: Bijeenkomsten 2017
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