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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij stuur ik u ter informatie het jaarverslag 2017 / jaarplan 2018 toe van de VeiligheidsAlliantie 
Regio Rotterdam (VAR). 

De VAR is een samenwerkingsverband van en voor 32 gemeenten, politie en openbaar ministerie in 
de regio Rotterdam op het vlak van integrale veiligheid. De VAR vervult de kennis- en leerfunctie voor 
de regio en ondersteunt de aangesloten veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio. 

Twee keer per jaar brengt de VAR een regionale monitor (Gezamenlijk Veiligheidsbeeld) uit, waarin 
de ontwikkelingen op de regionale veiligheidsprioriteiten op het niveau van gemeenten, district en 
eenheid in kaart worden gebracht. Daarnaast levert de VAR ondersteuning op de regionale 
veiligheidsprioriteiten, zoals cybercrime, personen met verward gedrag, geweld en radicalisering. Dit 
gebeurt o.a. met het verzamelen en verspreiden van best practices in de regio. Met regelmaat 
organiseert de VAR kennisbijeenkomsten voor bestuurders en veiligheidsprofessionals die ook voor 
raadsleden interessant kunnen zijn. 

Meer informatie over onze activiteiten treft u aan in het bijgevoegde jaarverslag 2017 en jaarplan 
2018. Daarnaast is ook meer informatie te vinden op www.veiligheidsalliantie.nl . Op deze website is 
ook een kennisbank te vinden met verschillende best practices en ondersteunende instrumenten op 
de regionale veiligheidsprioriteiten. 

Met vriendelijke groet, 

drs. P.M. Groeneveld '- 

Hoofd VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 
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De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

(VAR) is een kennis- en netwerkorgani-

satie op het vlak van integrale veilig-

heid in de regio Rotterdam. Aangezien

criminaliteit en overlast niet stoppen 

bij de gemeentegrenzen 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. 

Het afgelopen jaar verliep de termijn van de uitvoeringsregeling van vier jaar die 
ten grondslag ligt aan de samenwerking. In het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO)
van november 2017 is na evaluatie besloten om deze uitvoeringsregeling met een
periode van 4 jaar te verlengen. Uit de evaluatie bleek dat de VAR de afgelopen
jaren met haar activiteiten op het vlak van kennis en leren heeft laten zien van
meerwaarde te zijn voor de regio en daarmee een duidelijke positie heeft verwor-
ven. Bijeenkomsten worden goed bezocht, er wordt steeds meer beroep op de 
VAR gedaan en de VAR levert ondersteuning op meer regionale thema’s. De 
waardering blijkt ook uit de nominatie voor beste overheidsorganisatie van 2017,
waarbij de VAR tot de laatste 25 organisaties hoorde. 

Kortom reden tot trots, maar tegelijkertijd is het geen aanleiding om tevreden 
achterover te gaan zitten. Ook het komende jaar zal de VAR zich weer volop inzetten
om de veiligheidspartners in de regio te ondersteunen met onze diensten en 
producten. We zien zijn uit naar de verschillende bijeenkomsten die wij organiseren
en hopen u daar te ontmoeten. Daarnaast blijven we zoeken naar vernieuwing en
willen we met ons aanbod inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 
en regionale behoeftes. In dit jaarverslag/jaarplan treft u een overzicht aan van de
belangrijkste activiteiten van het afgelopen en aankomende jaar aan.

Jan Heijkoop
Burgemeester Hendrik Ido Ambacht, voorzitter Veiligheidsalliantie regio Rotterdam

Peter Groeneveld
Hoofd 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 een workshopcarrousel georganiseerd. In aanvulling
daarop worden ook extra bijeenkomsten georganiseerd die voorzien in een regionale behoefte. 
Daarnaast heeft in 2017 voor het eerst een Regionale Veiligheidsconferentie plaatsgevonden in 
samenwerking met Veiligheidshuizen en RIEC.

Leerhuisbijeenkomsten
De Leerhuisbijeenkomsten vinden plaats direct aansluitend aan het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO)
in Dordrecht. In 2017 werden drie Leerhuisbijeenkomsten georganiseerd. 
• Maandag 3 april: polarisatie in de samenleving 
• Maandag 19 juni: grootschalige ordeverstoringen
• Maandag 6 november: cybercrime en informatiebeveiliging

1. Activiteiten

1.1. Kennisbijeenkomsten
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De Leerhuizen kwamen tot stand in samenwerking met verschillende partners. Bij alle Leerhuizen 
was de politie nauw betrokken, zowel bij de verzorging van de inhoudelijke bijdragen als bij de voor-
bereidende werkzaamheden. Verder is samengewerkt met het Expertisepunt Sociale Stabiliteit van 
het Ministerie van SZW, de Rijksuniversiteit Groningen, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Informatie
Beveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). De Leerhuizen zijn primair 
bedoeld voor bestuurders en hun ambtelijk adviseurs. Bij het Leerhuis in november waren ook de 
Chief Information Security Officers (CISO’s) en de Functionarissen Gegevensbescherming (FGs) 
aanwezig en actief betrokken.
Ook in 2018 worden drie Leerhuisbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de gekozen thema’s
worden hiervoor naast burgemeesters ook andere bestuurders en hun ambtelijke ondersteuners 
uitgenodigd. In de samenstelling van het programma wordt gestreefd naar actualiteit en regionale 
relevantie. Eén van de Leerhuizen in 2018 zal in het teken staan van mensenhandel. Voor dit Leerhuis
zoeken wij de samenwerking met het RIEC en de bestuurlijk portefeuillehouder.

Voorjaarscarrousel
De Voorjaarscarrousel van 23 februari in Alblasserdam trok een recordaantal bezoekers. Een van de 
interessante sprekers was Volkskrantjournalist/schrijver Jan Tromp. Aan de hand van zijn begin 2017 
verschenen boek ‘De achterkant van Nederland’ schetste hij een verontrustend beeld van 

ondermijnende criminaliteit in Brabant. Twitterende bezoekers spraken na afloop van een ‘wake up
call’.  Barbra van Gestel van het WODC lichtte de bevindingen van haar onderzoek naar Mobiele 
Bendes toe. In haar rapportage ‘Over Grenzen op Dievenpad’ liet zij zien hoe lokale actoren zoals
marktkooplieden en figuren in de autobranche een faciliterende rol spelen. Hierin zitten aangrijpings-
punten voor de lokale overheid om maatregelen te nemen.
Ook in 2018 wordt weer een carrouselbijeenkomst georganiseerd, waarin onder andere aandacht
wordt besteed aan de rol van burgers in digitale opsporing en veilig ondernemen in buitengebieden.
En derde workshop gaat over ‘Dialoog onder Druk’, een werkwijze die radicalisering en polarisatie in
het onderwijs tegengaat. 

Regionale Veiligheidsconferentie
Op 26 oktober organiseerden de regionale samenwerkingsverbanden RIEC, Veiligheidshuizen en VAR
een gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie in voetbaltempel de Kuip. Samenvoegen van ideeën
en energie en het voorkomen van te veel congresdrukte in de agenda vormden de aanleiding om de
krachten te bundelen. Met een korte film over de toekomstvisie van de afzonderlijke samenwerkings-
verbanden werd de aftrap genomen, waarna filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar een dynamisch
perspectief schetste van de uitdagingen van de nabije toekomst. De bezoekers konden daarna in drie
ronden kiezen uit een aanbod van twintig workshops over allerlei actuele thema’s. 

Burgemeester Aboutaleb verzorgde de afsluiting. Alles bij elkaar waren zo’n 250 mensen tijdens de 
Veiligheidsconferentie aanwezig. De bijeenkomst is geëvalueerd aan de hand van een bezoekers-
enquête en een ambtelijke evaluatie. Gezien de positieve reacties wordt begin 2019 opnieuw een 
regionale veiligheidsconferentie georganiseerd. 

Jan Tromp
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In april en in oktober verscheen weer een Gezamenlijk Veiligheidsbeeld met een cijfermatig overzicht
van de stand van zaken op regionale speerpunten, aangevuld met cijfers van Veiligheidshuizen, Halt,
RIEC en Burgernet. Eind dit jaar heeft een ambtelijke klankbordgroep de afgelopen edities geëvalueerd.
Het GVB heeft zich inmiddels een vaste plaats verworven en wordt door de partners met tevredenheid
gebruikt. De eerste editie van 2018 geeft een jaaroverzicht van 2017. De resultaten van de in het na-
jaar afgenomen landelijke Veiligheidsmonitor worden hierin verwerkt. In de meting van de landelijke
veiligheidsmonitor zijn dit jaar ook vragen opgenomen die betrekking hebben op brandveiligheid en
preventie. Hiervoor wordt samengewerkt met beide veiligheidsregio’s.
Om gemeenten in staat te stellen ook daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag te kunnen 
organiseert de VAR in mei 2018 een ambtelijke bijeenkomst die inzoomt op de bruikbaarheid van het
cijfermateriaal in de ambtelijke en bestuurlijke praktijk. Het thema veiligheidsbeleving zal hierin een 
rol spelen.

Eén gemeentelijke inwonerbijdrage regionale voorzieningen
Net als voorgaande jaren heeft de VAR gezorgd voor een soepele inning van de gemeentelijke inwoner-
bijdrage voor het RIEC, de Veiligheidshuizen, Burgernet en de VAR zelf. Ook de besluitvorming over de
hoogte van de bedragen voor het volgende jaar neemt de VAR op zich.

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. De VAR werkt nauw samen met de andere regionale
partners als de adviseur Regioburgemeester, het RIEC en beide Veiligheidshuizen. 
Ook werkt de VAR samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het Ministerie
van Justitie en Veiligheid en samenwerkingsverbanden van andere regio’s. 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 ons werkgebied. 

1.2 Gezamenlijk 
Veiligheidsbeeld
regio Rotterdam

1.3 Overige activiteiten

In het regionaal beleidsplan (2015-2018) zijn de regionale veiligheidsthema’s vastgelegd. De VAR 
ondersteunt de lokale partners op de thema’s Jeugd, Veilig Wonen en Geweld in afhankelijkheids-
relaties onder andere 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 is na besluitvorming in het RVO van 3 april 2017 getransformeerd naar het Regionale
Netwerk Jeugd en Veiligheid. Aan het Netwerk nemen dezelfde partners deel. Bureau Halt is toege-
voegd. Burgemeester Moerkerke van Papendrecht is nog steeds de voorzitter, alsmede bestuurlijk 
portefeuillehouder Jeugd in het RVO. Het Netwerk komt twee maal per jaar bij elkaar om de laatste
ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en Veiligheid met elkaar te delen. Regionale vragen en 
knelpunten pakt het Netwerk op. 
Als ambtelijk vertegenwoordiger van het Netwerk was de VAR betrokken bij de opdracht van Bureau
Beke om te komen tot een alternatieve duiding van problematisch jeugdgroepsgedrag. Na het weg-
vallen van de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel bleek dat veel gemeenten daar 
behoefte aan hadden. Het rapport en de praktische handleiding zijn in december verspreid. Tevens 
verzorgde het Netwerk een workshop over het 7-stappen model en de groepsscan tijdens de regionale
conferentie op 26 oktober.

2.1 Jeugd   

2. Regionale veiligheidsthema’s
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Op initiatief van de politie heeft het Netwerk het aanbod van leerwerk traject City Steward regionaal
op de agenda gezet. Daartoe zijn presentaties verzorgd in de Districtelijke Management Teams van 
de politie en in de DVO’s. City Steward is op basis daarvan met verschillende gemeenten in gesprek 
gegaan over een mogelijke samenwerking.
Het Netwerk was betrokken bij de ontwikkeling van een preventieve voorlichtingscampagne rondom ID
vervalsing door minderjarigen. De aanleiding vormde het feit dat minderjarigen op grote schaal IDs
vervalsen om zichzelf toegang te verschaffen tot 18+ horeca. Dat dit verregaande gevolgen voor hen
kan hebben, zoals het niet kunnen verkrijgen van een VOG, is hen vaak onbekend. Op initiatief van het
OM en de politie heeft het Netwerk de mogelijkheden verkend om hen hierover proactief te informe-
ren middels een campagne. Alvorens hiermee van start te gaan, vindt momenteel afstemming plaats
tussen politie en OM over opvolging van het strafbare feit. Indien positief wordt besloten, zal het 
netwerk actief betrokken zijn bij de implementatie in 2018. 
Dit voorjaar vindt op initiatief van het Netwerk een trainingsbijeenkomst plaats over social media en
jongerenproblematiek.  Door de komst van sociale media manifesteren jongeren zich steeds vaker in
de virtuele wereld. Het is makkelijker geworden voor jongeren om bij gelegenheid deel te nemen en
weer af te haken. Daarmee ontstaan zogenaamde fluïde netwerken. Dat vraagt van  professionals 
dat zij ook (meer) dynamisch werken en de virtuele wereld betrekken in hun aanpak. In de training,
verzorgd door Driekwadraat,  kregen de professionals concrete inzichten en handvatten aangeboden. 

Buurpreventie PLUS
De gemeenten Oud-Beijerland, Gorinchem, Hellevoetsluis, Lansingerland, Rotterdam, Leerdam, 
Maassluis, Molenwaard en Capelle aan den IJssel hebben in 2017 deelgenomen aan de pilot Buurt-
preventie PLUS. De organisatie daarvan was in handen van Bureau JSO uit Gouda. Dit bureau kon in 
het kader van het programma “Kwaliteit van de Samenleving” gebruik maken van een externe 
financiering van de provincie Zuid-Holland, waardoor deelname voor gemeenten financieel 
aantrekkelijk kon worden gemaakt. 
De training borduurde voort op de eerdere pilot van de drivergroep Veilig Wonen, maar bood 
tegelijkertijd een nieuw element. De eerste avond bestond uit het versterken van kennis en vaardig-
heden rondom het buurtpreventiewerk. Tijdens de tweede avond werd het oppikken en melden van
Niet-Pluissignalen (signalen van sociale problematiek) belicht. Naast de trainingsavonden organiseerde
JSO ook twee netwerkbijeenkomsten om met de deelnemers te klankborden over de maatschappelijke
aspecten van het buurtpreventiewerk.
In de afrondende rapportage concludeerde de JSO dat Niet-Pluissignalering een duidelijke toe-
gevoegde waarde heeft. Wel bleek uit de pilot dat deelnemers aan Buurtpreventie niet allemaal 
geïnteresseerd zijn in een taakuitbreiding op het sociaal domein. Belangrijk is om hen daar toe te 
verleiden middels een gecombineerde training, die deels het veiligheidsdomein behandelt en deels 
het nieuwe werkveld introduceert. 

2.2 Drivergroep Veilig
Wonen

Belangrijke criteria voor een succesvolle aanpak van Niet-Pluissignalen zijn: het goed laten aansluiten
van de training bij de praktijk van het buurtpreventiewerk, het maken van afspraken over het doen 
van meldingen en het geven van een goede terugkoppeling op de 
meldingen. De bevindingen van de pilots zijn gedeeld met de gemeenten en zijn opgenomen in de 
kennisbank. Het CCV heeft de beide buurtpreventiepilots opgenomen in een best practices uitgave.

Woonoverlast
In het voorjaar van 2017 organiseerde de drivergroep een bijeenkomst voor regiogemeenten over de
implementatie van de Wet Aanpak Woonoverlast. Het CCV en de VNG sloten hierbij aan. De gemeente
Rotterdam presenteerde haar plan van aanpak en lichtte de gemaakte beleidskeuzes toe. Het nieuwe
instrumentarium riep bij gemeenten tal van vragen over definities, criteria en de verwachtte toestroom
van zaken. Verschillende gemeenten kondigden aan de beleidsontwikkeling te gaan starten. In septem-
ber kwam het netwerk opnieuw bijeen, dit keer met een nog grotere opkomst. Enkele middelgrote 
gemeenten lichtten hun plannen en beleidsontwikkeling. Aangezien het nieuwe instrumentarium aan
moet sluiten op het lokale woonoverlastbeleid bleek er geen behoefte aan een regionaal format. Wel
zou een checklist met beslispunten van pas komen. De drivergroep heeft deze checklist in samenspraak
met gemeenten inmiddels ontwikkeld en verspreid.
De regiogemeenten verwachten in het eerste kwartaal van 2018 de eerste casuïstiek te kunnen delen.
De VAR zal dan weer samen met het CCV een bijeenkomst organiseren.

Niet-Pluis training
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Op het thema veilig wonen zijn vanuit de drivergroep de afgelopen jaren verschillende activiteiten 
ontplooid en producten opgeleverd. Naast diverse kennisbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld over de 
gemeentelijke aanpak van woninginbraak en het beïnvloeden van preventiegedrag, zijn ook concrete
producten opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de toolbox Woninginbraak, de Praktijkgids Buurt-
preventie en het Draaiboek Roadshows. Aangezien er geen grote nieuwe regionale opgaven liggen 
op het vlak van veilig wonen, is voorgesteld om de drivergroep af te schalen naar een netwerk. Dit 
netwerk, en daarmee de ondersteuning door de VAR, blijft in stand om eventuele nieuwe ontwikkelin-
gen te bespreken en kennis en ervaring te delen. Dit geldt vooral voor het netwerk rond de implemen-
tatie van woonoverlast en de ontwikkelingen op het helingaanpakdossier.

De drivergroep zal in 2018 opnieuw aandacht besteden aan het vergroten van de meldingsbereidheid
bij professionals op het vlak van kindermishandeling. Daarbij wordt gezocht naar nieuwe aangrijpings-
punten en mogelijkheden om (naast de bestaande landelijke programma’s) aanvullende handelings-
perspectieven aan te bieden. Ook willen we samen met Veilig Thuis nader onderzoeken hoe het komt
dat relatief gezien weinig zorgprofessionals meldingen doen bij Veilig Thuis in vergelijking tot politie. 
Op het vlak van stalking/belaging wordt samengewerkt met het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.
In het veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond wordt een kenniscentrum stalking/belaging opgericht.
Vanuit dit kenniscentrum wordt expertise en kennis verzameld en gedeeld in de regio. De drivergroep
sluit op dit kenniscentrum aan en biedt de mogelijkheid om de deskundigheid onder professionals 
te bevorderen. 
Slachtoffers van huiselijk geweld worden in urgentie situaties uitgerust met een noodkastje (Aware)
dat vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond wordt verstrekt. De verwachting is dat deze con-
structie vervalt en wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om dit via de WMO te regelen.
Indien dit daadwerkelijk via de WMO gaat lopen, wil de drivergroep zich inspannen om een model-
aanvraag op te stellen voor gemeenten, zodat dit proces niet onnodig bureaucratisch wordt.

In de regio zijn en worden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van 
senioren en veiligheid. Naast babbeltrucs en financiële uitbuiting wordt er ook aandacht besteed aan
tips om cybercrime en helddeskfraude tegen te gaan. De campagne ‘Financieel veilig voor nu en later’
is als best practice opgenomen in de kennisbanken van het CCV en EFUS (European Forum for Urban
Security). Op het vlak van stalking/belaging wordt samengewerkt met het Veiligheidshuis Rotterdam
Rijnmond. Van hieruit wordt expertise en kennis verzameld en gedeeld in de regio. Het is van belang
om vechtscheidingen goed te kunnen onderscheiden van stalkingszaken. 

2.3 Drivergroep Geweld

Na de regionale bijeenkomst in december 2016, heeft het PPER de werkgroep politie – zorg opgericht.
Onder voorzitterschap van de politie spraken diversen gemeenten op beleids- en uitvoeringsniveau
over de route van de zorgmeldingen vanuit de politie naar Veilig Thuis. Een route die binnen de privacy
wetgeving valt en de partners optimaal in de gelegenheid stelt om kwetsbare kinderen en gezinnen te
helpen. Het resulteerde in een notitie die in het najaar breed is verspreid, zowel ambtelijk als bestuur-
lijk. Het is nu zaak dat de werkwijze ook praktijk wordt. De werkgroep blijft bestaan en is aanspreek-
baar op knelpunten. De werkwijze die de werkgroep heeft voorgesteld en de voorwaarden om daar
uitvoering aan te kunnen geven, zullen in het voorjaar van 2018 bestuurlijke aandacht krijgen.

In juli heeft het PPER namens de eenheid Rotterdam deelgenomen aan de landelijke internetconsulta-
tie in het kader van een nieuwe wetgeving die voorziet in een uitbreiding van de VOG met politie-
gegevens. Hiermee wordt het betrekken van politie-informatie bij de screening van medewerkers 
binnen bepaalde veiligheidsfuncties mogelijk. Het PPER bracht een advies uit na overleg met het 
Bureau Regioburgemeesters.
Na de presentatie van het privacyreglement Midden NL door de RVS, een zusterorganisatie van de
VAR, buigt het PPER zich sinds het najaar over de vraag of dit reglement bruikbaar is voor de eenheid
Rotterdam. Daartoe is het PPER tijdelijk versterkt met ervaringsdeskundigen. Het PPER zal zich in 2018
buigen over de voor- en nadelen van een dergelijk reglement voor onze regio ten behoeve van een 
persoonsgebonden aanpak. Het reglement kan voorzien in de gegevensuitwisseling rondom personen
die te zwaar zijn voor de sociale wijkteams, maar te licht zijn voor het Veiligheidshuis. Tegelijk vormen
deze personen een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. 
Het PPER zal een adviserende rol spelen bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) en de bijbehorende Richtlijn Gegevensbescherming Politie en Justitie die op 
25 mei 2018 in werking treden. De concrete invulling van deze rol is mede afhankelijk van de 
behoeften in de regio.

De VAR ondersteunt het netwerk van contactpersonen radicalisering van gemeenten en andere 
veiligheidspartners. In 2017 kon de VAR opnieuw een beroep doen op de versterkingsgelden van de
NCTV, hierbij wordt samengewerkt met Gemeente Rotterdam. Met de versterkingsgelden is ingezet 
op deskundigheidsbevordering. In het voorjaar is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor 
alle contactpersonen, waarbij aandacht is besteed aan de ervaringen in het casusoverleg van het 
Veiligheidshuis en de werkwijze van politie in het geval van opschaling bij dreiging. Ook is er voor de 
contactpersonen weer een driedaagse verdiepingstraining (Behr-training) georganiseerd. De ervaringen
hiermee zijn zeer positief. Negen gemeenten hebben gebruik gemaakt van het trainingsaanbod 
op locatie, waarbij frontoffice-medewerkers (o.a. baliemedewerkers, wijkteams, jeugdcoaches en 
politiemedewerkers) een training hebben gekregen, gericht op signalering en achtergronden van 
radicalisering. Op de regionale veiligheidsconferentie heeft de AIVD een workshop verzorgd over de 

2.4 Privacy Platform
Eenheid Rotterdam
(PPER)

2.5 Radicalisering
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laatste ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Ook voor 2018 kan de VAR een beroep
doen op de versterkingsgelden van de NCTV en daarmee opnieuw een breed trainingsaanbod realiseren.
Daarbij wordt ook samengewerkt met Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en Gemeente Rotterdam. Ge-
meenten kunnen op locatie hun frontoffice medewerkers een 1-daagse training laten volgen. Voor be-
leidsmedewerkers is er dit jaar weer de mogelijkheid om weer een verdiepingstraining te volgen. Nieuw
is het aanbod van een tweedaagse training. Deze is bestemd voor ambtenaren voor wie een driedaagse
training een te groot tijdsbeslag is.  Ook zullen er weer netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden
voor de contactpersonen radicalisering. In de bijeenkomst van februari staat een verdiepende kennisma-
king met de AIVD gepland en zal de NCTV ingaan op het handelingsperspectief bij terugkeerders.

In de regio is een regionaal schakelteam geformeerd dat bestaat uit bestuurders van de verschillende
ketenpartners en tot doel heeft om de thema’s op te pakken die gemeente-overstijgend zijn en 
good practices te delen. De VAR vervult het ambtelijk secretariaat en ondersteunt burgemeester 
Van Hemmen in zijn rol als bestuurlijk trekker van het thema. In 2017 is vanuit het Veiligheidshuis 
Rotterdam-Rijnmond een regionaal projectleider aangesteld ten behoeve van de regionale aanpak. 
Om input te verzamelen voor het regionale plan van aanpak is in februari 2017 een werkconferentie
georganiseerd voor betrokken beleidsambtenaren. Op 22 juni heeft een bestuurlijke conferentie
plaatsgevonden over de continuïteit van zorg, waarin is ingegaan op wat het landelijke programma
‘Continuïteit van Zorg’ heeft opgeleverd en wat er nog te doen is op dit vlak. De verschillende initiatie-
ven hebben geresulteerd in een regionaal plan van aanpak met tien onderwerpen die bijdragen aan
een sluitende aanpak, in aanvulling op de lokale en sub-regionale inzet. Daarbij gaat het o.a. om het
verder uitrollen van het Politie-GGZ-programma en verbetering van triage en passende zorg, waar-
onder vervoer. In 2018 wordt verder invulling en uitvoering gegeven aan het regionaal plan van aan-
pak. Helaas blijft het aantal bij politie geregistreerde incidenten met personen met verward gedrag 
nog steeds stijgen. Dit is ook landelijk het geval. Om blijvend urgentie te creëren en de betrokken 
organisaties goed te informeren over de voortgang van de verschillende regionale projecten, wordt in
2018 wederom een (bestuurlijke) bijeenkomst georganiseerd. De VAR blijft, samen met haar partners,
een rol spelen in het breed delen van de kennis, ervaringen en best practices die daaruit voortkomen. 

Op het vlak van veiligheidsbeleving hebben een aantal proeftuinen in de regio plaatsgevonden. 
Remco Spithoven (VU Amsterdam/Hogeschool Utrecht heeft in een aantal gemeenten op buurtniveau
een verdiepingsanalyse uitgevoerd, naar aanleiding van de uitkomsten van de Landelijke Veiligheids-
monitor. Daarbij is een combinatie gemaakt van kwantitatieve inzichten (cijfers) en kwalitatieve 
(verhalen) inzichten om daarmee professionals handelingsperspectief te geven voor een effectieve
aanpak. De proeftuin-overstijgende lessen zijn gedeeld tijdens een landelijk conferentie van het CCV 
en Bureau RVS Midden-Nederland. In 2017 heeft de regio ook weer meegedaan met de meting van de
landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten hiervan worden opgenomen in het eerste Gezamenlijke
Veiligheidsbeeld van 2018.

2.6 Personen met 
verward gedrag

2.7 Veiligheidsbeleving

Op 3 april 2017 heeft het RVO positief besloten over een regionaal voorstel met betrekking tot de 
aanpak van cybercrime. Een regionale werkgroep onder regie van de VAR en een bestuurlijk klankbord
gaan hier de komende twee jaar mee aan de slag. In dit plan worden vier sporen onderscheiden, te
weten: 1. Meer inzicht creëren in de aard en omvang van cybercrime, 2. Eigen huis/informatieveilig-
heid van gemeenten op orde, 3. Vergroten digitale weerbaarheid en bieden van preventietips voor
MKB-ondernemers en 4. Vergroten digitale weerbaarheid en bieden van preventietips voor bewoners.
Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van cybercrime worden de misdaadcijfers structureel
opgenomen in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld. Het aantal aangiften is tot op heden zeer beperkt,
terwijl dit in werkelijkheid veel groter zou moeten zijn. Verschillende nationale en internationale pu-
blieke en private instellingen verrichten onderzoek om meer inzicht te krijgen. Deze inzichten worden
door de werkgroep gedeeld in de regio.

2.8 Cybercrime
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Op het vlak van verstevigen van eigen informatieveiligheid heeft elke gemeenten een Cyber Informa-
tion & Security Officer (CISO) aangesteld. De werkgroep heeft een bijeenkomst georganiseerd voor 
alle CISO’s in de regio, zodat zij elkaar in de toekomst ook weten te vinden en ervaringen uit kunnen
wisselen. Daarbij is het ook zaak dat informatieveiligheid ook voldoende bestuurlijke aandacht krijgt. 
MKB-ondernemers vormen een kwetsbare doelgroep voor cybercrime, ook al lijken zij zich hier niet in
voldoende mate van bewust te zijn. Daarom is de VAR, samen met het CCV het project ‘Digitaal Veilig’
voor MKB-ondernemers in de regio Rotterdam gestart waarin per gemeente zowel voorlichting wordt
gegeven over wat cybercrime nu precies is, als over manieren waarop MKB-ondernemers zich ertegen
kunnenwapenen. Per geïnteresseerde gemeente wordt in 2018 gestart met een onderzoek van het
Centre of Expertise Cyber Security van de Haagse Hogeschool en daarna vindt een trainingsavond
plaats. Het project wordt gefinancierd vanuit een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Op het vlak van bewustwording onder burgers heeft de werkgroep als hulpmiddel een checklist Digi-
taal Veilig ontwikkeld met een aantal preventieve tips. Deze checklist kunnen alle partners gebruiken 
in hun voorlichtingsactiviteiten. In 2018 wordt in aanvulling hierop samen met Gemeente Rotterdam
ingezet op het ontwikkelen van preventiefilmpjes. 

November 2017 vond een leerhuis over informatieveiligheid en cybercrime plaats, gecombineerd met
het RVO. Daarbij waren er inhoudelijke bijdragen van het NCSC, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD),
de CISO’s uit de regio, de Autoriteit Persoonsgegevens en het bestuurlijk klankbord. 
In 2018 zullen samen met de IBD crisisgames georganiseerd worden voor bestuurders en hun 
ondersteuners op het vlak van informatieveiligheid. 
Het thema cybercrime zal een belangrijk onderdeel vormen van het nieuwe Regionale Strategische 
Beleidsplan (2019-2023). Samen met Politie schrijft de VAR mee aan de invulling van dit hoofdstuk,
waar in de vier sporen ook concreet tot uiting komen. 

Het dagelijks bestuur van de VAR wordt gevormd door Burgemeester Heijkoop van gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht (voorzitter) en burgemeester Salet van gemeente Nissewaard (vice-voorzitter).
Beiden wisselen jaarlijks van rol. Ook is er een regiegroep die vier 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 2017 o.a. gesproken over de ZSM-aanpak, het regionale beleidsplan en 
verlenging van de uitvoeringsregeling van de VAR. 

Voor de regionale prioriteiten Veilig Wonen en Geweld zijn drivergroepen in het leven geroepen. 
Deze drivergroepen worden voorgezeten door een bestuurder uit het Regionaal Veiligheidsoverleg 
en ondersteund door een beleidsadviseur van de VAR. De drivergroepen werken projectmatig en de
voorzitters koppelen terug over de voortgang in het Regionaal Veiligheidsoverleg. Na afronding van
een project wordt ook kritisch gekeken in hoeverre er nog een vervolg nodig is. De drivergroep Jeugd 
is in 2017 omgevormd tot een regionaal netwerk dat twee keer per jaar bijeenkomt. Hiermee ontstaat
ook weer ruimte om nieuwe thema’s op te pakken, zoals cybercrime. Naast de drivergroepen levert de
VAR ondersteuning op de thema’s die in dit jaarplan/jaarverslag beschreven staan. 

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 management-
assistente van de 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. 
Helaas is één van de adviseurs met ziekte uitgevallen tijdens de laatste maanden van 2017. Dit heeft,
gezien de beperkte capaciteit binnen het team, de nodige druk gelegd op het kernteam om alle 
onderwerpen goed te kunnen blijven ondersteunen. 
In 2018 start een nieuwe medewerker van politie bij de VAR. Net als in 2017 zal de VAR ook in 2018
weer een stageplaats bieden aan een afstudeerder op HBO- of WO-niveau

3. Bestuur, organisatie en communicatie 

3.1 Bestuur en 
regiegroep

3.2 Drivergroepen/ 
Ondersteuning 
regionale thema’s

3.3 Kernteam
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Jaarrekening 2017 

Uitgaven

Bijeenkomsten 15.000

Drivergroepen/regionale thema's 15.000

Opleiding/deskundigheidsbevordering 5.000

Beheerskosten 1.000

Communicatie 3.500

Personele kosten 129.000

Radicalisering 14.000

Monitoring/GVB 21.000

Totaal €                                   203.500 

Inkomsten

Inwonerbijdrage 31 gemeenten 171.000

Extra bijdrage Gvb en pilot buurtpreventie 12.000

Versterkingsgelden NctV 14.000

Totaal €                                   203.500 

3.5 FinanciënDe VAR-website (www.veiligheidsalliantie.nl) heeft in 2017 een nieuw jasje gekregen. De nieuwe 
lay-out oogt frisser en ook de gebruiksvriendelijkheid heeft een impuls gekregen. In juni is tijdens de
vergadering van het RVO de website feestelijk gelanceerd. Met de zusterorganisaties uit de regio’s
Haaglanden, Midden- en Oost-Nederland wordt samen opgetrokken in het verder ontwikkelen van 
de website en het delen van kennis en informatie. 

Het afgelopen jaar zijn er vijf nieuwsbrieven verschenen. De VAR maakt regelmatig gebruik van 
Twitter om aandacht te vestigen op haar activiteiten en op interessante veiligheidsnieuwtjes.
In augustus werd de VAR genomineerd voor de titel Beste Overheidsorganisatie van 2017. 
De inzending werd bekroond met een plaats in de top 25. Geen slechte prestatie wanneer bedacht
wordt dat de VAR uit slechts vier medewerkers bestaat en dat er ruim 400 inzendingen zijn.

3.4 Communicatie
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Begroting 2018

Uitgaven

Bijeenkomsten 14.000 

Drivergroepen/regionale thema's 10.000 

Opleiding/deskundigheidsbevordering 7.500 

Beheerskosten 1.500 

Communicatie 3.000 

Personele kosten 130.000 

Radicalisering 10.000 

Monitoring/GVB 12.000 

Cyber MKB 100.000 

Totaal €                                   288.000 

Inkomsten

Inwonerbijdrage 31 gemeenten 171.000 

Bijdrage politie/RIEC/Veiligheidshuizen tbv monitoring 7.000 

Versterkingsgelden NctV 10.000 

Subsidie Cyber Min V&J 100.000 

Totaal €                                   288.000 

Toelichting:
De gevraagde inwonerbijdrage blijft in 2018 gelijk aan die van voorgaande jaren. De personeelskosten
betreffen de 1,5 fte beleidsadviseurs die vanuit de inwonerbijdrage gefinancierd worden. Gemeente
Rotterdam, Politie en Openbaar Ministerie blijven om-niet de overige capaciteit van het kernteam 
leveren.  Ook in 2018 maken we voor wat betreft radicalisering gebruik van de versterkingsgelden van
de NCTV die voor de regio beschikbaar zijn gekomen. De ééndaagse trainingen voor eerstelijnsmede-
werkers en een tweedaagse training worden om-niet aangeboden vanuit het Rijksopleidingeninstituut.
Daarom is het beschikbare budget naar beneden bijgesteld. Voor het project Vergroten Digitale 
Weerbaarheid MKB heeft het ministerie van J&V eenmalig € 100.000,- ter beschikking gesteld voor 
de regio. Voor wat betreft het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is een co-financieringsconstructie 
afgesproken met RIEC, Veiligheidshuizen en Politie. De deelname aan de Landelijk Veiligheidsmonitor
wordt apart gefactureerd aan de deelnemende organisaties. 

Regionaal Veiligheidsoverleg + VAR Leerhuisbijeenkomst
ma   9 april 14.00 – 16.00 RVO + 16.00 – 18.00 Leerhuis, Dordrecht
ma   2 juli 14.00 – 16.00 RVO + 17.00 – 19.00 Leerhuis, Dordrecht
ma 12 november 14.00 – 16.00 RVO + 16.00 – 18.00 Leerhuis, Dordrecht

VAR Workshopcarrousels
do 8 maart 09.00 – 13.00

Regionale Veiligheidsconferentie (coproductie VAR/Veiligheidshuizen en RIEC)
najaar

Bijlage: Bijeenkomsten 2018
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