ADVISEUR VEILIGHEIDSHUIS
Gemeenten district West Utrecht
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Voorwoord
Het Veiligheidshuis (VHRU, Veiligheidshuis Regio Utrecht) is een samenwerkingsverband van diverse partijen
uit de zorg-, strafrecht- en bestuurlijke keten. De samenwerking heeft tot doel om ernstige overlast en
criminaliteit te bestrijden. Dit doen zij door:
 een persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek
 het bedenken van een op maat gemaakt plan voor de persoon die overlast geeft of crimineel gedrag
vertoont
 in gezamenlijkheid te zorgen voor de uitvoering van dat plan.
Sinds 2015 worden alle tien de gemeenten in West Utrecht in het Veiligheidshuis regio Utrecht (VHRU)
vertegenwoordigd door twee gemeentelijke adviseurs Veiligheidshuis te weten: Licia Joosse en Ruben Visscher.
De gemeenten West Utrecht zijn de volgende gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater,
Woerden, Montfoort, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Lopik, Nieuwegein, Houten.
Vanuit mijn functie, als teammanager van beide adviseurs, presenteer ik u hierbij hun jaarverslag 2018. Zij
geven u hiermee inkijk in hun werk.
In het jaarverslag 2018 komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 De persoonsgerichte aanpak door het Veiligheidshuis (casuïstiek, de TOP X aanpak) van mensen die
veel criminaliteit laten zien.
 De beleidsonderwerpen waar de gemeentelijk adviseurs Veiligheidshuis zich mee bezig hielden in
2018 en
 Een vooruitblik op 2019
 De nazorg ex-gedetineerden. Dit is een apart onderwerp wat door de coördinator nazorg exgedetineerden wordt uitgevoerd. Maar beleidsmatig zijn de adviseurs Veiligheidshuis wel betrokken.
Zij schrijven het jaarverslag over de nazorg ex- gedetineerden.
In bijlage 1 is voor uw eigen gemeente een overzicht te vinden van de hoeveelheid casussen die zijn besproken
in 2018 en met welk resultaat.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag 2018.
Met vriendelijke groet,
Matthijs van den Heuvel,
Teammanager Samenleving, gemeente Houten
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1. Inleiding
Elke gemeente heeft op lokaal niveau de regie op de openbare orde en veiligheid. Op regionaal niveau werken
de gemeenten en andere organisaties (zoals politie, openbaar Ministerie) samen op een aantal thema’s die
betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid. De thema’s waarin ze willen samenwerken worden
vastgelegd in de Regionale Veiligheidsstrategie (RVS). Het doel van de regionale veiligheidsstrategie is te komen
tot een veilige buurt en stad.
In de Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS 2015-2018), is opgenomen dat de
persoonsgerichte aanpak prioriteit heeft. Een persoonsgerichte aanpak is een integrale, op de persoon
toegesneden mix van straf-, zorg- en overige maatregelen. Het doel is hardnekkige patronen van criminaliteit
en overlast te doorbreken en herhaling te voorkomen. Dit voor de veiligheid in de maatschappij.
Er zijn twee vormen van persoonsgerichte aanpak:
 De Lokale Persoons Gerichte Aanpak (LPGA): de gemeente heeft de regie op de aanpak van complexe
casuïstiek waar criminaliteit en overlast ontluikend te zien is. Daarnaast zijn er problemen op
meerdere leefgebieden. Lokale partners zoals de politie, sociaal team, woningbouwvereniging,
leerplicht, werken samen.
 De persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis: het Veiligheidshuis heeft de regie op de aanpak
van zeer complexe casuïstiek waar criminaliteit en overlast veelvuldig te zien zijn. Deze aanpak heet de
TOP X aanpak. Naast crimineel gedrag zijn er problemen op meerdere leefgebieden zoals huisvesting,
dagbesteding, financiën, in de thuissituatie, psychiatrie etc.
Regionale partners en lokale partners zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Raad voor de
Kinderbescherming, de reclassering, SAVE, hulpverleningsorganisaties en de gemeente werken samen.
Juist die samenwerking van al die partners, maakt dat er een sluitende persoonsgerichte aanpak tot
stand komt.
Bij de TOP X aanpak van het Veiligheidshuis hebben de partners vaste vertegenwoordigers bij de
casuïstiekbespreking. Voor de 10 gemeenten van West Utrecht zijn dat de gemeentelijk adviseurs
Veiligheidshuis: Ruben Visscher en Licia Joosse.
Ruben Visscher vertegenwoordigt de gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater, Woerden,
Montfoort en IJsselstein.
Licia Joosse vertegenwoordigt de gemeenten: Houten, Nieuwegein, Vianen en Lopik.
De Lokale Persoonsgerichte Aanpak en de TOP X aanpak verhouden zich tot elkaar in een op- en
afschalingsmodel. Lijdt de Lokale PGA niet tot het gewenste resultaat, vermindering van criminaliteit en
overlast, dan kan de casus overgedragen worden voor de TOP X aanpak. Als de doelen van de TOP X aanpak zijn
behaald, kan afgeschaald worden naar de Lokale PGA.
Een belangrijke basis van ons werk is het kennen van, en gekend worden door, de gemeentelijke afdelingen en
organisaties waar wij voor werken. Door te investeren in en blijven onderhouden van netwerken en relaties,
wordt samenwerken makkelijker. Daardoor kunnen we sneller tot resultaten komen.
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2. Wat is de rol van de adviseur Veiligheidshuis bij de TOP X- aanpak?
De adviseur Veiligheidshuis vertegenwoordigt de gemeenten bij de
Top X aanpak door:






Structurele deelname aan casus overleggen en een bijdrage leveren aan het plan van aanpak voor
de desbetreffende persoon die besproken wordt.
De gemeentelijke informatie over de besproken persoon of situaties wordt opgehaald bij de
diverse gemeentelijke afdelingen en ingebracht.
Adviseren ten aanzien van gemeentelijke interventies die mogelijk zijn.
Zorg dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke interventies die zijn afgesproken.
De adviseur Veiligheidshuis is ook regelmatig betrokken bij andere casus overleggen zoals de
lokale PGA, het Trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming, het Huiselijk Geweld
overleg (MDA++) en het overleg over personen met verward of gevaarlijk gedrag.

Werkproces in het kort:
De werkwijze voor het vaststellen wie er op de TOP X lijst komen is voor de 10 gemeenten van Utrecht West
eenduidig:





Alle partners betrokken bij het Veiligheidshuis, kunnen personen aandragen voor de TOP X aanpak.
Vanuit de politie en de gemeente komen de meeste nieuwe aanmeldingen.
De politie en de gemeente doen de eerste screening of de aangedragen persoon past binnen de TOP X
aanpak.
Twee keer per jaar wordt door de burgemeester en de basisteamchef politie vastgesteld welke
personen in aanmerking komen voor de op- en afschaling van de TOP X -aanpak.
De resultaten van de inzet worden met de burgemeester en de basisteamchef politie besproken.
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Cijfers van de TOP X aanpak en uitleg

Totaal cases

Ronde
Venen

Houten

Lopik

2015 t/m 2017

9

7

0

1

2018

7

5

0

2

Vianen

Oudewater

Stichtse
Vecht

19

6

2

9

16

10

18

3

0

8

13

7

Montfoort Nieuwegein

2015 t/m 2017

2018

TOP X 2018
TOP X
Afgerond

TOP X
Nieuw

Zorg&Veiligheid/
Veldtafel

Woerden IJsselstein

Actief eind
2018

Ronde Venen

3

1

0

4

Houten
Lopik

0

1
0

1
0

5
0

Montfoort
Nieuwegein

0
5

1
1

0
1

2
13

Vianen

1

0

1

2

Oudewater
Stichtse
Vecht
Woerden

0
2

0
2

0
0

0
6

2

2

1

11

IJsselstein

1

1

1
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TOTAAL

15

10

5

49

Afgerond: De redenen dat Top X cases worden ‘afgerond’
kunnen divers zijn: de recidive kan gestopt zijn (aanpak
geslaagd), de persoon is verhuisd, de persoon blijft
volharden in zijn weigering om zijn leven te veranderen.
Een nadere analyse van de TOP X cijfers per gemeente
wordt gegeven in de bijlage per gemeente.
Nieuw: Alle nieuwe cases die in 2018 zijn ontvangen
Veldtafels: Veldtafels zijn complexe casus overleggen met
lokale partners, onder het voorzitterschap van het
Veiligheidshuis. Veldtafels werden een paar jaar geleden op
verzoek van de gemeente georganiseerd. Door de komst
van de lokale PGA worden Veldtafels bijna niet meer
georganiseerd.
Zorg&Veiligheid Casuïstiek: betreft personen die verward
en gevaarlijk worden beschouwd en waar sprake is van een
acute crisis

Aanpak van de Cases







Het aantal personen per gemeente dat wordt besproken in het Veiligheidshuis is verschillend en
verschilt ook per periode.
De doorlooptijd van casuïstiek is gemiddeld twee jaar. Dat lijkt lang, maar het betreft complexe
hardnekkige problematiek waar een lange adem voor nodig is.
De aanpak betreft altijd maatwerk met een mix van maatregelen.
Het aantal TOP X-ers dat besproken is in 2018, is gedaald ten opzichte van de drie voorgaande
jaren. Deels is dit te verklaren door de opkomst van de lokale PGA, waardoor zorgelijke casuïstiek
eerst lokaal wordt opgepakt.
Een analyse van de TOP X cijfers per gemeente is voor elke gemeente toegevoegd in bijlage 1.
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3. Wat is de rol van de adviseur Veiligheidshuis ten aanzien van het beleid?
De adviseur Veiligheidshuis levert een bijdrage aan diverse overleggen:
Partneroverleg Veiligheidshuis
Een managers overleg van alle ketenpartners over ontwikkelingen en verbeteringen van de werkwijze
en samenwerking in het Veiligheidshuis. Jolanda Winkelhorst (manager gemeente Houten) nam daar
aan deel namens de 10 gemeenten van West Utrecht. Wij adviseerden Jolanda voor dit overleg en
bereidden de voorbespreking voor met de 9 overige gemeenten.
Adviseren aan de vertegenwoordiger van de West Utrecht in de Stuurgroep Veiligheidshuis, de
burgemeester van Woerden.
Deelname aan het Ambtelijk Vooroverleg van het Districtelijk Veiligheids College.
Collegiaal overleg met Adviseurs Veiligheidshuis uit Utrecht en Utrecht Oost.
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De veiligheidsadviseur was betrokken op onderstaande beleidsonderwerpen:

Actualiseren van de interventiematrix
Regionale interventies die wij vanuit de gemeente kunnen inzetten op
de personen die wij bespreken zijn systematisch in kaart gebracht door
het Veiligheidshuis. Deze interventies zijn geactualiseerd en aangevuld
met lokale interventies door een stagiaire. Dit heeft een nieuwe
interventiematrix opgeleverd.
Advies aan de Veiligheidsdriehoek inzake doorlooptijden Hoger Beroep
zaken.
Project huisvesting
Huisvesting is een belangrijke factor is als het gaat om gedragsverandering en het voorkomen van recidive.
Wij hebben een onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd over de huisvestingsproblematiek van onze
casuïstiek in de afgelopen 3 jaar.

Huisvesting
Geen huisvestingsprobleem

3%
17%

Huisvestingsprobleem opgelost

50 %

30%

Huisvestingsprobleem niet
opgelost door geen medewerking
van de persoon
Geen passende huisvesting door
tekort aan voorzieningen.

Het bleek dat in de helft van de gevallen er een huisvestingsprobleem is. En in 17% van de gevallen werd het
huisvestingsprobleem ook niet opgelost. De oorzaak daarvan kwam meestal omdat de betreffende persoon passende hulp en
begeleiding afwees welke noodzakelijkerwijs verbonden is aan de huisvesting.
In 3 % van de gevallen was er geen huisvesting gevonden vanwege lange wachtlijsten en omdat er geen passende woonvorm
voor die persoon bestaat. Hetzelfde onderzoek zal Oost Utrecht ook uitvoeren. Het doel is te komen tot beleidsvoorstellen over
huisvesting voor onze doelgroep.

Casusregie
In 2017 is in het Veiligheidshuis een pilot gestart om te onderzoeken wat de bijdrage van casusregie zou
kunnen zijn aan een succesvolle persoonsgerichte aanpak.
De resultaten van casusregie waren positief. Via het Partneroverleg hebben wij hier aandacht voor
gevraagd. Waarschijnlijk zal er in 2019 een beslissing genomen worden.
Trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming
zie blz. 11, “detentie jeugdigen”
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Training/oriëntatie radicaliseringscasuïstiek
Het Veiligheidshuis zal in 2019 ook de complexe casuïstiek oppakken die betrekking heeft op radicalisering.
De gemeentelijke fusie Vijfheerenlanden op 01-01- 2019:
Door de fusie van de 3 gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen, is er in 2018 regelmatig overleg geweest
om te komen tot een overdracht van casuïstiek van het Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid naar het
Veiligheidshuis Regio Utrecht. Dit is in 2018 niet meer gelukt. Daarbij was er ook veel overleg over de
veranderingen in werkwijze die de fusie tot gevolg heeft.
Aanbesteding en programma van eisen voor een nieuw dossiersysteem
Voor de nazorg ex-gedetineerden, de LPGA en de TOP X, in samenwerking met de stad Utrecht, Amersfoort
en Nieuwegein. De verwachting is dat dit nieuwe systeem vanaf de zomer 2019, in gebruik genomen kan
worden.
Nieuw dagbestedingstraject van de Stichting Exodus in Nieuwegein.
Seminars/informatiebijeenkomsten, b.v. Wet Woonoverlast
Beleid nazorg ex-gedetineerden.
De adviseurs Veiligheidshuis hebben een beleidsmatige rol bij de nazorg van ex-gedetineerden. Destijds is
dit zo afgesproken met de gemeente Nieuwegein. Wij maken het jaarverslag over de nazorg exgedetineerden, zie hoofdstuk 5. We denken mee als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en de
implementatie daarvan. De adviseurs Veiligheidshuis werken nauw samen met de coördinator nazorg die
de uitvoering van de nazorg aan ex-gedetineerden doet. De meeste personen die besproken worden in het
Veiligheidshuis belanden vroeg of laat in detentie. We hebben vaak dezelfde contactpersonen bij de
gemeenten. De TOP X aanpak heeft alle belang bij goede afspraken met gemeentelijke afdelingen over de
nazorg ex-gedetineerden.

4. Wat zijn de ontwikkelingen voor de adviseur Veiligheidshuis in 2019?
Dit betreft onderwerpen die nieuw zijn maar deels ook speelden in 2018. Ze hebben invloed op onze
werkzaamheden en werkwijze:











Overdracht casuïstiek van het Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid naar het Veiligheidshuis regio Utrecht.
Dit vanwege de fusie van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik in de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden.
Huisvestingsonderzoek in samenwerking met Oost Utrecht.
Casusregie, nee, ja en hoe dan? Op basis van het onderzoek wat er al ligt, zal het Partneroverleg en de
Stuurgroep een beslissing nemen of er gewerkt gaat worden met casusregie en in welke gevallen.
Nieuw Convenant Veiligheidshuis en Privacy protocol, heeft invloed op de werkwijze.
Implementatie van een nieuw dossiersysteem voor de nazorg ex- gedetineerden, LPGA en TOP Xaanpak.
Meer samenwerking met het RIEC in het kader van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.
Betrokkenheid van het Veiligheidshuis met casuïstiek rond radicalisering.
Zicht krijgen op de aantallen jeugdige gedetineerden.
Vinger aan de pols voor het Trajectberaad van de Raad voor de Kinderbescherming.
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5. Nazorg ex- gedetineerden
In dit Jaarverslag wordt een kort verslag toegevoegd over de nazorg van ex-gedetineerden.
Aan de orde komt:
 De nazorg van volwassen ex-gedetineerden, uitgevoerd door Iris van Leeuwen, de coördinator nazorg
ex-gedetineerden.
 De nazorg van jeugdige ex-gedetineerden uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming
 De ontwikkelingen in 2019 voor de nazorg volwassen ex-gedetineerden.

Detentie volwassenen
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg aan die burgers die uit detentie komen en weer in de gemeente
komen te wonen.
De zorg aan volwassen ex- gedetineerden werd in 2018 voor negen gemeenten in ons district uitgevoerd door
één persoon, de coördinator nazorg ex-gedetineerden, Iris van Leeuwen.
De gemeente Nieuwegein is haar werkgever. Zij deed dit werk in 2018 voor de gemeenten: Stichtse Vecht, De
Ronde Venen, Oudewater, Woerden, Montfoort, IJsselstein, Vianen, Nieuwegein en Houten.
Haar werkzaamheden voert zij met name uit tijdens de detentie van een persoon. Zij probeert tijdens detentie
contact te krijgen met de gedetineerde zodat er al vóór de vrijlating zaken geregeld zijn voor een goede
terugkeer in de maatschappij. Zij richt zich op de leefgebieden van de gedetineerde zoals: identiteitsbewijs,
huisvesting, dagbesteding, inkomen, hulpverlening, etc.
Zoals op bladzijde 8 is uitgelegd zijn haar werkzaamheden nauw verbonden aan het werk van de Adviseur
Veiligheidshuis.
Werkproces in het kort:
 De coördinator nazorg ontvangt een detentiemelding van het Ministerie van Justitie.
 Zij zoekt contact met de casemanager van de gedetineerde in de penitentiaire inrichting en informeert
of hij hulp wil en op welk gebied.
 Zij onderzoekt bij de gemeentelijke afdelingen zoals Leerplicht, BRP, woningbouwvereniging etc., of de
leefgebieden van de gedetineerde op orde zijn.
 Eventueel bezoekt ze de gedetineerde, motiveert hem om zijn zaken op orde te brengen en wijst hem
de weg in de bureaucratie van de gemeente.
 Ze regelt met gemeentelijke afdelingen die zaken die al tijdens detentie opgelost kunnen worden.

Cijfers aantallen gedetineerden incl.
bezoek in de Penitentiaire Inrichting en uitleg

DRV

Woerden IJsselstein

Houten

Montfoort Nieuwegein Oudewater

SV

Vianen

Instroom 2017

13

28

20

20

3

93

3

30

10

Uitstroom 2017

11

31

18

15

3

90

3

37

8

Instroom 2018

26

31

21

19

4

88

2

28

11

Uitstroom 2018

23

28

19

18

3

82

2

23

16

Bezoek PI

8

13

11

2

2

21

1

7

2

Unieke persoon PI

3

6

4

2

1

14

1

5

2

In de tabel is te zien dat het aantal gedetineerden van de 9 gemeenten van West Utrecht ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk is gebleven.
Het aantal bezoeken aan gedetineerden die Iris heeft gebracht in de Penitentiaire Inrichting is ten opzichte van 2017 gestegen van 36 naar
67 bezoeken. Dit wordt met name verklaard omdat Iris in 2017 met zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is geweest. Gemiddeld werd
een gedetineerde twee keer bezocht.
Iris brengt een bezoek aan gedetineerden als:

De gedetineerde hierom vraagt

Op verzoek van het TOP X overleg

Op eigen initiatief als zij op grond van haar onderzoek dit nodig vindt

Meestal bezoekt ze gedetineerden die verblijven in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein of de Penitentiaire Inrichting Alphen
aan den Rijn.
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Inzet EXODUS TRAJECT

DRV
Woerden
IJsselstein
Houten
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
SV
Vianen
Totaal

Aangemeld Exodus
2018

In Exodus traject
2018

Woning Exodus
2018

Bezoek
PI

13
9
5
2
1
17
0
7
3
57

6
3
1
0
1
6
0
2
1
20

3
2
1
0
1
1
0
2
0
10

8
13
11
2
2
21
1
7
2
67

Unieke
Persoon
PI
3
6
4
2
1
14
1
5
2
38

De inzet van de Stichting Exodus wordt apart geregistreerd. De Stichting Exodus geeft ambulante hulpverlening aan ex-gedetineerden. Deze
inzet wordt bekostigd vanuit rijkssubsidie welke regionaal aangevraagd wordt door de gemeente Utrecht voor 23 gemeenten. Ook heeft
Exodus beschikking over enkele woonplekken. Uit de cijfers blijkt dat een minderheid van de ex-gedetineerden ambulante hulpverlening
krijgen van Exodus. De meeste ex-gedetineerden kiezen daar niet voor omdat ze zich niet aan de gestelde regels van Exodus willen houden.

Detentie jeugdigen
De Raad voor de Kinderbescherming is verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren in een Justitiële
Jeugdinrichting (JJI) en voor de terugkeer na detentie. Jongeren onder de 18 jaar vallen onder het
jeugdstrafrecht. Met de transitie van de jeugdzorg, zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering
van de detentie en zijn de gemeenten ook betrokken als de jongere terugkeert in de maatschappij. Tijdens de
detentie wordt er in een overleg met de jongere en de ouders besproken wat de jongere nodig heeft om
recidive te voorkomen (Trajectberaad). Afgesproken is dat het Sociaal Team van de gemeente ook bij dat
overleg aanwezig is. Het bleek in 2018 dat de Sociale Teams vaak niet uitgenodigd worden bij dat
Trajectberaad, of zelfs dat het Trajectberaad vaak niet werd georganiseerd door de Raad voor de
Kinderbescherming. De Adviseurs Veiligheidshuis hebben dit gesignaleerd en aangekaart bij de Raad voor de
Kinderbescherming. In 2019 houden wij een vinger aan de pols.
De aantallen jeugdige gedetineerden in 2018 zijn ons niet bekend. Omdat de gemeente ook een rol heeft bij de
nazorg van jeugdige gedetineerden, is het van belang hier zicht op te krijgen.
Ontwikkelingen 2019
 Door de aanscherping van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de werkwijze van de
nazorgcoördinator vanaf 2019 nogal veranderen. Gegevensuitwisseling mag alleen plaatsvinden met
toestemming van de gedetineerde. Het betekent dat zij nog meer gedetineerden op zal zoeken in de
Penitentiaire Inrichting en gemeentelijk voorlichtingsmateriaal voor deze doelgroep zal ontwikkelen.
 Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt er een nieuw systeem (Justid)
waarmee gedetineerden worden aangemeld bij de gemeente en waarmee informatie-uitwisseling kan
blijven bestaan tussen gemeenten en DJI.
 De nazorg ex-gedetineerden zal anders genoemd worden namelijk: re-integratie van exgedetineerden.
 Er komt een nieuw dossiersysteem voor de re-integratie van (ex-) gedetineerden.
 Uitbreiding van de re-integratie ex-gedetineerden met de gemeenten Lopik en Vijfheerenlanden.
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Bijlage 1: Gemeentelijk casusoverzicht

12

