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Geacht college,  

 

 

In deze brief wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het Veiligheidshuis Drenthe 

en wordt u gevraagd om in te stemmen met een aantal verbetervoorstellen voor de 

doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Drenthe.   

 

Waarom een veiligheidshuis?  

Iedere gemeente kent situaties met inwoners die zich niet alleen schuldig maken aan misdrijven 

zoals inbraken, overvallen of huiselijk geweld maar daarnaast ook nog ernstige problemen 

hebben. Ze zijn bijvoorbeeld verslaafd, hebben psychiatrische ziekten, een verstandelijke 

beperking, schulden, etc. Daarbij veroorzaken zij onveiligheid en ernstige en hardnekkige 

overlast. De problemen van deze mensen zijn zo groot en complex dat het nodig is om met 

meerdere organisaties tot een gezamenlijk aanpak te komen. Vanuit de behoefte om vanuit één 

punt de samenwerking tussen de verschillende organisaties te coördineren om zo de aanpak 

effectiever te laten verlopen zijn in Nederland de Veiligheidshuizen opgericht. De onafhankelijke 

regisseurs van het Veiligheidshuis brengen professionals uit de organisaties van zorg, veiligheid 

en gemeenten bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen 

aan voor gecoördineerde aanpak met als doel: een veiligere samenleving door het voorkomen 

en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, huislijk geweld, criminaliteit, maatschappelijke 

uitval en zorgproblemen. 

 

Doorontwikkeling Veiligheidshuis Drenthe 

In 2017 is de behoefte ontstaan om te kijken naar de basistaken van het Veiligheidshuis, onder 

welke randvoorwaarden deze uitgevoerd kunnen worden en op welke onderdelen het 

veiligheidshuis verder ontwikkeld kan worden. In bijgevoegd document ‘Doorontwikkeling 

Veiligheidshuis Drenthe’ wordt u meegenomen in de (ontstaans)geschiedenis van het 

Veiligheidshuis Drenthe en treft u een uitleg aan van de huidige werkwijze en knelpunten.  

 

In de afgelopen jaren zijn er een aantal problemen ervaren binnen het Veiligheidshuis. Deze 

hebben te maken met capaciteit, continuïteit, stabiliteit en kwaliteit.  Partners en gemeenten 

hebben aangegeven een vermindering van dienstverlening en geleverde kwaliteit te hebben 

ervaren en dit als probleem te zien. Om gemeenten en ketenpartners de komende jaren 

kwalitatief goede ondersteuning te bieden heeft de stuurgroep – op basis van diverse 

bestuurlijke en ambtelijke gesprekken – een aantal verbetervoorstellen geformuleerd.  
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De verbetervoorstellen 

De verbetervoorstellen richten zich primair op het:  

1. versterken van de zorgpijler binnen het Veiligheidshuis op alle niveaus; 

2. wijzigen van de naam Veiligheidshuis Drenthe naar Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe; 

3. vergroten van de formatie van de informatiemakelaars van 0,77 fte 2,5 fte en de formatie 

procesregisseurs van 2 naar 4 fte; 

4. beter positioneren van de gemeenten en partners in de planning en verantwoordingscyclus  

 

De hierboven beschreven verbetervoorstellen vragen een structurele verhoging van de 

begroting van het Veiligheidshuis Drenthe met €265.000,-.  

 

Voor een toelichting op deze verbetervoorstellen wordt u gemakshalve verwezen naar 

bijgevoegd document.  

 

Resultaat bespreking in het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe  

In het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe (BVD) van 11 juli jl. zijn de verbetervoorstellen en 

de financiering hiervan uitvoerig besproken. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd 

dat de leden van het BVD kunnen instemmen met de verbetervoorstellen en het benodigde 

budget. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst bij de financiële verdeling van dit budget. Om 

recht te doen aan deze kanttekening en om gemeenten in de gelegenheid te stellen om deze 

extra bijdrage mee te nemen in de gesprekken over de begroting 2019, wordt voorgesteld om 

deze extra bijdrage te verdelen op basis van de vigerende verdeelsleutel1. De gemeentelijke 

leden van de stuurgroep (burgemeesters Jager, Out en Seton) stellen daarbij voor om in het 

najaar de verdeling tussen de gemeenten opnieuw te bekijken. Een uitgebreide terugkoppeling 

op de bespreking in het BVD treft u aan in een brief van de leden van de stuurgroep aan de 

Drentse burgemeesters2.  

 

Financiële consequenties 

De hierboven beschreven verbetervoorstellen vragen een verhoging van de begroting met  

€265.000,- . Om deze verhoging te financieren wordt €200.000,- extra bijdrage gevraagd van 

de twaalf Drentse gemeenten en is het de ambitie om een bedrag van €65.000 in te laten vullen 

door de andere ketenpartners. Onderstaand overzicht geeft de consequenties aan voor de 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage over het jaar 2019.  

 

Gemeente Totale gemeentelijke bijdrage 2019  

Aa en Hunze € 13.617,- 

Assen € 95.317,- 

Borger-Odoorn € 13.617,- 

Coevorden € 13.617,- 

De Wolden € 13.617,- 

Emmen € 95.317,- 

Hoogeveen € 95.317,- 

Meppel € 13.617,- 

                                                           
1 Toelichting: de verdeelsleutel is: 70/30 (Emmen-Hoogeveen-Assen/ overige gemeenten) gebaseerd op het 

gemiddelde percentage casussen in een gemeente.  
2 Toelichting: zie bijlage 2.  



 

 

 

Midden-Drenthe € 13.617,- 

Noordenveld € 13.617,- 

Tynaarlo € 13.617,- 

Westerveld € 13.617,- 

Totaal € 408.504,- 

 

 

Tot slot 

Indien gewenst kunnen de collega’s van het Veiligheidhuis Drenthe een mondelinge toelichting 

geven op dit voorstel tijdens één van uw komende vergaderingen. Voor meer informatie of 

verdere afspraken kunt u contact opnemen met Rianne Folkerts, bereikbaar via 

 rianne.folkerts@veiligheidshuisdrenthe.nl of 088-2460264/  06-31933855 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

M.L.J. Out 

Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe 
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