Terugblik 2018 - Jaarplan 2019

Activiteiten

Regionale thema’s

Bestuur, organisatie en communicatie

Jaarverslag 2018 en Begroting 2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de VAR gecombineerd in
1 document. Het afgelopen jaar heeft de VAR weer veel verschillende activiteiten
ontplooid in het kader van de kennis- en leerfunctie die zij vervult voor de regio
op het vlak van integrale veiligheid.
De VeiligheidsAlliantie regio
Rotterdam (VAR) is een kennis- en
netwerkorganisatie op het vlak
van integrale veiligheid 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 VAR ondersteunt de 25
gemeenten, Openbaar Ministerie
en politie in de regio daarbij.

Daarbij gaat het o.a. om kennisbijeenkomsten met nieuwe thema’s, het uitbrengen

van het gezamenlijk veiligheidsbeeld met de uitkomsten van de landelijke veiligheids-

monitor en de veelheid aan activiteiten die op het vlak van het relatief nieuwe thema

cybercrime zijn ontplooid. Stuk voor stuk activiteiten die gericht zijn op samenwerking
in de regio en het kunnen leren van elkaars ervaringen en kennis om regionale
veiligheidsproblemen aan te kunnen pakken.

In 2019 is als gevolg van verschillende gemeentelijke herindelingen de regio

teruggegaan van 32 naar 25 gemeenten. In dit jaar gaat ook het nieuwe Regionale
Beleidsplan (2019-2022) in met deels nieuwe regionale prioriteiten. De VAR sluit

met haar aanbod hier ook zoveel mogelijk op aan. Daarnaast wil de VAR ook ruimte

houden om in te kunnen spelen op actuele wensen en behoeften uit de regio. Ook in

2019 kunt u weer een veelheid van activiteiten op het vlak van kennis en leren van de

VAR verwachten, waarbij we gezamenlijk werken aan het veiliger maken van onze regio.
Jan Heijkoop

Burgemeester Hendrik Ido Ambacht, voorzitter Veiligheidsalliantie regio Rotterdam
Peter Groeneveld

Hoofd VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Activiteiten
1. Kennisbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert de VAR verschillende kennisbijeenkomsten. Daarbij gaat het om

het aanreiken van nieuwe kennis, het delen van ervaringen of het verkennen van

nieuwe fenomenen. In aansluiting op het Regionaal VeiligheidsOverleg organiseert

de VAR 3 leerhuisbijeenkomsten, gericht op bestuurders en hun ambtelijk adviseurs.

Daarnaast organiseert de VAR 2 keer per jaar een workshopcarrousel, gericht op een

bredere doelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan

bod met vaak een praktische insteek.
Onderwerpen Leerhuizen 2018

Onderwerpen voor- en najaarscarrousel 2018

De bijeenkomsten zijn in 2018 goed bezocht en gewaardeerd. Na aﬂoop van beide
carrousels is een enquête uitgevoerd onder de deelnemers. Gemiddeld genomen
zijn beide bijeenkomsten beoordeeld met een 8.

In de leerhuizen van 2019 zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de thema’s
‘Drugs’ en ‘de invoering van de Wet verplichte GGZ’. In 2019 zal de VAR middels een
enquête onderzoek doen naar de tevredenheid over de leerhuizen.

Op 20 juni 2019 organiseren RIEC, Veiligheidshuizen en VAR gezamenlijk weer een
Regionale Veiligheidsconferentie. In 2017 vond de eerste editie plaats. Door de

krachten te bundelen kan een nog breder en aantrekkelijker aanbod worden gecreëerd
voor bestuur en veiligheidsprofessionals.

Activiteiten
1. Kennisbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert de VAR verschillende kennisbijeenkomsten. Daarbij gaat het om

het aanreiken van nieuwe kennis, het delen van ervaringen of het verkennen van

nieuwe fenomenen. In aansluiting op het Regionaal VeiligheidsOverleg organiseert

de VAR 3 leerhuisbijeenkomsten, gericht op bestuurders en hun ambtelijk adviseurs.

Daarnaast organiseert de VAR 2 keer per jaar een workshopcarrousel, gericht op een

bredere doelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan

bod met vaak een praktische insteek.
Onderwerpen Leerhuizen 2018

Onderwerpen voor- en
najaarscarrousel 2018

• Mensenhandel en smokkel

• ZSM op het Veiligheidshuis
• Huiselijk geweld

X

Activiteiten
1. Kennisbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert de VAR verschillende kennisbijeenkomsten. Daarbij gaat het om

het aanreiken van nieuwe kennis, het delen van ervaringen of het verkennen van

nieuwe fenomenen. In aansluiting op het Regionaal VeiligheidsOverleg organiseert

de VAR 3 leerhuisbijeenkomsten, gericht op bestuurders en hun ambtelijk adviseurs.

Daarnaast organiseert de VAR 2 keer per jaar een workshopcarrousel, gericht op een

bredere doelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan

bod met vaak een praktische insteek.
Onderwerpen Leerhuizen 2018

Onderwerpen voor- en
najaarscarrousel 2018

• Dialoog onder druk

• Ondermijning in de
buitengebieden

• Do-it-yourself-Policing

• Gedragsaanwijzing
woonoverlast in de praktijk
• Polarisatie
• Burgemeesters in
cyberspace

X

Activiteiten
2. Gezamenlijk Veiligheidsbeeld

Twee keer per jaar brengt de VAR een regionale monitor (Gezamenlijk Veiligheidsbeeld)

uit. Dit betreft een cijfermatig overzicht van trends en ontwikkelingen op regionale

veiligheidsthema’s, waarin cijfers van o.a. Politie, Veiligheidshuizen, RIEC, Burgernet en
Halt zijn weergegeven op het niveau van gemeenten, district en eenheid.

In de eerste editie van 2018 zijn de cijfers weergegeven van het jaar 2017. Hierin zijn

ook opgenomen de resultaten van de Landelijke Veiligheidsmonitor. De regio neemt

hier 1 keer per 2 jaar aan deel. Dit jaar hebben ook beide Veiligheidsregio’s hierin
geparticipeerd met vragen over brandveiligheid en preventie. Voorafgaand aan

publicatie van het gezamenlijk veiligheidsbeeld is een kennisbijeenkomst georganiseerd

voor de ambtenaren OOV om deze te helpen de resultaten te analyseren en hier gericht
mee aan de slag te kunnen gaan.

Ook in 2019 worden weer twee edities van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld

uitgebracht. In de doorontwikkeling van de monitor wordt ook gekeken naar de

mogelijkheden om deze verder uit te breiden met andere indicatoren die aansluiten
op de thema’s in het Regionaal Beleidsplan 2019-2022. In het najaar zal de regio
opnieuw deelnemen aan de Landelijke Veiligheidsmonitor.
Uitkomsten LVM/GVB2017

Activiteiten

Ontwikkeling misdrijven 2017
bron: politie eenheid Rotterdam

X

Overige Activiteiten
Eén gemeentelijke

inwonerbijdrage voor de

regionale voorzieningen
Verbinding en

ondersteuning netwerk

3. Overige activiteiten

Jaarlijks zorgt de VAR ervoor dat de gemeenten één factuur ontvangen voor de

gemeentelijke inwonerbijdrage voor het RIEC, Veiligheidshuizen, Burgernet en de

VAR zelf. De VAR ondersteunt ook het proces voor de vaststelling van de bedragen voor

het volgende jaar.

De inzet van de VAR is gericht op het ondersteunen van de samenwerking in de regio.

Hiertoe werkt de VAR vraaggericht. Minimaal twee keer per jaar worden alle gemeenten

bezocht door beleidsadviseurs van de VAR om vraag en aanbod goed af te kunnen

stemmen. De VAR vervult ook een intermediairrol met andere partners in de regio.

De VAR werkt nauw samen met de andere regionale partners als de adviseur Regio-

burgemeester, het RIEC en beide Veiligheidshuizen. Ook wordt samengewerkt met landelijke partners als het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het CCV. In toenemende
mate hebben ook andere regio’s een organisatie als de VAR. Om kennis en ervaring te
delen, trekt de VAR hier gezamenlijk mee op.

Inventarisatie regionale

portefeuilles Regionaal
VeiligheidsOverleg

Op verzoek van het DB van het RVO hebben de adviseur regioburgemeester en het

Hoofd VAR de wensen en behoeften geïnventariseerd bij de leden van het RVO omtrent
de portefeuilleverdeling binnen de regio. Hiertoe hebben beiden een ronde gemaakt
langs alle burgemeesters. Dit naar aanleiding van het vertrek van een aantal portefeuillehouders en het vaststellen van de regionale prioriteiten in de beleidsperiode

2019-2022. Deze inventarisatie leidt tot een voorstel die in het RVO van april wordt
vastgesteld.

Regionale thema’s
De VAR levert ondersteuning op

verschillende regionale thema’s.

Daarbij gaat het om het delen van
kennis en ervaring op de thema’s,
het spelen van een coördinerend

rol bij regionale initiatieven en/of

het ambtelijk ondersteunen van

bestuurlijke portefeuillehouders

Hoofdthema’s
1. Cybercrime

De VAR is voorzitter van de regionale werkgroep Cybercrime, verbonden aan een

bestuurlijk klankbord. Binnen de regionale aanpak worden 5 sporen onderscheiden:
a. Meer inzicht in aard & omvang;

b. Eigen informatieveiligheid gemeenten op orde;

c. Vergroten digitale weerbaarheid MKB-ondernemers;
d. Vergroten digitale weerbaarheid burgers;
e. Vergroten kennis cybergevolgbestrijding.

en/of werkgroepen. De VAR focust

In 2018 heeft de VAR de IBD-crisisgame aangeboden in een tweetal regionale bijeen-

geprioriteerde thema’s.

gebeurt en wat er nodig is, indien een gemeente gehackt wordt. De game zet vooral in

haar inzet vooral op de regionaal

komsten. Hierin konden bestuurders en professionals middels een game ervaren wat er
op het vergroten van het bewustzijn hierover. Verschillende gemeenten hebben vervol-

gens de game ook zelf gespeeld. In de najaarscarrousel is het onderzoek ‘Burgemeesters
in Cyberspace’ gepresenteerd, gericht op het online handelingsperspectief van burgemeesters.

In 2018 is samen met het CCV gestart met het project Digitaal Veilig MKB. Met behulp

van ﬁnanciering van het Ministerie van J&V is voor de gemeenten een aanbod ontwikkeld, bestaand uit een nulmeting onder MKB-ondernemers verricht door de Haagse

Hoge School, opgevolgd door een trainingsavond waarin ondernemers concrete preventietips krijgen aangereikt. 10 gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt. Hoewel

het soms lastig is om de ondernemers te enthousiasmeren voor het onderwerp zijn de

Regionale thema’s
ervaringen van gemeenten en ondernemers zijn zeer positief. Uit landelijk onderzoek

blijkt dat 1 op de 5 ondernemers slachtoﬀer is van cybercrime. De avonden worden

gemiddeld met een 7,9 gewaardeerd. Het aanbod wordt in 2019 gecontinueerd.
Voor de zomer wordt een regionaal beeld gegeven van de nulmeting.

In het voorjaar 2018 heeft de VAR samen met Gemeente Rotterdam, Politie en Open-

baar Ministerie preventieﬁlmpjes laten ontwikkelen, passend bij de Checklist Digitaal

Veilig (www.checklistdigitaalveilig.nl). Dit materiaal is breed verspreid en gebruikt in de
regio. Ook buiten de regio is het materiaal gebruikt. Als opvolging hierop ontwikkelt de

VAR met behulp van subsidie van het Ministerie van J&V meerdere preventieﬁlmpjes in
2019 gericht op speciﬁeke doelgroepen en fenomenen. Om het eﬀect hiervan zo groot

mogelijk te laten zijn, wordt vooraf een verkennend onderzoek gericht op risicoperceptie
en -communicatie uitgevoerd door de Haagse Hoge School en Hoge School Saxion.

In het najaar van 2019 wordt het ontwikkelde materiaal aangeboden aan alle partners.

De aangiftebereidheid omtrent cybercrime is laag. Ook gemeenten in onze regio blijken
niet of nauwelijks aangifte te doen, als zij slachtoﬀer zijn geworden van cybercrime.

Gemeenten hebben aangegeven hierin zelf het goede voorbeeld te willen geven door

aangifte te gaan doen van grote incidenten. Hiertoe richt de politie-eenheid Rotterdam
in 2019 een speciaal meldpunt in, waar de CISO’s van gemeenten terecht kunnen voor

vragen en tevens afspraken kunnen maken voor het doen van aangifte bij een specialist.
Om het kennisniveau op het vlak van cybercrime bij bestuur en professionals te ver-

groten organiseert de VAR verschillende regionale masterclasses in 2019. Ook is daarbij
aandacht voor de rol van gemeenten bij cybercrises.

Regionale thema’s
2. Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Binnen het fenomeen geweld in afhankelijkheidsrelaties richt de drivergroep Geweld

zich in 2019 vooral op het vergroten van de meldingsbereidheid kindermishandeling in

het onderwijs. Gebleken is dat de meldingsbereidheid binnen deze sector achter blijft.

De Veilig Thuis organisatie is aangehaakt op de drivergroep. De drivergroep maakt een

toolkit voor gemeenten die zij kunnen gebruiken om de problematiek omtrent het doen

van meldingen bespreekbaar te maken met onderwijsorganisaties.

In 2018 is op initiatief van de drivergroep een leerhuis georganiseerd over Huiselijk

Geweld. Hierin is aandacht besteed aan het landelijke programma ‘Geweld hoort

nergens Thuis’. Ook is door gemeente Rotterdam een presentatie gegeven over hun
aanpak van schadelijke traditionele praktijken.

3. Radicalisering en Polarisatie

De VAR ondersteunt het netwerk van contactpersonen radicalisering van gemeenten

en andere veiligheidspartners. Hiertoe organiseert de VAR, met behulp ven versterkingsgelden van het NCTV) verschillende kennisbijeenkomsten op regionaal en lokaal niveau.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met Gemeente Rotterdam en het Veiligheidshuis
Rotterdam Rijnmond die ook kennisbijeenkomsten aanbieden voor de regio.
Activiteiten 2018:

Regionale thema’s
Activiteiten 2018:

• Netwerkbijeenkomst sleutelﬁguren m.m.v. NCTV en AIVD
o.a. over terugkeerders;

• 3-daagse verdiepingstraining (Behrtraining) voor sleutelﬁguren;

• 8 gemeenten hebben gebruik gemaakt van de ééndaagse
training voor frontoﬃcemedewerkers, o.a. gericht op
signalering radicalisering;

• 2 gemeenten hebben gebruik gemaakt van tweedaagse
verdiepingstraining;

• Workshop voor bestuur en professionals over polarisatie
tijdens najaarscarrousel.

Ook voor 2019 is met succes een beroep gedaan op de versterkingsgelden van het NCTV. Hierdoor kunnen bovenstaande activiteiten
opnieuw worden aangeboden. Daarnaast wordt een regionale

terugkomdag georganiseerd voor de mensen die de Behrtraining

eerder hebben gevolgd. Ook wordt een training aangeboden speciﬁek
gericht op jeugd- en welzijnsmedewerkers.

Polarisatie in de samenleving is een groeiend fenomeen waar be-

stuurders en veiligheidsprofessionals veel mee te maken hebben.

Om de mechanismen hierachter te kunnen begrijpen en handelingsperspectief te bieden hoe hiermee om te gaan, organiseert de VAR
een aantal regionale kennisbijeenkomsten.

X

Regionale thema’s
4. Personen met verward gedrag

De VAR vervult het ambtelijk secretariaat van het regionaal Schakelteam Personen

met Verward Gedrag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de regionaal projectleider

die vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond is aangesteld. VAR en VHRR organi-

seerden gezamenlijk op 11 juni de goed bezochte bestuurlijke bijeenkomst voor de

regio, waarin de speerpunten voor de komende jaren zijn geformuleerd. Hier wordt

vanuit het schakelteam vanaf 2019 verder invulling aan gegeven. Op 1 januari 2020 is

de Wet Verplichte GGZ van kracht. Gemeenten en andere partners prepareren zich

op de invoering hiervan. Om hierin te ondersteunen organiseert de VAR een leerhuisbijeenkomst rond dit thema.

5. Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER)

Het PPER is opgericht om regionale vraagstukken en knelpunten op het gebied van

privacy en informatie-uitwisseling te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te

zoeken. De VAR vervult daarbij de rol van ambtelijk secretaris. In 2018 heeft PPER twee
adviezen opgeleverd die besproken zijn in het RVO. Op 12 november werd het advies

over de uitrol van het convenant Maatschappelijke zorg en Overlast ZHZ aangenomen.
Dit advies voorziet in een format voor een lokaal bruikbaar convenant, waarin het

convenant van ZHZ de basis vormt. Het advies voorziet tevens in het implementeren

van een regionale werkwijze, waarbij zorgsignalen over personen met verward gedrag

vanuit de politie op snelle wijze bij het zorgveld terecht komen, binnen de kaders van de
privacywetgeving. Hier wordt in 2019 gevolg aan gegeven.

Regionale thema’s
Onder PPER resoneert de werkgroep Politie-Zorg. In het RVO van 9 april 2018 is een

advies van de werkgroep besproken over de route van zorgmeldingen vanuit Politie

naar Veilig Thuis en de samenwerking met de wijkteams. De kaders, waarbinnen

informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de genoemde partijen, zijn hiermee

verduidelijkt. In de loop van 2018 is de werkgroep verbreed en verder gegaan onder de

noemer politie – Veilig Thuis – Gemeenten, waarbij Veilig Thuis de voorzittersrol vervult.

Binnen deze werkgroep bespreken de genoemde organisaties de knelpunten die zij
ervaren op beleids- en uitvoeringsniveau en zoeken gezamenlijk naar oplossingen.

6. Platform Veilig Ondernemen

In 2018 zijn de mogelijkheden verkend om een Platform Veilig Ondernemen(PVO) in

de regio Rotterdam op te richten onder de vlag van de VAR. In een PVO werken politie,

justitie, gemeenten, en de ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Best practices in de regio worden gedeeld. Het Ministerie van Justitie en

Veiligheid/het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) streeft naar een

landelijk dekkend netwerk van PVO’s en stimuleert de oprichting ervan. Om de PVO’s
te ondersteunen levert het CCV, geﬁnancierd door het ministerie, voor 2 dagen in de
week een projectleider. Deze projectleider/adviseur zal lokale projecten draaien in
de gemeenten. Vooruitlopend op de verdere invulling van het PVO zijn in 2018 al
verschillende activiteiten ontplooid.
Activiteiten 2018:

Regionale thema’s
Activiteiten 2018:

• 10 cyberavonden voor MKB-ondernemers;

• Overvaltraining en training omgaan met agressie bij
winkeldiefstal;
• Veiligheidsmarkt week van de veiligheid;

• 2 ondermijningsavonden voor MKB-ondernemers.

In 2019 zal het PVO verder invulling krijgen en het aanbod uitgebreid
worden. Het PVO richt zich voornamelijk op bewustwording, voor-

lichting en het aanreiken van praktische tools op het gebied van veilig
ondernemen. Daarbij zal de focus liggen op preventie van cybercrime
en ondermijning. Ook in 2019 worden cyberavonden en ondermijningsavonden aangeboden in de regio.

X

Regionale thema’s
Overige Thema’s
A. Netwerk Jeugd & Veiligheid

Twee keer per jaar komt het netwerk bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te delen.

Regionale vragen en knelpunten pakt het netwerk op. Op 22 maart organiseerde het

netwerk een succesvolle bijeenkomst over social media en jongerenproblematiek.

Deze bijeenkomst was goed bezocht door wijkagenten, ambtenaren jeugd&veiligheid en

jongerenwerkers. In het voorjaar inventariseerde het netwerk vervolgens de bekendheid

van en de tevredenheid over het 7-stappenmodel en de groepsscan bij de 32 gemeen-

ten. Tevens heeft het netwerk aangeboden om mee te denken bij vragen en knelpunten.
Dit heeft 10 reacties opgeleverd die door het netwerk zijn opgepakt.

Begin 2019 zal het netwerk een inventarisatie uitvoeren onder de 25 gemeenten inzake
het beleid rond in beslag genomen paspoorten en ID kaarten in de horeca in het kader

van identiteitsfraude door minderjarigen. Het is niet uitzonderlijk dat minderjarigen het
paspoort of de ID-kaart van een ander gebruiken om zich toegang te verschaﬀen tot

18+-horeca. Wanneer de beveiliging dit merkt, wordt het document ingenomen en in

veel gevallen opgestuurd naar de gemeenten. Afhankelijk van het gehanteerde beleid
door gemeenten kan dit vervolgens verstrekkende gevolgen hebben voor de minderjarige en de eigenaar van het document. Afhankelijk van de uitkomsten van de

inventarisatie wordt bezien of en hoe deze problematiek regionaal verder onder de
aandacht gebracht kan worden.

Regionale thema’s
B. Veilig Wonen

De drivergroep veilig wonen is in 2018 omgevormd tot een netwerk dat indien nodig

bijeenkomt. Belangrijkste onderwerp is de implementatie gedragsaanwijzing woon-

overlast. Uit een inventarisatie blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten de

APV heeft aangepast op de Wet Aanpak Woonoverlast. Een aantal gemeenten gaf aan

dat bij de eerstvolgende herziening van de APV dit artikel meegenomen gaat worden.
Op de vraag of gemeenten ook beleid hebben ontwikkeld, reageerde ruim een derde
van de gemeenten bevestigend.

Om ervaringen en kennis te delen heeft de VAR voor betrokken beleidsambtenaren

een bijeenkomst georganiseerd. Voorbeelden, formats en andere instrumenten zijn in

de kennisbank geplaatst. In de najaarscarrousel verzorgde Gemeente Papendrecht een
workshop over hun praktijkervaring met dit nieuwe instrument. In 2019 gaan we door
met delen van informatie en kennis over dit onderwerp.

In 2019 vindt in de regio een onderzoek plaats naar de werking van buurtveiligheidapps.

In een aantal gemeenten wordt op buurtniveau gekeken naar de eﬀectiviteit en kritische
succesfactoren van deze apps. De VAR participeert hierin op basis van co-ﬁnanciering.
De lessen hieruit worden gedeeld in de regio.

Aangezien er geen grote nieuwe regionale opgaven liggen op het vlak van veilig wonen
wordt het onderwerp voorlopig ambtelijk geborgd bij de VAR.

Regionale thema’s
C. Mensenhandel

De VAR participeert in de regionale tafel mensenhandel. Binnen de regionale agenda

mensenhandel wordt samen met de partners speciﬁek ingezet op het vergroten van
bewustwording bij zowel bestuurders als veiligheidsprofessionals. Op 9 april 2018

organiseerde de VAR een leerhuisbijeenkomst over mensenhandel en mensensmokkel,

waarin beide fenomenen nader zijn toegelicht en ook een slachtoﬀer van mensenhandel
op indrukwekkende wijze vertelde over haar ervaringen. Ook in 2019 zal ingezet worden

op het vergroten van het bewustzijn over mensenhandel en het delen van kennis en

ervaringen.
D. Ondermijning

Op het vlak van de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning stelt de VAR ook graag

haar rol als kennisplatform ter beschikking van de regio. Hierbij wordt gezamenlijk

opgetrokken met het SGBO ondermijning van politie en het RIEC. Daarbij gaat het om

het breder beschikbaar stellen van de kennis en ervaring die bij de aangesloten partners
aanwezig is en het gezamenlijk organiseren van regionale kennis- en leerbijeenkomsten.

Bestuur, organisatie en communicatie
3.1 Bestuur en regiegroep

Het dagelijks bestuur van de VAR wordt gevormd door Burgemeester Heijkoop van

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (voorzitter). Na het vertrek van burgemeester Salet

van gemeente Nissewaard is er een vacature voor de rol van vicevoorzitter.

Naast het bestuur is er een regiegroep die vier keer per jaar bijeenkomt. Hierin zijn

vertegenwoordigd: het dagelijks bestuur van de VAR, drie burgemeesters die bestuurlijk

portefeuillehouder zijn van een VAR-thema, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheids-

regio’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.

3.2 Ondersteuning regionale thema’s

De regionale thema’s worden ambtelijk ondersteund door een adviseur van de VAR.

Vaak is hier ook een bestuurlijk portefeuillehouder uit het Regionaal Veiligheidsoverleg
aan verbonden. Afhankelijk van de geformuleerde opdracht kan het zijn dat er multidisciplinaire werkgroepen/drivergroepen/netwerken worden gevormd bestaande

uit verschillende partners van het netwerk. Deze groepen werken projectmatig en

portefeuillehouders koppelen terug over de voortgang in het Regionaal Veiligheids-

overleg. Na afronding van een project wordt ook kritisch gekeken in hoeverre er nog
een vervolg nodig is.

Bestuur, organisatie en communicatie
3.4 Communicatie

Voor een kennisplatform als de VAR is communicatie erg belangrijk. De VAR-website

(www.veiligheidsalliantie.nl) speelt hierin een belangrijke rol. Op de website is een

kennisbank te vinden met veel verschillende best practices op de regionale thema’s

die door de VAR ondersteund worden. Met de campagne Digitaal Veilig die in april 2018

gestart is, is het nu ook mogelijk om ﬁlmpjes op de website te plaatsen die door

iedereen gebruikt kunnen worden.

Met de zusterorganisaties uit de regio’s Den Haag, Midden- en Oost-Nederland wordt

samen opgetrokken in het verder ontwikkelen van de website en het koppelen van de
verschillende kennisbanken.

Minimaal 5 keer per jaar brengt de VAR een nieuwsbrief uit, waarin de laatste

ontwikkelingen gedeeld worden. De VAR maakt regelmatig gebruik van Twitter om
aandacht te vestigen op haar activiteiten en op interessante veiligheidsnieuwtjes.

Financiën
Financieel Jaarverslag 2018 en Begroting 2019
Jaarrekening 2018

Uitgaven
Bijeenkomsten
Drivergroepen/regionale thema's
Opleiding/Deskundigheidsbevordering
Beheerskosten
Communicatie
Personele kosten
Radicalisering
Monitoring/GVB
Cyber MKB

Totaal

€

8.000
8.000
3.500
1.000
3.500
117.000
8.000
13.000
90.000

252.000

Inkomsten
Inwonerbijdrage 31 gemeenten
Subsidie Cyber Min J&V
Versterkingsgelden NCTV
Subsidie PVO

171.000
100.000
10.000
4.000

Totaal

€

285.000

Resultaat

€

33.000

Financiën
Begroting 2019

Uitgaven
Bijeenkomsten
Drivergroepen/regionale thema's
Opleiding/Deskundigheidsbevordering
Beheerskosten
Communicatie
Personele kosten
Radicalisering
Monitoring/GVB
Cybercrime: campagne, mkb en bijeenkomsten
Uitgestelde activiteiten 2018
Totaal

Toelichting

€

10.000
10.000
5.000
1.000
3.000
130.000
47.000
24.000
90.000
33.000

353.000

Inkomsten
Inwonerbijdrage 25 gemeenten
Bijdrage politie/RIEC/Veiligheidshuizen tbv monitoring
Versterkingsgelden NCTV
Subsidie Cyber Min J&V
Subsidie PVO's
Uitgestelde activiteiten 2018

166.000
12.000
47.000
90.000
5.000
33.000

Totaal

353.000

€

Financiën

Toelichting

De jaarrekening kent een resultaat van €33.000,- Dit wordt o.a.
veroorzaakt, doordat het kernteam onvolledig bezet is geweest
in 2018. De geplande activiteiten worden in 2019 alsnog
uitgevoerd. De gevraagde inwonerbijdrage blijf in 2019 gelijk
met 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. In 2019 krijgt de VAR wederom
versterkingsgelden vanuit het NCTV in het kader van het
tegengaan van radicalisering en polarisatie. Met de hogere
bijdrage wordt een breder scholingsaanbod gecreëerd.
Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een subsidie
beschikbaar gesteld ten behoeve van het vergroten van de
digitale weerbaarheid in de regio. Ook is een subsidie
beschikbaar gesteld in het kader van activiteiten Platform
Veilig Ondernemen.
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