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Veiligheidsstrategie
De Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 is een dynamisch document. De gekozen strategische
doelen liggen niet vast voor de volledige looptijd van de strategie. Zo is er voldoende ruimte om in
te spelen op ontwikkelingen en actualiteit. Werken met wisselende coalities, het delen van lokale
initiatieven eenheidsbreed en partners die flexibel in en uit kunnen stappen op verschillende thema’s
zijn kenmerkend voor de samenwerking.
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A

Algemeen

Deze uitvoeringsagenda 2020-2021 is een uitwerking van de Veiligheidsstrategie 2019-2022.
Het beschrijft de activiteiten vanuit strategische thema’s voor de komende periode en is
daarmee de gezamenlijke agenda voor het vergroten van de veiligheid in Oost-Nederland.

2020

2021

Q1
Uitvoering

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Uitvoeringsplan voor 2020 en 2021.

Voortgangsrapportage
2020 en 2021

Voortgangsrapportage over resultaten en
toegevoegde waarde VNONL 2020 en 2021
inclusief financiele verantwoording.

Voortgangsrapportage over resultaten en
toegevoegde waarde VNONL 2020 en 2021
inclusief financiele verantwoording.

Evaluatie

Evaluatie Veiligheidsstrategie 2019 -2022.

Opstellen nieuwe
veiligheidsstrategie
2023-2026
Regionale
samenwerking

Opstellen nieuwe
Veiligheidsstrategie III.

Bevorderen van regionale samenwerking: ambtelijk overleg per district.
Evaluatie ambtelijke veiligheidsoverleggen.

Communicatie

Website: Vergroten aantal bezoeken website, LinkedIn
Min. 4x per jaar

Nieuwsbrieven.
Min. 2x per jaar

DVO bezoeken.

Evaluatie districtelijke veiligheidsoverleggen.

inrichten gebruikerspagina per district
Min. 4x per jaar

Nieuwsbrieven.
Min. 2x per jaar

DVO bezoeken.

Min. 4x per jaar

Nieuwsbrieven.
Min. 2x per jaar

DVO bezoeken.

Diverse bijeenkomsten en inspiratiesessies.

A
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Kwetsbare personen
Kwetsbare personen staan vanwege sociaal-economische en/of persoonlijke kenmerken minder
weerbaar in de maatschappij. Zij kunnen vaker betrokken zijn bij overlast of criminele activiteiten,
zowel in de rol van dader als slachtoffer. Soms worden kwetsbare personen door anderen aangezet
strafbare feiten te plegen; zij zijn onvoldoende weerbaar om zich hier tegen te verzetten.

2020
Q1
Verwarde Personen

2021
Q2

Q3

Onderzoek naar VLOT-team
naar de pilots en afhechting
daarvan & overzicht stand
van zaken per district.

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Ombouw naar begeleidingsgroep afhechten pilots
personen met verward
gedrag.

Regionale bijeenkomst over
de afronding van alle pilots.

Rising star

Organisatie bijeenkomsten voor deelnemende gemeenten.
Selectie-instrumenten om
te bepalen wie de rising
stars zijn.

Nieuw subthema

A

Ontwikkelen kansrijke
interventies voor aanpak
rising stars (PGA+ aanpak).

N.t.b.
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Ondermijning
Criminaliteit doorgaans gepleegd in georganiseerd verband wordt ondermijnend genoemd als
deze verweven raakt met de samenleving, de legale democratische structuren aantast en de
onderwereld met de bovenwereld verbindt.

2020
Q1
Platform
ondermijning

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Advisering Stuurgroep RIEC / BBG.
Monitoren Programma versterkingsgelden.
Kennisdeling programma versterkingsgelden / districtelijke aanpakken.

OMG

Aanbieden handelingsperRegionale bijeenkomst over
spectieven inzake handhaven handelingsperspectieven
van civiele verboden OMG’s. civiele verboden.

Hennep

Overzicht op kennisbank van effectieve formats en maatregelen (afstudeerproject) & ontsluiten via kennisbank website.
Hennepbeeld O-NL.

Mensenhandel

Weerbaarheid
bestuur en
organisatie

Hennepbeeld O-NL.

Hennepbeeld O-NL.

Regionaal plan van aanpak met handreikingen en tips hoe de
aanpak mensenhandel een stevige impuls kan krijgen.

Ondersteuning bij lespakketten op scholen o.a. #leerlingalert/studentalert.
Inventarisatie en delen best practices uit de disctricten.

Regionale
bijeenkomsten
ondermijning

A

Organiseren sessies kennisuitwisseling ondermijning
voor gemeenten.

Organiseren sessies kennisuitwisseling ondermijning
voor gemeenten.

Organiseren sessies kennisuitwisseling ondermijning
voor gemeenten.
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Cybercrime
De samenleving digitaliseert en het plegen van strafbare feiten met behulp van Informatie
Communicatie Technologie (ICT) is een groeiend fenomeen. Hacking, phishing, cyberpesten, sexting
en gedigitaliseerde criminaliteit zijn veelvoorkomende verschijnselen.

2020
Q1
Plan van aanpak

Digitale
collegereeks

Monitoren
districtelijke
ontwikkelingen

A

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Plan van aanpak wordt aangepast.

Aanbieden via de website van een digitale
collegereeks aan betrokken partners.
Is ontwikkeld door Veiligheidscoalitie Midden Nederland.

Beschikbaar stellen van best practices uit de disctricten
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Informatie gestuurd werken
Goede informatievoorziening is een kritische randvoorwaarde voor een effectieve samenwerking en
de regierol van gemeenten op het gebied van integrale veiligheid.

2020
Q1
Monitor jaarplannen
in de lokale driehoek

Goede
informatiepositie
gemeenten /
intelligence

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Monitor van jaarplannen en aanbod handelingsperspectieven t.b.v. goede gesprek in lokale driehoek over ontwikkelingen en tendensen.
Kennisbank wordt gedeeld.

Enquete behoeftepleiling.

Dashboard mbt infovoorziening
aanbieden in Oost NL.
I.s.m. CCV komen tot een handboek voor
informatievoorziening.

Inspiratiekalender

Kennisplatform en
vraagbaak

A

Kalender met verschillende mogelijkheden tot inspiratiebijeenkomsten voor partners.

Delen van kennis en ervaringen met intelligenceprojecten in Oost-Nederland.
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