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VOORWOORD
Graag presenteren wij u het gecombineerde jaarverslag 2020 én het jaarplan 2021 van de VeiligheidsAlliantie
regio Rotterdam (VAR) in een nieuwe vorm.
In dit digitale document vindt u per thema of onderwerp een beknopte samenvatting. Via toegevoegde links kunt u
voor meer informatie doorklikken naar onze website Veiligheidsalliantie.nl.
Ook in het bijzondere jaar 2020 heeft de VAR weer verschillende activiteiten ontplooid in het kader van de kennisen leerfunctie die zij vervult voor de regio. Dat blijven we in 2021 doen.
Hoe het jaar 2021 eruit gaat zien, is in veel opzichten onbekend. Op het moment dat we dit jaarplan afronden,
zitten we midden in de tweede coronagolf en leiden de maatregelen tot het thuiswerken en het voeren van digitale
overleggen. Wij hopen u snel weer fysiek te kunnen ontmoeten. Tot die tijd organiseren we digitale kennisbijeenkomsten en ontmoetingen.
De coronacrisis leidt ook tot ontwikkelingen binnen het veiligheidsterrein. De toename van cybercriminaliteit, de
onrust in de samenleving en geweld waarbij jeugdigen zijn betrokken, zijn actuele thema’s die terugkomen tijdens
onze leer- en kennisbijeenkomsten.
In het komende jaar ontvangt u weer regelmatig uitnodigingen om hieraan deel te nemen. Wij nodigen u van harte
uit om hieraan gehoor te geven, alsook uw uitdagingen, wensen en behoeften op het vlak van openbare orde en
veiligheid kenbaar te maken. In gezamenlijkheid kunnen wij dan de volgende stap zetten om impulsen te geven aan
de veiligheid in de regio!
Wij willen onze waardering uitspreken voor het kernteam van de VAR, dat er onder deze omstandigheden in is
geslaagd het digitale contact te blijven houden met onze netwerkpartners.
Tot slot bedanken wij al onze netwerkpartners, landelijk en lokaal, met wie we samenwerken aan een veilige(re)
regio.
Jan Heijkoop		
		
Burgemeester Hendrik Ido Ambacht
Voorzitter VeiligheidsAlliantie 		

Milène Junius 				Astrid de Jong
Burgemeester Hellevoetsluis 		
Hoofd VeiligheidsAlliantie
Vice-voorzitter VeiligheidsAlliantie		
regio Rotterdam
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Terug naar de inhoud

De VAR is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de
regio Rotterdam. De VAR functioneert als platform om
kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt
de VAR regionale samenwerking tussen partners door
actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van
de (lokale) veiligheidsproblematiek in de regio.
Naast het VAR-bestuur is er een regiegroep die een
schakel vormt met de gemeenten, betrokken organisaties en districten. De regiegroep is ook denktank en
klankbord en vervult een netwerkfunctie. De regiegroep is verantwoordelijk voor de voortgang van de
drivergroepen en andere portefeuilles en de samenwerking tussen de verschillende portefeuilles.
Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken van de VeiligheidsAlliantie.

ALGEMEEN
2020

2021

Leerhuis/Carrousel

Leerhuis/Carrousel

Vanaf maart zorgde de coronacrisis er voor dat veel kennisbijeenkomsten moesten worden onderbroken, verplaatst of zelfs geschrapt.
Alternatieve vormen als webinars, anderhalvemeter-afstandsbijeenkomsten of de combinatie webinar met een digitaal netwerkplein,
werden goed bezocht en gewaardeerd.

Bij de organisatie van de kennisbijeenkomsten in 2021 sluiten we
voor de vormgeving aan bij de dan geldende coronamaatregelen.
De verwachting is dat deze bijeenkomsten in de 1e helft van 2021 in
digitale vorm zijn.

Voorjaarscarrousel (maart)
Deze fysieke bijeenkomst werd druk bezocht, ruim 100 deelnemers
waren aanwezig.
De thema’s waren:
• Steekincidenten, drillmuziek en straatcultuur.
• Homebase, jeugdaanpak naar het IJslandse model.
• Mensenhandel.

Voorjaarscarrousel
De voorjaarscarrousel vindt plaats op 11 maart en is digitaal
met mogelijkheid tot interactie en netwerken. Het thema is:
“Spanningen in de samenleving”.

Najaarscarrousel

Najaarscarrousel (oktober)
Deze bijeenkomst werd digitaal georganiseerd. Er werd gebruik
gemaakt van een innovatief digitaal platform met de mogelijkheid
om in groepen van maximaal zes personen tussen de workshops
door te netwerken.
De thema’s waren:
• Stalking.
• Maatschappelijke onrust na een (jeugd) geweldsincident.
Videoregistratie Najaarscarrousel 29 oktober 2020.

De najaarscarrousel vindt plaats op 28 oktober.
De vorm waarin deze carrousel wordt georganiseerd is afhankelijk
van de ontwikkeling van de coronacrisis. Gekozen wordt voor
actuele thema’s die aansprekend zijn voor alle veiligheidspartners.

Leerhuisbijeenkomsten

Leerhuisbijeenkomsten

Alle reguliere Leerhuizen vervielen in 2020. In het Leerhuis “Personen
met verward gedrag” stond de complexiteit van de samenleving en
de invloed daarvan op de stijging van het aantal meldingen over
deze personen centraal. Deze “anderhalvemeter-bijeenkomst” in
september te Alblasserdam, was zeer geslaagd.
Videoregistratie Leerhuisbijeenkomst Personen met verward gedrag
3 september 2020.

Thema in het Leerhuis van april is hoorplicht WVGGZ.
Beoogde thema’s voor andere Leerhuizen:
• Geweldsmiddelen Boa’s.
• Statelijke Dreigingen.

Veiligheidsconferentie

Webinars
Vanuit de thema’s Cybercriminaliteit en het Platform Veilig
Ondernemen zijn diverse webinars georganiseerd. Meer informatie
hierover is opgenomen onder deze thema’s.
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Samen met het RIEC en de Zorg- en Veiligheidshuizen wordt,
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, dit najaar de
tweejaarlijkse veiligheidsconferentie georganiseerd. Als dit niet
fysiek mogelijk is, wordt de conferentie verplaatst naar 2022.
Terug naar de inhoud

ALGEMEEN
2020 		

					

Privacyplatform

2021
Privacyplatform

Het privacyplatform Eenheid Rotterdam (PPER) heeft in samenwerking
met de politie en andere partners gewerkt aan het Regionale
convenant Woonoverlast en aan de lokale Persoons Gebonden
Aanpakstructuur in de regio.

Monitoring

Het privacyplatform werkt i.s.m. de politie verder aan de totstandkoming van de lokale Persoons Gebonden Aanpak-structuur.
Deze structuur sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande
infrastructuur binnen de regio.
Het privacyplatform gaat de regio actief informeren over het
Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK).

Monitoring

Het tweejaarlijkse rapport Gezamenlijk Veiligheids Beeld (GVB)/
Landelijke Veiligheidsmonitor 2019 met daarin ook de veiligheidsbeleving van burgers, is in mei 2020 gepubliceerd.
De halfjaarlijkse rapporten GVB over de 2e helft van 2019 en de
1e helft van 2020 zijn respectievelijk in mei en in oktober gepubliceerd.
Rapporten GVB 2019 en GVB 1e helft 2020.

Communicatie

In het voor- en najaar worden de halfjaarlijkse rapporten GVB over
de 2e helft 2020 (mei) en de 1e helft 2021 gepubliceerd (oktober).
Gestart wordt met de voorbereiding van de Veiligheidsmonitor 2022.
Met betrokken partners vindt afstemming plaats ten behoeve
van een kwalitatieve en kwantitatieve doorontwikkeling van het
GVB over 2021.

Communicatie

De VAR beschikt over verschillende social media-accounts en een
eigen website www.veiligheidsalliantie.nl, waarop een kennisbank en
(actuele) informatie m.b.t. veiligheidsthema’s is te vinden.
De website kent ook dit jaar een groeiend aantal nieuwe gebruikers en
bezoekers.
De kennisbank is dit najaar uitgebreid met het thema “Mensenhandel”
en sub-thema’s bij “Ondermijning”.

Onze website wordt blijvend geactualiseerd en uitgebreid met
relevante informatie. Ook netwerkpartners als het RIEC en de
politie kunnen zelfstandig informatie plaatsen op de kennisbank.
Mogelijkheden voor uitbreiding van de website met links naar
andere websites of kennisbanken worden nader verkend en
besproken. Ook dit jaar worden weer nieuwsbrieven verzonden.

Periodiek worden nieuwsbrieven opgemaakt. Dit jaar werden zeven
nieuwsbrieven verzonden.
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Terug naar de inhoud

INTEGRITEIT EN VEILIGHEID
2020 		

					

Cybercriminaliteit

2021
Cybercriminaliteit

De VAR is voorzitter van de regionale werkgroep Cybercrime,
verbonden aan een bestuurlijk klankbord.
Er zijn diverse activiteiten ontplooid met het doel de awareness op
het gebied van cybercriminaliteit te verhogen:
•Onderzoek door de Haagse Hoge School en Hoge School Saxion in
opdracht van de VAR een risicoperceptie en -communicatie onder
jongeren en ondernemers op de aandachtspunten
“phishing” en “ransomware”.
• Ontwikkeling en lancering online mediacampagne Echt-Nep, met
als doel jongeren (specifiek jonge meiden) meer bewust te maken
van de algemene risico’s van cybercrime en specifiek van phishing
(in samenwerking met gemeente Rotterdam).
• Ontwikkeling campagne voor MKB-ondernemers die zich bezighouden met verblijfsrecreatie, om hen bewust maken van de
algemene risico’s van cybercrime en specifiek van ransomware
(i.s.m. gemeente Rotterdam).
• Toekenning subsidie (€ 25.000) Project ‘Digitaal veilig op weg naar
de brugklas’: ontwikkeling van een kaartspel is (in samenwerking met
HackShield) om jonge, digitaal onervaren leerlingen en hun
ouders bewust te maken van de risico’s in de digitale wereld. Het spel
is in de Week van de Mediawijsheid verspreid onder de ruim 550
basisscholen in de regio.
• Regionale uitrol van het HackShield project, een online cyberveilig
heidsprogramma gericht op kinderen 8-12 jaar. Tien gemeenten uit
de regio nemen hieraan deel.
• Een masterstudent criminologie heeft in opdracht van de VAR
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aangiftebereidheid
cybercrime en een rapport geschreven.
• Deelname aan een City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.
• Deelname aan RAAK-consortium. Hoofdvraag van dit onderzoeksproject luidt: “Met welke interventies kunnen ambtenaren openbare
orde en veiligheid de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven
binnen hun gemeente vergroten?”.
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De VAR blijft in 2021 regionaal en landelijk aandacht vragen voor
cybercrime en de rol van de diverse veiligheidspartners in dit 		
dossier.
Hierbij wordt gewerkt via de vijf sporen:
• Vergroten inzicht aard & omvang Cybercrime.
• Eigen huis (informatieveiligheid gemeenten) op orde.
• Vergroten digitale weerbaarheid MKB-ondernemers.
• Vergroten digitale weerbaarheid burgers.
• Cybergevolgbestrijding.
In 2021 worden de vijftien gemeenten die in 2020 niet deel hebben
genomen, nogmaals benaderd om zich aan te sluiten bij het
regionale project HackShield.
De VAR initieert en neemt deel aan diverse regionale en landelijke
overleggen op het gebied van cybercrime, zoals het RAAK-consortium en City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.
Er volgen projecten met als doel het stimuleren van het verhogen
van de awareness van bewoners en ondernemers. Hierbij ligt het
accent op het realiseren van gedragsverandering, zoals bij de
campagne voor MKB-ondernemers in de verblijfsrecreatie.

Terug naar de inhoud

INTEGRITEIT EN VEILIGHEID
2020 		

					

Ondermijning

2021
Ondermijning

Dit thema wordt binnen de VAR eveneens opgepakt binnen het
Platform Veilig Ondernemen (PVO). Het bestuurlijke netwerk is verder
in kaart gebracht en wordt actueel gehouden.
De focus van de kennisdeling zit voornamelijk op de samenwerking
met het RIEC en het SGBO Ondermijning van de politie.
De kennisbank is m.b.t. de lade ondermijning uitgebreid met de sublades Haven en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT).
Inhoudelijk worden de laden mede gevuld met kennis door collega’s
van het RIEC en politie.
De activiteiten van de VAR vormen geen direct onderdeel van de zes
pijlers van de versterkingsaanpak ondermijning, maar sluiten in de
samenwerking met politie en RIEC daar wel bij aan.

Mensenhandel

In regulier overleg vindt periodiek regionale afstemming plaats
met de netwerkpartners in het ondermijningsthema.
In overleggen met de accounthouders wordt de behoefte op
ondersteuning bij ondermijningsvraagstukken blijvend opgehaald.
Het brede (bestuurlijke) netwerk wordt verder in kaart gebracht.
De kennisbank wordt in samenwerking met het RIEC en politie
geactualiseerd en uitgebreid. Een gedeelde koppeling wordt
gerealiseerd met het landelijke Kennis Platform Ondermijning ten
behoeve van lokaal toepasbare informatie.

Mensenhandel

Regionaal wordt gewerkt aan vijf opgaven:
1. Verbeteren zicht op aard en omvang van de verschillende vormen
van mensenhandel.
2. Bevorderen regionale samenwerking: Intensivering samenwerking
gemeenten, onderwijs en zorg- en veiligheidsorganisaties.
3. Awareness, signaleren en melden.
4. Aanpakken van faciliteerders en mensenhandelaren.
5. Preventie & zorg voor het slachtoffer: het verbinden van zorg en
veiligheid.

Onder aansturing van de Regionale Tafel Mensenhandel wordt
door de werkgroepen gewerkt aan:
• Opzetten regionale monitor mensenhandel.
• Opleidingsaanbod voor professionals binnen gemeenten.
• Het betrekken van scholen bij de aanpak.
• Een regionaal meldpunt mensenhandel.
• Een voorstel over het Regionaal Controle Team.
• Inzetten deskundigheid mensenhandel bij ZSM.
• Dekkende zorgcoördinatie.

Resultaten in 2020 zijn:
• Aandachtsfunctionarissen mensenhandel binnen gemeenten
zijn aangewezen.
• Per september jl. is een regionaal beleidsregisseur mensenhandel
aangesteld voor de duur van drie jaar (2020 - 2022).
• Vorming ambtelijke werkgroepen.
• Toekenning aanvraag cofinanciering van € 100.000 per jaar
voor de periode 2020-2023 door het Ministerie van J en V.
• Opstellen uitvoeringsplan (besproken in het RVO 20 november 2020).
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MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID
2020 		

					

Huiselijk Geweld

2021
Huiselijk Geweld

De drivergroep verzorgt maandelijks een integraal beeld van huiselijk
geweldproblematiek ten behoeve van een handelingsperspectief voor
“geweld achter de voordeur”. De drivergroep heeft zich onder andere
verdiept in ex-partnerstalking. Extra aandacht is uitgegaan naar de
huiselijk geweldproblematiek in relatie tot de coronacrisis en de hierdoor ontstane knelpunten. De drivergroep geweld heeft de HG cijfers
gemonitord. De netwerkpartners hebben kennis en ervaring uitgewisseld. Belangrijk is zicht te houden op de kwetsbare HG slachtoffers
die door de coronacrisis in een isolement dreigen te raken. Hen zijn
alternatieven aangeboden om hulp te vragen via o.a. chat en
WhatsApp.
Tijdens de najaarscarrousel is een workshop over ex-partnerstalking
gehouden waarbij de deelnemers vanuit beide Zorg- en Veiligheidshuizen in de regio uitleg kregen over het in de regio ontwikkelde
keten-werkproces.
Videoregistratie najaarscarroussel.

Personen met verward gedrag

In 2021 zal vooral gewerkt worden aan het verhogen van de kennis
op het gebied van huiselijk geweld van de regionale netwerkpartners en het delen van regionale en landelijke ontwikkelingen op
dit gebied.
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen zorg en
veiligheid. Minimaal vier keer per jaar wordt een (thematisch) overleg georganiseerd, waarbij ook ruimte is om casuïstiek met elkaar
te delen. Door zoveel mogelijk gemeenten en netwerkpartners te
betrekken, zullen kennis en ervaring breder gedeeld worden.

Personen met verward gedrag

Van de twee extra geplande Leerhuizen binnen de portefeuille
Personen met verward gedrag (PVG) ging er slechts één door. Dit betrof
een bijeenkomst in september in Alblasserdam. Centraal stond de
complexiteit van de samenleving en de invloed daarvan op de stijging
van het aantal meldingen over personen met verward gedrag.
Videoregistratie van dit Leerhuis.
In november is in het ambtelijk netwerk WVGGZ/PVG in de regio RR
besproken waar de behoefte ligt aan regionale samenwerking en hoe
de VAR dit kan faciliteren. Voor de regio ZHZ wordt een vergelijkbaar
gesprek gepland.
De Erasmus Universiteit is in november gestart met de voorbereiding
van een regiobrede evaluatie naar de hoorplicht binnen de WVGGZ.
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De Erasmus Universiteit levert in het 1e kwartaal van 2021 het
evaluatierapport op over de hoorplicht binnen de WVGGZ. De
uitkomsten worden besproken in het Leerhuis op 12 april.
Wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven, treedt de
portefeuillehouder met ondersteuning van de VAR namens de
eenheid in gesprek met het Rijk.
Het 2e Leerhuis PVG vindt naar verwachting plaats in het
4e kwartaal.
De VAR investeert verder in het ambtelijk netwerk PVG/WVGGZ
door waar gewenst deel te nemen aan ambtelijke overleggen,
knelpunten te signaleren en actief mee te werken aan regionale
oplossingen.

Terug naar de inhoud

MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID
2020 		

					

Jeugd en veiligheid

2021
Jeugd en veiligheid

Tijdens de voorjaarscarrousel werd Homebase-Capelle a/d IJssel
gepresenteerd: een goed voorbeeld van een preventieve jeugdinterventie. Deze is gericht op een laagdrempelige, zinvolle
vrijetijdsbesteding, een veilige haven en een alternatief voor de straat.
De film Fataal in samenwerking met een lespakket van Halt over
zinloos geweld. De regionale bijeenkomst in de Pathé bioscoop in
Rotterdam in mei werd geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.

Het netwerk komt in 2021 vier keer bij elkaar om regionale knelpunten en actualiteiten te bespreken. Actiepunten die hieruit
voortkomen, pakt het netwerk actief op.
Tijdens de voorjaarscarrousel op 11 maart wordt georganiseerde
jeugdoverlast (in relatie tot de coronacrisis) geagendeerd. Daarbij
staat een goed handelingsperspectief centraal.

In het RVO (november) heeft de portefeuillehouder het Regionaal
Overzicht Aanpak Steekincidenten, opgesteld door het netwerk
Jeugd en Veiligheid, gepresenteerd.

Jeugd, alcohol en drugs

Jeugd, alcohol en drugs

Lachgas

Lachgas

Op de website is de kennisbank geactualiseerd en uitgebreid met
o.a. een handreiking van het Trimbos.
Een overzicht van gemeenten in de regio met betrekking tot de
(diverse vormen van) aanpak van lachgas wordt opgemaakt.
De strafbaarstelling met betrekking tot handelingen ten aanzien
van lachgas in het Opiumbesluit lijst II wordt gemonitord.

Op verzoek van het DB RVO wordt een inventarisatie gemaakt van
de aanpak van lachgas in onze regio. De geactualiseerde handreiking
Trimbos “van zorgen naar actie” wordt vertaald naar een voorstel
voor een regionale aanpak.

Veilig wonen

Veilig wonen

Het netwerk Veilig wonen (voorheen drivergroep) heeft meegewerkt
aan het nieuwe regionale convenant woonoverlast.
Een regionale enquête is uitgezet om de stand van zaken te peilen en
om te inventariseren of er behoefte is aan een regionale werkgroep
op het gebied van woonoverlast door arbeidsmigranten. Dit in overleg
met de portefeuillehouder.
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Hoewel er geen grote regionale opgaven liggen, blijft overlast in
de woonomgeving een actueel probleem. De gemeenten, woningbouwcorporaties, politie en hulpverlening werken nauw samen
om deze overlast te bestrijden. Binnen het netwerk bespreken de
samenwerkingspartners meerdere keren per jaar de knelpunten bij
de uitvoering van de wet aanpak woonoverlast. Op het gebied van
woonoverlast door arbeidsmigranten, wordt kennis en ervaring met
betrokken partners gedeeld.
Terug naar de inhoud

MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID
2020 		

					

2021

Radicalisering en Polarisatie

Radicalisering en Polarisatie

Beide thema’s zijn momenteel zeer actueel. Het afgelopen jaar
vonden (landelijke) demonstraties vanuit diverse gelederen plaats.
De coronacrisis zorgt voor groeiend ongenoegen dat binnen de
samenleving makkelijker wordt geuit.

Ook in 2021 blijft de VAR de actualiteit op deze onderwerpen in
samenwerking met onze netwerkpartners volgen ten behoeve van
kennisuitwisseling en kennisvergroting.

Radicalisering
In november heeft in afstemming met gemeenten en de beide Zorgen Veiligheidshuizen een meerdaagse basistraining Radicalisering en
Multi Cultureel Vakmanschap plaatsgevonden in samenwerking met
de BeHr-groep.
In samenwerking met Oumnia Den Haag is een bijeenkomst voor
buurtmoeders georganiseerd in Capelle a/d IJssel.

Polarisatie
In het 1e kwartaal werd de introductiebijeenkomst over het thema
polarisatie druk bezocht. In een inspirerende bijeenkomst werd door
Bart Brandsma een introductie gegeven op de rollen, dynamiek en
beïnvloedingsstrategieën rondom polarisatie. Daarna heeft een eerste
groep een verdiepingstraining gevolgd.
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Radicalisering
In de planning zit een webinar die in samenwerking met netwerkpartners wordt georganiseerd.
Bekeken wordt of in samenwerking met Oumnia bijeenkomsten
voor buurtmoeders kunnen worden georganiseerd in de regio.
In afstemming met gemeenten en de beide Zorg- en Veiligheidshuizen worden voorbereidingen voor trainingen getroffen.
Het relevante netwerk wordt verder in kaart gebracht en de
kennisbank op de website geactualiseerd en uitgebreid.

Polarisatie
In verband met de actuele spanningsvelden worden de mogelijkheden besproken voor de start van een leernetwerk voor professionals in het voorjaar 2021 als vervanging voor de gecancelde
trainingen in 2020.
Op 11 maart staat de Voorjaarscarrousel in het teken van
spanningen in de samenleving met polarisatie als een rode draad.
In verband met de verwachte demonstraties vanuit diverse
gelederen wordt een relevant netwerk in kaart gebracht.
De kennisbank wordt zoveel mogelijk geactualiseerd en uitgebreid.

Terug naar de inhoud

VEILIG ONDERNEMEN
2020 		

					

Platform Veilig Ondernemen

2021
Platform Veilig Ondernemen

In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie,
gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen aan de
oplossing van veiligheidsproblemen.
Resultaten in 2020 zijn:
• In samenwerking met het CCV is een webinar gemaakt over cyberveiligheid voor ondernemers en door 750 ondernemers bekeken.
• Na het grote webinar met 750 kijkers zijn er, onder andere in samenwerking met de gemeente Rotterdam, meerdere digitale voorlichtingen georganiseerd over cyberveiligheid voor ondernemers.
• Toekenning subsidie (€ 25.000) Project Cyberbuddies: gestart in
augustus, ICT-studenten die een nulmeting digitale veiligheid bij
kleine ondernemers uitvoeren.
• Toekenning subsidie (€ 100.000) opzetten Cybercrimenetwerk Zuid
Hollandse Eilanden.
• Krimpen a/d IJssel heeft de eerste ster van het Keurmerk Veilig
Ondernemen ontvangen. In september is een KVO-traject in
Westvoorne gestart.
• In Rotterdam Hoogvliet is de vijfde, en gouden, ster van het 		
Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt.
• Ondernemers in het centrum van Dordrecht hebben de derde ster
van het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen.
• Het PVO heeft in samenwerking met de VAR en de Haagse Hogeschool een app gelanceerd waarmee ondernemers hun eigen digitale
weerbaarheid kunnen toetsen.
• In oktober is in samenwerking met de politie en 3 brancheverenigingen een webinar voor de vastgoedbranche georganiseerd die door
meer dan 900 personen is bekeken.
• In Hoogvliet zijn veiligheidsscans gericht op goed cameratoezicht
uitgevoerd.
• 100 aanmeldingen zijn binnengekomen voor veilig wonen scans in
Rozenburg. De uitvoering hiervan is op ‘on-hold’ gezet vanwege de
coronacrisis.
• In de Week van de Veiligheid hebben alle gemeenten hondenbotten
ontvangen waarmee handhavers hondenbezitters kunnen stimuleren
extra alert te zijn tijdens de donkere dagen.
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Komende twee jaar wordt intensief samengewerkt in Cybernetwerk
ZHE. Een uniek samenwerkingsverband bestaande uit publieke
en private organisaties ter bestrijding van cybercriminaliteit. Dat
doet het cybernetwerk door het organiseren van onder andere:
(fysieke) kennisbijeenkomsten, online seminars en trainingen en
nulmetingen voor ondernemers.
• Het project Cyberbuddies loopt door in 2021.
• De Veilig Wonen-scans worden uitgevoerd.
• Door de PVO-managers wordt i.s.m. het ministerie van J en V
gewerkt aan een doorontwikkeling van de PVO’s.
• Om o.a. ondermijning tegen te gaan is een subsidie ontvangen
voor de trajectbegeleiding van publiek- private samenwerkingen.
In 2021 wordt ingezet om projecten als veilig winkelgebied, veilig
bedrijventerrein en veilige jachthaven te organiseren.
• In samenwerking met het CCV worden verschillende producten
aangeboden zoals:
- Digitale voorlichtingsbijeenkomsten ‘Communicatie over artikel
13b Opiumwet’.
- Scans politieke ambtsdragers.
- KVO-certificering.

Terug naar de inhoud

JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Waar kwam het geld vandaan? 				

e

Waar komt het geld vandaan? 				

e

Inwonerbijdrage gemeenten				
Mensenhandel - gemeentelijke bijdrage			
Bijdrage politie/RIEC/Veiligheidshuizen t.b.v. monitoring

169.000
100.000
12.000

Inwonerbijdrage gemeenten				
Mensenhandel - gemeentelijke bijdrage			
Bijdrage monitoring (politie/RIEC/Veiligheidshuizen)

191.000
100.000
12.000

Subsidies
Versterkingsgelden NCTV					
18.000
Subsidie cyberprojecten 					
40.000
Subsidie Week van de Veiligheid				
3.000
Totaal							342.000
Doorlopende activiteiten subsidieprojecten 2019		
56.000
Budget 2020						398.000

Subsidies
Cofinanciering Min JenV mensenhandel			
200.000
Versterkingsgelden NCTV					
12.000
Subsidie cyberprojecten 				
10.000
Totaal							525.000
Doorlopende activiteiten 2020				
129.000
Budget 2021						654.000

Waar is het geld aan uitgegeven?
Personeel						
135.000
Mensenhandel 						
43.000
Monitoring / GVB						
23.000
Kennisbijeenkomsten					
10.000
Drivergroepen/regionale thema’s				
5.000
Communicatie / kennisbank					
3.000
Cyberprojecten						
50.000
Subtotaal						269.000
Doorlopende activiteiten in 2020				
129.000
Totaal 							398.000

Waar wordt het geld aan uitgegeven?
Personeel						
140.000
Mensenhandel 						
300.000
Monitoring / GVB						
21.000
Kennisbijeenkomsten					
20.000
Drivergroepen/regionale thema’s				
25.000
Communicatie / kennisbank					
4.000
Cyberprojecten						
15.000
Doorlopende activiteiten in 2020				
129.000
Totaal 							654.000
Toelichting

Toelichting

Als regionaal samenwerkingsverband zijn we steeds in staat subsidies te
verwerven voor de verschillende veiligheidsthema’s. In 2021 is dat voor de
thema’s mensenhandel, radicalisering en cybercriminaliteit.

De jaarrekening kent een resultaat van 265.000 euro. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door extra subsidies en bijdragen voor projecten die doorlopen in
2021. Daarnaast is de door het RVO vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het
driejarig project mensenhandel in verwerkt in de begroting 2020, terwijl het
project in september 2020 is gaan lopen, na de werving van de regionaal ketenregisseur. De kosten lopen door tot in 2023.
De personeelskosten betreffen 1,5 fte beleidsadviseurs die vanuit de inwonersbijdrage gefinancierd worden. De gemeente Rotterdam, Politie en Openbaar
Ministerie blijven om-niet de overige capaciteit van het kernteam leveren.
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