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N.v.t.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het Samenwerkingsconvenant en het Privacy Protocol te sluiten.
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1. Inleiding
Het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband waarin zorgpartners,
strafpartners en gemeenten onder eenduidige regie werken aan complexe zorg- en
veiligheidsproblemen. In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in samenwerking met convenantpartners
beoogd de algemene veiligheid te verhogen, de persoonlijke situatie van betrokken personen te
verbeteren, recidive te voorkomen en (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval
te verminderen.
De landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid heeft ten behoeve van de samenwerking in de regionale
Zorg- en Veiligheidshuizen een modelconvenant en modelprotocol opgesteld voor samenwerking en
gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Onder leiding van het Zorg- en Veiligheidshuis
Kennemerland zijn het modelconvenant en modelprotocol aangevuld en toegespitst op de situatie en
de werkwijze in de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit heeft geresulteerd in het voorliggend
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol. Hierin staan de kaders en de voorwaarden rond
samenwerking en de uitwisseling van persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis tussen het
OM, de politie, gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering Nederland, Fivoor,
Stichting Leger des Heils, DJI, stichting HALT, GGZ inGeest, Parnassia Groep Noord Holland, De Jeugden Gezinsbeschermers, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering,
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, GGD Kennemerland, Stichting Veilig Thuis Kennemerland
tevens vertegenwoordigend Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland
vastgelegd.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol te sluiten.
3. Beoogd resultaat
Met convenantpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis samenwerken aan verhoging van de algemene
veiligheid, verbetering van de persoonlijke situatie van betrokken personen, voorkoming van recidive
en (ernstige) overlast en vermindering van criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.
4. Argumenten
1. Het tekenen van het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol draagt bij aan het verbeteren
van algemene veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke uitval.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband waarin zorgpartners,
strafpartners en gemeenten onder eenduidige regie werken aan complexe zorg- en
veiligheidsproblemen.
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Met een gezamenlijke integrale aanpak wordt een bijdrage geleverd aan de algemene veiligheid, aan
het verbeteren van de persoonlijke situatie van de besproken mensen, aan
het voorkomen en verminderen van recidive (ernstige) overlast en criminaliteit en/of aan het
voorkomen van (verdere) maatschappelijke uitval.
2. Het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol dragen bij aan eenduidige aanpak
In het Samenwerkingsconvenant en het Privacy Protocol wordt concreet beschreven wat de rollen,
taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners zijn en op welke gegevens met elkaar
worden gedeeld. Dit draagt bij aan een eenduidige manier van samenwerking en gegevensdeling.
3. Het Samenwerkingsconvenant en het Privacy Protocol zijn aangepast aan de eisen van de
Algemene verordening gegevensbescherming.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het
reglement staat specifiek omschreven welke gegevens gedeeld worden tussen de
convenantpartners, hiermee voldoet het convenant aan de nieuwe eisen.
5. Risico’s en kanttekeningen
In het convenant worden de afspraken vastgelegd, maar de aanpak valt of staat bij de uitvoering
hiervan.
Het verbeteren van algemene veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke uitval vraagt om
een goede samenwerking tussen de convenantpartners. De afspraken staan met het convenant op
papier, maar de resultaten zitten vooral in de uitvoering.
6. Uitvoering
Het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol worden aan alle convenantpartners aangeboden
ter ondertekening.
7. Bijlagen
1. Samenwerkingsconvenant Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg&Veiligheidshuis
Kennemerland
2. Privacy Protocol Integrale Veiligheid en Complexe Multi-Problematiek
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