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Geachte Raadsleden,
Belangrijke opdracht van het Veiligheidshuis in 2017 was – en is nog steeds - om aan te
sluiten bij de transformatie van het sociale domein en deze te ondersteunen. Hierbij is
tegelijk de verbinding gelegd met ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Ontschotting en
stimulering van synergie tussen beide domeinen en tussen de organisaties stond
voortdurend centraal in de aanpak.
Voor het ondersteunen van de transformatie is in 2017 stevig ingezet op de functies
adviseren en ondersteunen. Partijen weten het Veiligheidshuis hiervoor steeds vaker te
vinden. Ook in 2018 wordt gestimuleerd dat de partners van het Veiligheidshuis optimaal
gebruik maken van de adviserende en ondersteunende functie. Vooral als het gaat om de
kennis en expertise op justitieel vlak.
We zien dat steeds meer wijk- en gebiedsteams hun weg weten te vinden in de aanpak van
de meer complexe problematiek. Onder andere door lokaal de procesregie goed neer te
zetten en/of te werken met multidisciplinaire teams. Een welkome ontwikkeling. De zaken
die het Veiligheidshuis in procesregie oppakt, behoren mede daardoor ook volledig tot de
focus van het Veiligheidshuis.
Het aantal zaken waarin het Veiligheidshuis procesregie heeft gevoerd is in 2017 ten
opzichte van 2016 met 8% gedaald. Het aantal advieszaken daarentegen is meer dan
verdubbeld.
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In het kader van de ontwikkelfunctie is het Veiligheidshuis in 2017 onder andere intensief
betrokken geweest bij de aanpak van mensen met verward gedrag. Zo is een pilot met de
naam ‘maatwerk in verbinding’ uitgevoerd rondom 10 dak- en thuislozen met multiproblematiek. De uitkomsten van deze pilot zijn recent gepresenteerd en zijn te vinden op
de website van het Veiligheidshuis. Ook is Friesland-breed een preventief netwerk rond
radicalisering opgebouwd en is de Radicaliseringstafel geoperationaliseerd.
Het Veiligheidshuis bracht met de netwerkpartners 83% van de aangemelde zaken weer op
de rit. Dat wil zeggen dat de veiligheidsproblemen op het moment van afsluiten
beheersbaar of opgelost waren. Dit is een mooie ‘score’, aangezien het Veiligheidshuis zich
op de meest complexe en weerbarstige veiligheidsproblematiek richt. In ongeveer 15% van
de gevallen vergt de aanpak een zeer lange adem, of wordt er met elkaar geen adequate
oplossing gevonden. Dit veelal omdat iemand zich begeeft in het grijze gebied tussen zorg
en straf, niet wil en/of omdat er geen geschikte plek is. Deze mensen komen veelal in een
‘carrousel’ terecht van straffen en zorg aanbieden.
In de tweede helft van 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de doorontwikkeling van
het Veiligheidshuis vanaf 2019. In het tweede kwartaal van 2018 is het Toekomstplan
Veiligheidshuis Fryslân voor de periode 2019 t/m 2023 door alle Friese Colleges vastgesteld.
De Toekomstvisie is gericht op borging van het Veiligheidshuis voor de langere termijn, in
de huidige omvang en met dezelfde functies. Het Veiligheidshuis wordt vanaf 2019 volledig
beheersmatig ondergebracht bij de zetelgemeente Leeuwarden, waarbij het
Veiligheidshuispersoneel in dienst kan komen. De governance blijft in hoofdlijnen gelijk aan
de huidige. Dat wil zeggen aansturing door alle gemeenten en ketenpartners met een
samenwerkingsovereenkomst als grondslag. Hierin zijn de afspraken tussen partijen
vastgelegd over onder andere taken, verantwoordelijkheden, wijziging, opzegging,
zeggenschap en samenwerking. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en (financieel)
commitment voor minimaal vijf jaar. Met de keuze van genoemd construct blijft de
onafhankelijke positie van het Veiligheidshuis gewaarborgd, wat tevens de kracht van het
Veiligheidshuis is.
Uit alle contacten in het kader van de doorontwikkeling is gebleken dat de huidige rol,
positie en het bestaan van het Veiligheidshuis sterk worden gewaardeerd. Het
Veiligheidshuis blijkt haar natuurlijke plaats in het veld te hebben gevonden. Hier hebben
alle medewerkers in en rond het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan geleverd. Een
resultaat om trost op te zijn. Ik dank hen dan ook van harte voor hun grote inzet !
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Bij deze brief vindt u een Sheet met hierop de belangrijkste kerngegevens over 2017. Het
volledige jaarverslag en een samenvatting hiervan zijn te vinden op:

www.veiligheidshuisfryslan.nl .

Op deze site is ook het Actieprogramma van het

Veiligheidshuis voor de jaren 2018 en 2019 te downloaden en zoals eerder aangegeven de
uitkomsten van de pilot ‘maatwerk in verbinding’.
Met vriendelijke groet,

Drs. Ferd. J.M. Crone
Burgemeester van Leeuwarden
en voorzitter Bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân

