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Aansturen, besluitvorming en advies ontvangen
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Advisering en afstemming
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TOELICHTING GOVERNANCE OOST- NEDERL AND 2019
Dit overzicht van de governance is bewust beperkt tot de meer formele besluitvormingsstructuur in Oost-Nederland met betrekking tot (sociale) veiligheid. Omwille van de
overzichtelijkheid en duidelijkheid, is het overzicht een versimpelde weergave van de feitelijke
situatie. Wij realiseren ons we niet volledig zijn in taken, rollen, verantwoordelijkheden en
verbindingen.
Bij de bestuurlijke besluitvorming zijn alleen de gremia opgenomen die een wettelijke basis
kennen. De bestuurlijke afstemming kenmerkt zich door bestuurlijke overleggen die vooral
zorgen voor verbinding en afstemming binnen en tussen het lokale, districtelijke en
eenheidsniveau. De rol van de ‘linking pin’ is daarbij van cruciaal belang. De ambtelijke
uitvoering en ondersteuning is weergegeven in groen.
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De lokale driehoek betreft het overleg van de burgemeester en de officier van justitie (OvJ)
met de politie. Dit overleg is in beginsel georganiseerd op het niveau van het basisteam van
de politie. Sommige basisteams werken voor meerdere gemeenten. Er bestaat een ‘right to call’
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voor een driehoek op gemeentelijk niveau indien lokale omstandigheden daarom vragen. De
burgemeester heeft het gezag over de openbare orde en de hulpverlening. De OvJ heeft het
gezag over de opsporing. In de lokale driehoek makende burgemeester en de OvJ mede aan
de hand van het lokaal integraal veiligheidsbeleid, afspraken over de lokale prioriteiten en de
criminaliteitsbestrijding en de inzet van de politie. Zij overleggen regelmatig met de politie over
de taakuitvoering van de politie en het beleid ten aanzien van de taakuitvoering.
Dit overleg heeft een wettelijke basis (artikel 13 Politiewet).
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Twee maal per jaar vindt in Oost-Nederland het Bestuurscollege plaats, onder voorzitterschap
van de regioburgemeester. Hieraan nemen deel alle burgemeesters, de hoofdofficier van justitie
en de politiechef.
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Wettelijk is vastgelegd dat de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie minimaal eens in
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de vier jaar overleggen over het vast stellen van het regionaal beleidsplan en jaarlijks over het
vaststellen van het jaarverslag van de politie (artikel 39.1 Politiewet).
Het Bestuurscollege wordt voorbereid door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO).
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Op het niveau van de eenheid overleggen de regioburgemeester en de hoofdofficier van
justitie overleggen periodiek met de politiechef. Hier vindt afstemming plaats over thema’s uit
landelijke overleggen en eenheidsvraagstukken.
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Deze deelnemers maken tevens deel uit van het RVO.
Dit overleg kent een wettelijke basis (artikel 41 van de Politiewet).
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Dit is het periodieke overleg tussen de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie,
de politiechef en de voorzitters van de vijf districtelijke veiligheidsoverleggen (DVO). Deze
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voorzitters fungeren als ‘linking pin’ tussen de DVO’s en het RVO. Tevens formeren ze een soort

RVO

adviesraad voor de regioburgemeester ten behoeve van zijn landelijke veiligheidsoverleggen,
zoals het LOVP (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie).
Hier vindt inhoudelijke en procedurele afstemming plaats over voor de regio, het district of de
lokale omgeving relevante thema’s.
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DISTRICTELIJK VEILIGHEIDSOVERLEG
( DVO)
Op het niveau van de veiligheidsregio’s of de oude Regionaal Colleges, staan vijf DVO’s in OostNederland. Hoewel het DVO geen enkele wettelijke status of bevoegdheid hebben, is in OostNederland gekozen voor deze tussenlaag gezien de omvang van deze eenheid. De voorzitters
van ieder DVO nemen plaats in het RVO en fungeren daarmee als “linking pin” tussen beide
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overleggen.
In het DVO zitten de burgemeesters van het district, de officier van justitie van het
desbetreffende gebied en een lid van de parketleiding, een lid van de eenheidsleiding
politie en de districtchef.
In het DVO worden bovenlokale veiligheidsthema’s door de partners gedeeld en gezocht naar
afstemming en samenwerking. De vorm, inhoud en frequentie zijn verschillend.
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De Stuurgroep RIEC bestaat uit het hoofd DRIO van de politie, de hoofdofficier van justitie,
de vijf bestuurlijke portefeuillehouders RIEC per district, een vertegenwoordiging van beide
provincies en de belastingdienst. Het voorzitterschap ligt formeel bij de regioburgemeester maar
deze heeft die taak gedelegeerd aan een andere burgemeester, tevens lid van het RVO.
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De Stuurgroep geeft sturing aan het RIEC en legt verantwoording af aan het RVO.
De jaarstukken van het RIEC worden door het RVO vastgesteld en doorgeleid naar het
Ministerie van J&V.
Dit overleg kent zijn basis in het regionaal RIEC-convenant Oost-Nederland.
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VEILIGHEIDSNETWERK OOST-NEDERLAND
BESTUURLIJKE BEGELEIDINGSGROEP
(BBG)
Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland (VNONL) kent een Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG).
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Hierin zit vanuit ieder district een burgemeester, een vertegenwoordiging van de eenheidsleiding
politie en van de parketleiding van het OM, de projectleider en de project-coördinator. Het
overleg wordt voorgezeten door een burgemeester, tevens lid van het RVO. Op deze wijze zijn
de lijnen met bestaande structuren kort en gegarandeerd.
Iedere burgemeester uit de BBG heeft een thema in portefeuille. Elk van deze thema’s heeft een
ambtelijke expertteam (of platform) dat producten ontwikkelt en zorgt voor kennisdeling. In
deze expertteams zitten ambtenaren uit de vijf districten en van de andere partners,
zoals het RIEC.
De bestuurder in de BBG met “Ondermijning” in portefeuille, is lid van de van de Stuurgroep
RIEC en vertegenwoordigt in die hoedanigheid tevens een van de districten. Deze bestuurder
fungeert dus als “linking pin”.
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EXPERTTEAMS, VAN HET VEILIGHEIDSNET WERK OOST- NEDERL AND

UIT VOERING

Op alle thema’s van de Veiligheidsstrategie 2019-2022 zijn expertteams ingericht.
Deze worden aangestuurd door de werkgroep Veiligheidsnetwerk.
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Ieder expertteam kent een ambtelijk trekker namens de portefeuillehoudend burgemeester.
In de expertteams zitten medewerkers van de gemeenten, politie, het OM, RIEC en
medewerkers van voor het desbetreffende thema relevante andere organisaties.
Daarbij wordt gepoogd om zoveel mogelijk een vertegenwoordiging per district te hebben.

OOST-NEDERLAND

OVERLEGSTRUCTUUR VEILIGHEID

 NA AR OVERZICHT

PL ATFORM ONDERMIJNING,
VAN HET VEILIGHEIDSNET WERK
OOST- NEDERL AND

UIT VOERING

ORM
F
T
PL A

O

R
NDE

NI
MI J

NG

Het thema Ondermijning van het veiligheidsnetwerk kent geen expertteam, maar een platform.
De reden hiertoe is dat dit een afstemmend gremium is dat zelf geen producten ontwikkelt.
In dit platform zit een (ambtelijke) vertegenwoordiging van de politie, het OM, het RIEC, de
belastingdienst, de beide provincies en gemeenten.
Het platform adviseert vanuit zijn expertise tevens de Stuurgroep RIEC en het bureau RIEC in
algemene zin en bij de aanvraag, uitvoering en monitoring van de zogenaamde
‘versterkingsgelden’ uit het landelijke Ondermijningsfonds.
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Met het bureau RIEC wordt het samenwerkingsverband bedoeld dat informatie, expertise en
krachten verbindt van de verschillende overheidsinstanties op het gebied van de bestuurlijke en
integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Vanuit verschillende betrokken partners zijn
medewerkers gedetacheerd om te werken voor het RIEC-bureau. RIEC-medewerkers participeren
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ook in verschillende expertteams van het veiligheidsnetwerk.
De basis voor het RIEC ligt in landelijke afspraken en het RIEC-convenant Oost-Nederland.

