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Besluit college CONFORM ADVIES

nee

1. Jaarverslag Halt 2018
2. Jaarverslag Buurtbemiddeling

2018
3, Jaarverslag Veiligheidshuis

regio Utrecht 2018
4. Jaarverslag RIEC-MN 2018
5. Jaarverslag RVS-MN 2018

Advies te nemen besluit
De volgende jaarverslagen ter kennis brengen van de raad:

Jaarverslag 2018 Halt Midden-Nederland;
Jaarverslag 2018 Buurtbemiddeling Stichtse Vecht;
Jaarverslag 2018 Veiligheidshuis Regio Utrecht;
Jaarverslag 2018 Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland; 
Jaarverslag 2018 Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.
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TOELICHTING

Inleiding
Meerdere externe partners zijn betrokken bij de uitvoering van ons Integraal Veiligheidsbeleid. 
Jaarlijks brengen deze organisaties verslag uit over de door hen uitgevoerde taken en de behaalde 
resultaten. De jaarverslagen 2018 van Halt Midden-Nederland, Buurtbemiddeling Stichtse Vecht, 
Veiligheidshuis Regio Utrecht, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC- 
MN) en Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS-MN) worden hierbij ter kennisgeving 
aangeboden.

Argumenten
In het Collegewerkprogramma Programma 2 valt te lezen dat het collegejaarlijks rapporteert aan de 
gemeenteraad over de voortgang van het Integraal Veiligheidsplan. Daaronder vallen ook de 
jaarstukken van onze partners.

Jaarverslag 2018 Halt
In 2018 zijn in Stichtse Vecht totaal 55 personen doorgestuurd voor een Haltstraf. Het betrof jongeren 
in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Halt heeft 122 keer voorlichting gegeven op het primair en/of 
voortgezet onderwijs. De centrale onderwerpen tijdens de voorlichtingen waren online veiligheid, 
jeugdcriminaliteit, groepsdruk en overlast rond de jaarwisseling. De les ‘online veiligheid’ voor het 
basisonderwijs is in 2018 uitgebreid met modules over sexting, WhatsApp en digipesten.
Ook zijn er twee nieuwe lessen voor het speciaal onderwijs ontwikkeld over groepsdruk en online 
veiligheid. In de voorlichtingen gaan zij in gesprek met leerlingen over grensoverschrijdend gedrag en 
de gevolgen daarvan. De meeste delicten betroffen vermogensdelicten en baldadigheidzaken. Van 
de 55 jongeren die doorverwezen zijn naar HALT, hebben 43 de straf goed afgerond.

Jaarverslag 2018 Buurtbemiddeling Stichtse Vecht
In 2018 zijn bij Buurtbemiddeling in totaal 79 meldingen ontvangen, een daling van vijf meldingen ten 
opzichte van 2017. Buurtbemiddeling wordt steeds vaker op initiatief van de inwoners ingeschakeld.
In 2018 is bijna de helft van het aantal aanmeldingen door de inwoners zelf aangemeld. In 2017 was 
dit nog een derde van het aantal aanmeldingen. 38% van de zaken vindt plaats tussen buren van 
koopwoningen. 35% van de zaken gaat over conflicten waarbij pesten/treiteren/verstoorde relatie 
centraal staan, als tweede volgt geluidsoverlast. In totaal is 74% van de casussen succesvol 
afgerond. Buurtbemiddeling krijgt steeds meer te maken met complexere zaken. Bij deze casussen is 
maatwerk dan wel een door- of terugverwijzing naar andere instanties toegepast.

Jaarverslag 2018 Veiligheidshuis Regio Utrecht
Het Veiligheidshuis heeft voor de regio West Utrecht verschillende taken zoals een adviesfunctie, 
ontwikkelen en verbinden, vertegenwoordigen en uitvoeren.

In hun adviesfunctie adviseren zij bestuur, management en beleidsmedewerkers. Jaarlijks vindt er 
een herijking plaats van de personen welke op de Top X lijst staan. Daarnaast heeft de adviseur 
Veiligheidshuis vanuit zijn adviesfunctie ondersteuning geboden bij het opzetten van de lokale 
Persoonsgerichte Aanpak in Stichtse Vecht. Bij dit overleg sluit de adviseur tevens aan als partner. In 
2018 heeft het Veiligheidshuis een regionale themabijeenkomst georganiseerd over Zorg &
Veiligheid. Deze bijeenkomst stond in het teken van het ontwikkelen en verbinden van de domeinen 
zorg en veiligheid.

TopX
In 2018 is op acht personen een Top X aanpak ingezet, waarvan er twee zijn afgerond. Het 
Veiligheidshuis neemt structureel deel aan het overleg van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 
binnen Stichtse Vecht.
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Indien er een snelle incidentele gecoördineerde aanpak nodig is, coördineert het Veiligheidshuis de 
aanpak via een lokale veldtafel.

Nazorg voor ex-gedetineerden
Het aantal instromen in de nazorg stond in 2018 op 28 personen. In detentie zijn er zeven bezoeken 
gepland met gedetineerden. Zeven personen zijn aangemeld voor het exodus traject, daarvan zijn er 
twee welke dit traject ook volgen. Exodus biedt ex-gedetineerden verschillende begeleid wonen 
programma’s met indien nodig ambulante hulpverlening. Deze programma’s zijn er op gericht om de 
ex-gedetineerden zo goed mogelijk te helpen bij het re-integreren in de samenleving. Twee personen 
zijn woonachtig in een exodus woning.

Jaarverslag 2018 Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC-MN)
Het jaar 2018 was bijzonder. De aanpak van ondermijning is al een aantal jaren een belangrijk 
bestuurlijk en politiek thema, maar dit vertaalde zich tot dan toe niet in een evenredige toename van 
financiële middelen en capaciteit. De zomer van 2018 bracht hier verandering in. Door het ministerie 
van Justitie en Veiligheid werden gelden in het vooruitzicht gesteld voor het versterken en 
intensiveren van de aanpak van ondermijning onder de voorwaarde dat een integraal plan van 
aanpak werd ingediend. In de zomer 2018 hebben de partners in Midden-Nederland met 
ondersteuning van het RIEC MN het ‘Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit Midden- 
Nederland" opgesteld. De ambitie is om de drugscriminaliteit binnen twee jaar slimmer en effectiever 
te verstoren.

Eind 2018 is het laatste, van de in totaal veertig, lokale ondermijningsbeelden opgeleverd. De 
ondermijningsbeelden hebben geleid tot het creëren van (toegenomen) bewustwording en urgentie 
voor de aanpak van ondermijning. Gemeenten zijn nu, samen met de partners, aan de slag om de 
beelden te vertalen in concrete plannen en interventies.
Ook is op initiatief en onder regie van het RIEC Midden-Nederland de app Ondermijning ontwikkeld 
en landelijk gelanceerd. De app biedt op een moderne en laagdrempelige wijze de mogelijkheid om 
meer over ondermijning te weten te komen en zo het bewustzijn en de weerbaarheid te vergroten.

In 2018 is in totaal aan 145 integrale casussen en projecten gewerkt op onder andere mensenhandel, 
georganiseerde hennepteelt, witwassen/vastgoed en Outlaw Motorcycle Gangs. Voor 2019 is er 
gekozen om bij de aanpak van ondermijning de focus te leggen op het verstoren van de 
georganiseerde en grootschalige productie en handel in drugs.

Jaarverslag 2018 Regionale Veiliaheidsstrateqie Midden-Nederland (RVS-MN)
Het samenwerkingsverband RVS-MN bestaat uit de 39 gemeenten. Politie en het Openbaar 
Ministerie. De totale criminaliteit in Midden Nederland is in 2018 afgenomen met 8% ten opzichte van 
2017.
Taskforce veilige buurten is gestart met een casusoverleg radicalisering waarbij 31 gemeenten zijn 
aangesloten. 38 gemeenten hebben zich aangemeld voorde Burgernetmail. Deze taskforce heeft 10 
proeftuinen uitgevoerd voor verbeteren van de veiligheidsbeleving.
Taskforce Misdrijven met grote impact heeft leefstijlgericht handelingsperspectief aanpak van 
woninginbraken gerealiseerd. Aan de hand van de levensstijlen van mensen kan worden ingezet op 
woninginbraken.
Taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft voor alle gemeenten een 
ondermijningsbeeld opgeleverd, incl. inzicht bestuurlijke weerbaarheid. Daarnaast is het regioplan 
tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden-Nederland geïmplementeerd.
Taskforce persoonsgerichte aanpak heeft een schakelpunt gerealiseerd voor mensen met verward 
gedrag en gevaarrisico.
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Kanttekeningen
Als er geen jaarlijkse rapportage is, is het niet mogelijk om vroegtijdig bij te sturen als dit noodzakelijk 
is.

Uitvoering
De stukken zullen ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

Communicatieparagraaf
Er zal niet gecommuniceerd worden over de jaarverslagen, omdat daar geen aanleiding voor is. Het 
collegevoorstel gaat enkel ter kennisname naar de raad.

Raadsinformatiebrief
Er wordt geen raadsinformatiebrief verzonden.

Financiële paragraaf
De gemeentelijke bijdragen voor Halt Midden-Nederland, Buurtbemiddeling Stichtse Vecht, 
Veiligheidshuis Regio Utrecht, Regionaal Informatie-en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC- 
MN) en Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS-MN) worden betaald vanuit 
Programma 2 Veiligheid.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische aspecten van toepassing.

Risicoparagraaf
Als er jaarlijks geen terugkoppeling wordt gegeven over de werkzaamheden dan is niet duidelijk of de 
budgetten worden gebruikt zoals afgesproken.

Duurzaamheidsaspecten
Er zijn geen duurzaamheidsaspecten van toepassing.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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