
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

17 september 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw H. Koper en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  17 september 2008 

Betreft:   Raadsvragen ex art 38 RvO 

Onderwerp: Veiligheidshuis 
 
 
Geacht College van B&W, 
  

De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande 

vragen conform artikel 38 Reglement van Orde. 
 
Tijdens Prinsjesdag zei Koningin Beatrix in de Troonrede namens de regering het 
volgende: 
“Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Maar er zijn ook kinderen die 
in de knel zitten. De regering wil aan hen betere kansen geven. Daarnaast werken 
justitie, politie en jeugdzorg nauw samen om ongewenst gedrag van jonge kinderen 
tijdig te corrigeren. Er komt ook hier meer aandacht voor preventie. Ouders worden 
aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Om sneller passende hulp te 
verlenen, wordt de Verwijsindex Risicojongeren geïntroduceerd. Ook de oprichting 
van Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuizen draagt hieraan bij”. 
 
Afgelopen zomer verscheen het rapport van de Nationale Ombudsman over de 
zaak Pascal Keijzer, waarbij een volgende conclusie wordt getrokken: 
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Beantwoording vragen mevrouw H. Koper inzake Veiligheidshuis 
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“Uit deze zaak valt te leren dat alle partners in de keten zich bewust moeten zijn 
van hun 
gedeelde verantwoordelijkheid. Ook is niet proceduregericht maar resultaatgericht 
werken essentieel. In dit onderzoek is opgevallen dat het Bureau Jeugdzorg erg 
geïsoleerd heeft gewerkt en niet tijdig en duidelijk genoeg signalen aan de andere 
partners uit de keten heeft gegeven, waardoor geen teamaanpak tot stand is 
gekomen en 
geen gezamenlijk resultaat werd bereikt. Wat gemist wordt is een teamaanpak 
waarbij 
alle partners in de keten meewerken aan een gezamenlijk resultaat. Iemand moet 
zich 
uiteindelijk verantwoordelijk voelen voor het resultaat in een “dossier” zoals dat van 
Pascal en iemand moet erop toezien dat dit resultaat ook wordt bereikt” 
 
Al bij de begrotingsbehandeling in 2007 heeft de PvdA-fractie gevraagd naar de 
mogelijkheden van een Veiligheidshuis. In navolging van het zeer succesvolle 
justitie in de buurt, waar in Schalkwijk zeer goede resultaten mee werden gehaald, 
wordt in een aantal gemeentes gewerkt met een nieuwe samenwerkingsvorm: het 
Veiligheidshuis. In het Veiligheidshuis werken verschillende organisaties die bij 
veiligheid en handhaving zijn betrokken letterlijk onder een dak samen. Hierdoor 
vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats over veiligheid in de buurt en 
zorg- en risicojongeren. De PvdA-fractie wil dat het college hier nu snel mee aan de 
slag gaat om op die manier de veiligheid in de buurten te vergroten en jongeren 
een tweede kans te bieden.  
U beantwoordde bij de begrotingsbehandeling dat u bezig was om te onderzoeken 
of dit in regionaal verband te realiseren is. Naar aanleiding van bovenstaande willen 
wij u de volgende vragen stellen: 
 
1/ Deelt u de mening van de Nationale Ombudsman dat een teamaanpak waarbij 
alle partners in de keten meewerken aan een gezamenlijk resultaat de beste 
manier is om jongeren die uit de bocht vliegen weer op het rechte pad te krijgen? 
 
2/ Bent u het met ons eens dat, mede door het kiezen van “Jeugd en veiligheid” als 
een van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsbeleid, er haast is geboden bij het 
opzetten van een Veiligheidshuis? 
 
3/ Is na ruim een jaar het onderzoek naar een regionaal veiligheidshuis inmiddels 
afgerond en wat zijn de resultaten van dit onderzoek?  
 
4/ Wanneer kunnen we een eventueel voorstel voor het opzetten van een 
veiligheidshuis in onze regio in de raad verwachten? 
 
Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen vóór de 
begrotingsbehandeling. 
Namens de PvdA-fractie, 
Helga Koper 
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Aan mevrouw H. Koper  

lid van de gemeenteraad 

Anslijnstraat 26 

2013 EE  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 17 september 2008 

Veiligheidshuis 

 

Geachte mevrouw Koper, 

 

Op de door u puntsgewijs gestelde vragen conform artikel 38 Reglement van Orde 

inzake de ontwikkeling van een regionaal veiligheidshuis zullen wij eveneens 

puntsgewijs ingaan; 

 

1. Deelt u de mening van de Nationale Ombudsman dat een teamaanpak 

waarbij alle partners in de keten samenwerken aan een gezamenlijk resultaat 

de beste manier is om jongeren die uit de bocht vliegen weer op het rechte 

pad te krijgen. 

 

Antwoord 

Ja, dit college acht ketensamenwerking noodzakelijk om een aantal 

maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Een ketenaanpak voor 

ontsporende jeugd zien wij als belangrijke voorwaarde voor de oplossing van deze 

problematiek. Wij delen hierin de visie van de Nationale Ombudsman. 

 

2.  bent u het met ons eens dat, mede door het kiezen van “Jeugd en veiligheid” 

als een van de prioriteiten in het integraal Veiligheidsbeleid, er haast is 

geboden bij het opzetten van een Veiligheidshuis.  

 

Antwoord 

Niet alleen lokale keuzes maar ook landelijke ontwikkelingen bij de betreffende 

ministeries maken dat wij de opzet van een regionaal Veiligheidshuis belangrijk 

vinden. Op dit moment hebben wij overigens geen financiële middelen voor een 

dergelijk huis gereserveerd. 

 

3. Is na ruim een jaar het onderzoek naar een regionaal veiligheidshuis 

inmiddels afgerond en wat zijn de resultaten van dit onderzoek. 

 

Antwoord 

Inmiddels heeft een werkgroep van justitie, politie en een aantal gemeenten uit de 

regio, onder leiding van het Openbaar Ministerie van het arrondissement Haarlem, 

een landelijke verkenning uitgevoerd en een voorstel geschreven waarin de 

belangrijkste onderdelen van een regionaal veiligheidshuis worden beschreven, de – 

financiële - voorwaarden waaronder dit in de regio zou kunnen worden ontwikkeld 

én welke (lokale) thema’s in het veiligheidshuis moeten worden opgepakt. Dit 

voorstel zal één dezer dagen aan het regionaal college ter besluitvorming worden 
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voorgelegd. Een concrete start van de inrichting van een veiligheidshuis zou dan in 

het eerste kwartaal van 2009 tot de mogelijkheden behoren 

 

4. Wanneer kunnen we een eventueel voorstel voor het opzetten van een 

veiligheidshuis in onze regio in de raad verwachten? 

 

Antwoord 

Na het aanstaande regionaal college zullen wij u informeren over de voortgang van 

de ontwikkeling van het regionale Veiligheidshuis. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


