Overzicht van belangrijke resultaten Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
2015-2018
Netwerk
Er is meer ambtelijke en bestuurlijke samenwerking binnen en tussen de districten
in Oost-Nederland ontstaan. Een overduidelijke meerderheid van de partners ziet de
toegevoegde waarde in een gazamenlijke aanpak van veiligheidthema’s in OostNederland; 78% van de bestuurders en 85% van de medewerkers1;
In alle vijf districten is nu een ambtelijk netwerk integrale veiligheids actief (wel
verschillend in vorm en frequentie);
De toegevoegde waarde van het netwerk is het voorkomen van dubbelwerk, het
beter kunnen bepalen wat op welk niveua moet worden opgepakt en dat er
grensoverstijgend wordt gewerkt2.
Woninginbraken
In de afgelopen periode hebben alle gemeenten allerlei preventieve, anti-inbraak
maatregelen aangeboden gekregen, wat mede heeft geleid tot een algehele daling
van het aantal inbraken met meer dan 30% gedaald ten opzicht van 2015. Deze
maatregelen zijn nog altijd beschikbaar op de website;
Ruim 42% van gemeenten heeft daadwerkelijk gebruik gemaakt van de producten
die op de website worden aangeboden3.
Verwarde Personen
In Oost-Nederland hebben we voor in totaal meer dan 30 projecten bij ZonMW
subsidie aangevraagd en gekregen. Veel projecten zijn inmiddels succesvol afgerond.
De resultaten uit de projecten zijn relevant voor de sluitende aanpak voor personen
met verward gedrag op lokale en bovenlokale schaal.
Er is meer kennisoverdracht en leereffecten tussen de regio’s binnen OostNederland;
Er is subsidie ontvangen om te onderzoeken of en hoe het Regionaal Forensisch
Psychiatrisch Netwerk voorgezet en geborgd kon worden. In de afgelopen jaren is
het werkveld geprofessionaliseerd waardoor de oorspronkelijke opzet van het RFPN
overbodig werd;
Er wordt/is onderzoek gedaan naar de verschillende beoordelingslocaties in OostNederland.
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Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
Er is in 2017 een Ondermijningsbeeld OMG’s opgesteld voor Oost-Nederland;
Uit de Endterm Review blijkt dat 52% van de respondenten in de afgelopen jaren te
maken heeft gehad met OMG’s. Dit was in 2016 nog maar 25%;
De risico’s en ontwikkelingen rondom OMG’s zijn voor Oost-Nederland in kaart
gebracht; alle gemeenten treden inmiddels actief op;
Een risicoclassificatie-model OMG’s is ontwikkeld en helpt gemeenten om lokale
situaties te duiden en te zorgen voor een juiste (bestuurlijke) aanpak.
Hennep
In juni 2017 is een regionaal Ondermijningsbeeld Hennep opgeleverd;
Alle partners zijn inmiddels bereid om actiever op te treden tegen de productie van
hennep en zoeken naar effectieve verstoringen hiervan.
Jeugd
Door het verspreiden van het model ‘integrale aanpak jeugdgroepen’ en het
organiseren van verschillende voorlichtingsessies, is de methodiek en het proces bij
alle partners in Oost-Nederland bekend en wordt het waar nodig toegepast;
Het aantal meldingen Jeugdoverlast nam in de afgelopen jaren met 10% af, volgens
de Endterm Review 2015-2018.
Informatievoorziening
Alle gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om maandelijk de VNG-cijfers per
mail te ontvangen;
Inmiddel zijn enkele gemeenten voorloper met informatie gestuurd werken.
Anderen volgen deze ontwikkelingen en leren hiervan.
Ondermijning
Het Platform Ondermijning heeft een coördinerende rol gespeeld bij de aanvraag
van de landelijke ondermijningsgelden en zal betrokken zijn bij de uiteindelijke
implementatie;
Het Platform Ondermijning is adviserend aan de Stuurgroep RIEC;
Er is een toolkit ondermijning met allerlei fenomenen en bestuurlijke interventies
ontwikkeld en beschikbaar op het besloten gedeelte van de website.
Kennisdeling en -spreiding
Door middel van een website worden kennis en ervaringen meer gedeeld in OostNederland. De website kent inmiddels een kleine 650 accounthouders en heeft een
kennisbank waar veel voorbeeldbrieven, plannen van aanpak, convenanten en
beleidsregels gedeeld worden. De herkomst en functies van de accounthouders zijn
divers: van burgemeesters tot beleidsmedewerkers van politie, OM en gemeenten;
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De website heeft eind 2018 gemiddeld een kleine 500 bezoekers per maand;
Zeker 500 collega's bezochten zeven regionale bijeenkomsten over onder meer
OMG, personen met verward gedrag, ondermijning, jeugd en de Wet Woonoverlast
waar kennis en ervaringen zijn gedeeld;
Er wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief verspreid met informatie over
onder meer best practices, bijeenkomsten en ontwikkelingen;
Er wordt samengewerkt en kennis gedeeld met de andere bestaande
veiligheidsnetwerken in Nederland en het CCV. Zo worden de kennisbanken aan de
achterkant van de sites met elkaar verbonden;
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