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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
KENNISNEMEN VAN 
De uitvoeringsregeling van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. 
 
INLEIDING 
Voor u ligt de Uitvoeringsregeling VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). Op 5 
november 2012 hebben de regionale colleges van de voormalige politieregio’s Zuid- 
Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond ingestemd met het voorstel tot samenvoeging 
van de Begeleidingscommissie Integraal Veiligheidsbeleid regio Rijnmond (BIV) en de 
Veiligheidssociëteit ZHZ (VS). Het VAR vormt het nieuwe samenwerkingsverband en 
is evenals zijn voorgangers een initiatief van gemeenten, OM en Politie om door 
duurzame samenwerking lokale veiligheid te bevorderen. 
 
De Uitvoeringsregeling (zie bijlage 1) beschrijft de taak, de aansturing, het beheer en 
de financiering van het samenwerkingsverband en de verantwoordelijkheden van de 
deelnemende partijen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Het beoogde effect van de VAR is: 

●  het bereiken van een beter resultaat in de aanpak van lokale 
veiligheidsproblemen; 

●  het ondersteunen van individuele gemeenten bij de gezamenlijke inzet 
op regionale en intergemeentelijke speerpunten; 

●  het regio breed coördineren en monitoren van veiligheidsproblemen; 

●  het uitwisselen van informatie en kennis. 
 

Voor het bereiken van het doel respecteert de VAR de autonomie, wettelijke taken, 
doelen en verantwoordelijkheden van de partners. 
 
CONSEQUENTIES 
De VAR sluit aan op het Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016 
De uitvoeringsregeling past binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016 van 
Albrandswaard, waarin een solide samenwerking met zowel haar interne als externe 
partners centraal staat. Enerzijds vergroot het samenwerkingsverband de slagkracht 
van de gemeente Albrandswaard en anderzijds blijft zij regievoerder in het vasthouden, 
borgen en verbeteren van lokale speerpunten in het veiligheidsbeleid. 
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Garantstelling voor meerderjarige financiering 
Vanaf ondertekening is de gemeente Albrandswaard als deelnemende partij conform 
een verdeelsleutel risicodragend en staat zij garant voor de financiering van de VAR 
voor de jaren 2014 tot en met 2017. De financiering van de VAR is geregeld via de 
Regionale Veiligheidsvoorziening, welke als structurele voorziening is opgenomen in 
de programmabegroting. 
 
VERVOLG 
Nadat uw college kennis genomen heeft van de uitvoeringsregeling kan de 
burgemeester als portefeuillehouder veiligheid beide exemplaren ondertekenen en één 
exemplaar retour zenden. 
Voor de uitvoering van taken stellen de VAR-partners 4 FTE uitvoeringscapaciteit 
beschikbaar. Albrandswaard levert geen uitvoeringscapaciteit. Facilitaire voorzieningen 
en werkplekken worden geleverd door één van de partners. 
Deze uitvoeringsregeling treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 
2014, tenzij er onvoldoende gemeenten deelnemen. De ondergrens voor deelname 
van gemeenten is vastgesteld op 75%, gerekend in inwonersaantallen. 
 
BIJLAGEN 

 138232 Collegebrief Uitvoeringsregeling VAR 
 138233 Uitvoeringsregeling VAR 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Uitvoeringsregeling VeiligheidsAlliantie

 
regio Rotterdam

    

De partners:

  

33 deelnemende gemeenten van de regio Rotterdam

   

Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Rotterdam: de hoofdofficier van Justitie

   

Politie Rotterdam: de politiechef van de regionale eenheid Rotterdam,

    

Overwegen dat:

  

de stelselwijziging ingevolge de nieuwe Politiewet vraagt om een nieuwe wijze van 
inhoudelijke afstemming op het gebied van veiligheid tussen gemeenten, OM en politie

   

naar onze overtuiging

 

voordeel

 

behaald kan worden door middel van samenwerking. Tijd, 
geld en energie kan gespaard worden door het delen van kennis en ervaring, de afstemming 
van inzet en werkprocessen op gemeenschappelijke doelen en het opruimen van barrières in 
uitvoeringsprocessen

   

wij

 

op 5 november 2012 besloten hebben tot het samenvoegen van de Veiligheidssociëteit 
Zuid-Holland Zuid en de Begeleidingscommissie Integraal Veiligheidsbeleid Rijnmondregio tot

 

een nieuw samenwerkingsverband conform de Notitie Samenvoeging Begeleidingscommissie 
Integraal Veiligheidsbeleid Rijnmondregio en de Veiligheidssociëteit Zuid-Holland Zuid. De 
naam van het samenwerkingsverband is VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR)

   

de VAR evenals haar voorgangers de Veiligheidssociëteit en de Begeleidingscommissie 
Integraal Veiligheidsbeleid een duurzaam samenwerkingsverband is dat tot wederopzegging 
wordt aangegaan

    

Komen het volgende overeen:

    

Missie en visie VAR

  

1a.

 

De missie van de VAR

 

is het bereiken van een

 

beter resultaat in de aanpak van lokale 
veiligheidsproblemen door samenwerking, dan door separate inspanningen van individuele 
gemeenten en veiligheidspartners.
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1b. Volgens onze

 
visie

 
is de

 
VAR een duurzaam

 
initiatief voor en door de

 
regionale 

veiligheidspartners van de regio Rotterdam. De werkwijze van de VAR is dienstverlenend en 
servicegericht, innovatief, verbindend en professioneel.

 
De VAR respecteert bij de uitvoering van haar taak de autonomie, wettelijke taken, streefdoelen en

 

verantwoordelijkheden van de gemeenten en de veiligheidspartners. Immers, veiligheidsbeleid is en 
blijft lokaal maatwerk en een eigen verantwoordelijkheid van gemeenten.

    

Taken

  

2. De VAR richt zich op de uitvoering van de volgende taken:

 

a)

 

Een gezamenlijke inzet op regionale en intergemeentelijke speerpunten 

 

b)

 

Kennisdeling en uitwisseling van informatie

 

c)

 

Ondersteuning van individuele gemeenten

 

d)

 

Regiomonitoring

 

e)

 

Regionale coördinatie

    

Functionele aansturing

 

3. De inhoudelijke, functionele aansturing geschiedt vanuit de samenwerkingsketen (politie, 
Openbaar Ministerie en gemeenten) onder verantwoordelijkheid van de leden van het Regionaal 
Veiligheidsoverleg. 

  

4. Een burgemeester uit het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft de VAR in portefeuille en is voorzitter 
van de VAR. De voorzitter is een vast lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast is de voorzitter van de 
VAR voorzitter van een regiegroep. De regiegroep bestaat uit burgemeesters en een lid van de leiding 
van de politie-eenheid, het Openbaar Ministerie en een vertegenwoordiger namens de twee 
Veiligheidsregio s RR en ZHZ. De

 

regiegroep vervult een schakelfunctie met de achterliggende 
gemeenten, betrokken organisaties en districten. De regiegroep is tevens denktank en klankbord en 
vervult een netwerkfunctie. De regiegroep is verantwoordelijk voor

 

de voortgang van de 
drivergroepen en andere portefeuilles en de samenwerking tussen de verschillende portefeuilles. 

 

De burgemeesters die zitting hebben in de regiegroep zijn naast een door het 
samenwerkingsverband aangewezen voorzitter, de voorzitters van de drivergroepen en de 
portefeuillehouders in het Regionaal Veiligheidsoverleg van de gemeenschappelijke voorzieningen, 
zoals RIEC en Veiligheidshuis. De regiegroep kan tijdelijk, naar behoefte worden aangevuld met 
tijdelijke

 

portefeuillehouders van projecten geïnitieerd vanuit het Regionale Veiligheidsoverleg. De 
regiegroep komt 4 keer per jaar samen.

  

5. Het Regionaal Veiligheidsoverleg is opdrachtgever en mandateert aan de VAR besluitvorming over 
zaken, die buiten de plannen van aanpak van de drivergroepen toch opgepakt moeten worden 
(bijvoorbeeld bij de komst van een nieuw wetsvoorstel).
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Beheer

 
6. De VAR is een samenwerkingsverband dat beheer voert over eigen personeel, financiën en 
middelen. Facilitaire voorzieningen en werkplekken worden geleverd door één van de partners.

 
Formeel werkgeverschap van de twee gemeentelijke functionarissen die namens de 32 gemeenten 
samen 1,5 formatieplaats invullen, berust bij de gemeente Rotterdam.

     

Uitvoeringscapaciteit

  

7. Voor de uitvoering van haar taken stellen partners VAR 4 FTE uitvoeringscapaciteit

 

beschikbaar. 
Deze capaciteit wordt overeenkomstig de volgende verdeling aangeleverd:

  

de gemeente Rotterdam levert 1FTE

  

de overige 32 gemeenten leveren 1,5 FTE

   

de politie-eenheid Rotterdam levert 1 FTE 

  

het arrondissementsparket Rotterdam levert 0,5 FTE

    

Kosten

  

8. De kosten van de VAR bestaat uit een personele en materiële component. De personele 
component betreft

 

de loonsom van de 1,5 FTE namens de 32 gemeenten

 

en de kosten woon-
/werkverkeer. De materiële component bestaat uit budget voor activiteiten en beheerskosten voor 
onder meer de website.

  

9. De facilitaire voorzieningen, kantoorbenodigdheden en werkplekken voor de VAR worden door 
één van de partners om niet geleverd.

  

10. De gemeente Rotterdam, politie en het OM die medewerker(s) leveren, nemen de loonsom en de 
kosten woon/werkverkeer voor eigen rekening.

    

Financiering

  

11. Voor de financiering van de VAR wordt voor de deelnemende partijen de volgende verdeelsleutel 
gehanteerd:

 

de 32 gemeenten betalen een inwonerbijdrage (waaruit de kosten van de VAR worden 
gedekt). Politie, OM en de gemeente Rotterdam leveren uitvoeringscapaciteit en facilitaire 
voorzieningen om niet . 

  

12. Deelname is in eerste instantie voor vier jaren (2014 tot en met 2017)

 

en wordt daarna in 
principe steeds met vier jaren verlengd. De financiële bijdrage per gemeente

 

is meegenomen in de 
één gemeentelijke bijdrage voor regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid. De bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld in het RVO,

 

conform de afspraken gemaakt over de één gemeentelijke bijdrage.
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Risico s/ vangnet

  
13. De deelnemende partijen zijn gezamenlijk conform de onder 11 genoemde verdeelsleutel 
risicodragend en staan garant voor de financiering van de VAR voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 
2017.

  

14. Partijen die niet deelnemen (d.w.z. geen bijdrage leveren), kunnen geen gebruik maken van 
producten en/of diensten van de VAR. 

    

Detachering

  

15. De invulling van de functies binnen de VAR geschiedt voor de gemeente Rotterdam1, de politie 
Rotterdam en het OM2

 

op basis van detachering, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  

de duur is in eerste instantie tot eind 2017

  

de medewerker blijft in dienst van de eigen organisatie

  

de medewerker wordt horizontaal verplaatst

  

de plaats van tewerkstelling is bij de VAR

    

Slotbepalingen

  

16. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2014, tenzij er onvoldoende gemeenten 
deelnemen. De ondergrens voor deelname van gemeenten is vastgesteld op 75%, gerekend in 
inwoneraantallen.

  

17. Deze

 

uitvoeringsregeling eindigt op 31 december 2017 en wordt elke 4 jaar geëvalueerd. 
Besluitvorming over een verlenging voor 4 jaar wordt voorgelegd aan het Regionaal 
Veiligheidsoverleg (RVO) eenheid Rotterdam.

  

18. Nieuwe partners kunnen tussentijds toetreden en wijzigingen kunnen in de uitvoeringsregeling 
worden aangebracht met instemming van alle partners. 

 

19. Onverminderd een eventuele gerechtelijke procedure, beslist bij onvoorziene omstandigheden / 
geschillen het Regionaal Veiligheidsoverleg.  

                                                           

 

1 In afwijking van het hierboven gestelde is tussen de VAR en de gemeente Rotterdam overeengekomen dat in 
het jaar 2014 de invulling van de 1.0 fte functie t.b.v. de VAR geschiedt door een gegarandeerde inzet. De 
kwaliteit van de inzet is flexibel, op basis van behoefte en naar vermogen en wordt bepaald in goed onderling 
overleg. Na dit jaar zal een evaluatie volgen.

 

2

 

In afwijking van het hierboven gestelde is tussen de VAR en het OM overeengekomen dat het OM in het jaar 
2014 0,5 fte gegarandeerde inzet levert, d.m.v. het volgen van de wekelijkse teamvergadering, participatie in 
alle drivergroepen en deelname aan de regiegroep. Na dit jaar zal een evaluatie volgen.

 



    
Behandeld door

 
Adriëtte Rodenburg

  
Tel. nummer

 
06

 
-

 
150

 
237

 
61

  
Email

 
VAR@rijnmond.politie.nl

  

Website

 

www.veiligheidsalliantie.nl

  

Datum

 

7 november 2013

  

Onderwerp

 

Uitvoeringsregeling VAR

   

Bijlage

 

Uitvoeringsregeling VAR

        

Geacht college,

   

Op 5 november 2012 hebben de regionale colleges van de voormalige politieregio s Zuid-Holland Zuid 

en Rotterdam-Rijnmond ingestemd met het voorstel1 tot samenvoeging van de Begeleidingscommissie 

Integraal Veiligheidsbeleid Rijnmondregio (BIV) en de

 

Veiligheidssociëteit ZHZ (VS). Het nieuwe 

samenwerkingsverband gaat

 

voortaan verder onder de naam VeiligheidsAllliantie regio 

Rotterdam(VAR) en is evenals zijn voorgangers een initiatief van gemeenten, OM en Politie om door 

duurzame samenwerking lokale veiligheid te bevorderen.

  

Via deze brief informeren wij u over de Uitvoeringsregeling VAR2, waarin een nadere uitwerking wordt 

gegeven van de afspraken die gemeenten, politie en OM vorig jaar hebben gemaakt.

  

De Uitvoeringsregeling beschrijft de taak, de aansturing, het beheer en de financiering3

 

van het 

samenwerkingsverband en de verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen.

  

Op 4 november 2013 stond de Uitvoeringsregeling op de agenda van het Regionaal 

VeiligheidsOverleg. Daar is afgesproken dat de stukken per post ter ondertekening aan alle partijen 

worden aangeboden. 

  

Nadat u kennisgenomen heeft van de Uitvoeringsregeling, kan de burgemeester als 

portefeuillehouder veiligheid beide exemplaren ondertekenen en één exemplaar uiterlijk 16 

december 2013 ondertekend retour zenden. U kunt gebruik maken van bijgevoegde retourenvelop.

  

                                                

 

1

 

Notitie Samenvoeging BIV en VS ZHZ

 

2 Uitvoeringsregeling VAR

 

3 Brief van 2 mei 2013 aan uw college van burgemeester van Vliet inzake inwonerbijdrage

 
Aan:

 
Colleges van B&W van gemeenten binnen de 

regionale eenheid Rotterdam

 

Politiechef eenheid Rotterdam

 

Hoofdofficier Arrondissementsparket Rotterdam

 

http://www.veiligheidsalliantie.nl


   
Heeft u vragen over de Uitvoeringsregeling, of andere vragen over de VeiligheidsAlliantie dan kunt u 

zich wenden tot mevrouw A. Rodenburg, beleidsadviseur

 
van de VeiligheidsAlliantie i.o..

 
Zij is 

telefonisch bereikbaar op het nummer 06-15023761

 

of via het e-mailadres adriette.rodenburg-

de.lange@rijnmond.politie.nl. of tot mevrouw M. Muijzer, beleidsadviseur van de VeiligheidsAlliantie 

i.o. te bereiken op 06-20905358 of

 

marianne.muijzer@zuid-holland.politie.nl. 

   

Met vriendelijke groet,

        

T.P.J. Bruinsma, voorzitter VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam i.o.

        

J. Heijkoop, vice-voorzitter VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam i.o.
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