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1 Briefing 

De deelnemers aan het overleg 

 Openbaar Ministerie  
 Nationale Politie 
 Reclassering Nederland  
 Palier (onderdeel van Fivoor) 
 Jeugdbescherming West 
 Leger des Heils*  
 Raad voor de Kinderbescherming* 
 

 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg (GGD) 

 Gemeenten HM* 
 Dienst Justitiële Inrichtingen* 
 De Binnenvest  

 

* deze organisaties leveren wel informatie t.b.v. de briefing, maar zitten niet standaard aan tafel 

 
Bovenstaande organisaties vormen samen de Weegploeg.  
 
De partners en partijen die deelnemen aan de Briefing hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de Briefing. 
 
 

De doelgroep  

De Weegploeg bespreekt in de Briefing alle individuen/gezinnen die bij het Veiligheidshuis worden 
aangemeld. Het gaat hierbij zowel om volwassenen als jeugd. Personen en gezinnen kunnen zowel 
door het lokale veld als door partners worden aangemeld bij het Veiligheidshuis.   
 
 

Het doel van het overleg 

 In de Briefing beoordeelt de Weegploeg op basis van beschikbare informatie of de casus: 
A) binnen een overleg van het Veiligheidshuis past (focusoverleg of thematafel), 
B) bilateraal afgehandeld kan worden,  
C) bij een lokaal overleg of lokale partner ondergebracht dient te worden. Wanneer de casuïstiek 

niet binnen het Veiligheidshuis past, wordt een advies uitgebracht waar de casuïstiek 
aangemeld zou kunnen worden; 

 Zorgdragen voor agendering, bespreking of routering van de casus; 
 Aanwijzen van een casushouder.  
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 

van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politie gegevens (B) 
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De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

 De persoonsgegevens van casuïstiek die wordt geagendeerd voor de briefing worden niet in het 
registratiesysteem van het veiligheidshuis verwerkt en ontvangen derhalve geen 
kennisgevingsbrief. Dit gebeurt op basis van artikel 43 van de Wbp uitzonderingsgrond b en e. 
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2 Thematafel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerden 

De deelnemers aan het overleg 

 Openbaar Ministerie*  
 Nationale Politie 
 Reclassering Nederland  
 Palier (onderdeel van Fivoor) 
 Dienst Justitiële Inrichtingen 

 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg (GGD) 

 Gemeente(n)* regio HM 
 Leger des Heils* 
 De Binnenvest  

 
* deze organisaties leveren wel informatie t.b.v. het overleg, maar zitten niet standaard aan tafel 

 
De partners en partijen die deelnemen aan de thematafel Nazorg hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de Thematafel. 
 
 

De doelgroep  

De Thematafel Nazorg richt zich op alle volwassen (ex-)gedetineerde burgers (18 jaar en ouder) met 
een geldige verblijfsstatus (en van wie de status nog onbekend zijn) die na verblijf in een Penitentiaire 
Inrichting in Nederland terugkeren naar een gemeente in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit 
betreft dus personen die door justitie in hechtenis zijn genomen in afwachting van hun rechtszaak, dan 
wel diegenen die al berecht zijn en hun straf uitzitten in een Penitentiaire Inrichting.  
 
 

Het doel van het overleg 

Het doel van de Thematafel Nazorg komt voort uit de landelijke doelstelling van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, waarin zij verwoordt dat: “80% van de (ex-)gedetineerde burgers bij het 
verlaten van detentie moet beschikken over een minimum pakket aan voorzieningen”. Daarbij is 
uitgegaan van de landelijke uitgangspunten zoals beschreven in het ‘Samenwerkingsmodel Nazorg 
volwassen (ex-)gedetineerde burgers; gemeenten – Justitie, Den Haag, juni 2009 van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten.  
 
Daarbij wordt uitgegaan van de volgende leefgebieden: 

 Identiteitsbewijs  ▪ Zorg  

 Schulden  ▪ Inkomen en Werk  

 Huisvesting 
 
De deelnemers aan de Thematafel beogen het volgende te doen: 
1. Bespreking van (ex-) gedetineerden uit de regio Hollands Midden; 
2. Het opstellen van een Plan van Aanpak met concrete afspraken, vervolgstappen en monitoring.  
3. Het indien nodig benoemen van een casushouder. Deze is afkomstig uit de organisatie die het dichtst 

bij de casus is betrokken.  
4. Vaststelling of er sprake is van een zorgvraag waarvoor extra gemeentelijke ondersteuning gewenst is, 

de vraag wordt vervolgens door de casushouder uitgezet bij één van de gemeentelijke diensten; 
5. Het inzetten van een zorg- of dienstverleningstraject in geval extra ondersteuning gewenst is. 
 
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
 Er is continuïteit in aanpak;  
 de strafrechtelijke titel wordt benut om maatschappelijke trajecten voort te zetten of op te starten;  
 de nazorgactiviteiten van justitie sluiten zoveel mogelijk aan op inspanningen door gemeenten en 

maatschappelijke organisaties voor en na detentie; 
 Er wordt gewerkt volgens 1Gezin1Plan1Regisseur. Dit houdt in dat er bij een integraal Plan van 

Aanpak altijd een casushouder benoemd wordt en dat de casus hierdoor altijd gerouteerd wordt 
naar het lokale veld of een uitvoerend partner. De casus wordt door de casushouder gemonitord.  

 
Behalve een taak richting de individuele betrokkene vervult het casuïstiek overleg ook een rol in de 
signalering van veel voorkomende problemen met betrekking tot het invulling geven aan de nazorg en 
eventuele lacunes in de hulpverleningsketen.  
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De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 

van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politie gegevens (B) 
 

De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor de Thematafel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerden zijn de volgende specifieke afspraken en 
bepalingen opgesteld die aanvullend zijn op hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds 
beschreven afspraken en bepalingen in het ‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis 
Hollands Midden’: 
 Casuïstiek voor de Thematafel hoeft niet te voldoen aan de criteria die in het Landelijk Kader 

Veiligheidshuizen zijn opgenomen;  
 Justitie is verantwoordelijk voor op re-integratie gerichte activiteiten tijdens strafrechtelijke titel, al 

dan niet binnen de penitentiaire inrichtingen; 
 Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor op re-integratie gerichte activiteiten voorafgaand en 

na afloop van de strafrechtelijk titel. De gemeenten zorgen voor een vaste contactpersoon, voor 
informatie-uitwisseling en een adequate lokale zorgstructuur. 
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3 Focusoverleg  

De deelnemers aan het overleg 

Deelnemers aan een Focusoverleg worden op basis van de inhoud van de casus vastgesteld en 
derhalve kan ieder overleg verschillend zijn van samenstelling. 
 
De partners en partijen die deelnemen aan het Focusoverleg hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het Focusoverleg. 
 
In het kader van de invoering van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) vanaf 25 mei 2018 heeft de Stuurgroep Veiligheidshuis Hollands Midden op 18 juni 2018 
besloten voor de focusoverleggen het landelijk vastgestelde privacyprotocol ‘Integrale Veiligheid en 
Complexe Multi-Problematiek’ te hanteren (zie bijlage).  
 
 

De doelgroep  

In het Focusoverleg worden personen besproken met complexe en ketenoverstijgende casuïstiek en dit 
overleg dient als opschalingsmodel voor casuïstiek die in andere (lokale) overleggen vastloopt. 
Personen worden of op voordracht van de weegploeg besproken en/of worden opgeschaald vanuit een 
ander (lokaal) casusoverleg.   
 
 

Het doel van het overleg 

Een integraal Plan van Aanpak opstellen met concrete afspraken over de verschillende interventies, 
vervolgstappen en monitoring. In dit Plan van Aanpak kunnen zowel interventies van de strafrechts- en 
zorgketen als bestuurlijke interventies met elkaar worden gecombineerd. Hierbij wordt volgens het principe 
‘1gezin1plan1regisseur’ gewerkt. De inbrenger of casushouder van de casus is aanwezig bij het overleg. 
Het is de taak van de casushouder om het gezamenlijk vastgestelde plan van aanpak ten uitvoer te (laten) 
leggen. Daarnaast heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om andere direct betrokkenen te informeren.  
Door het benoemen van een casushouder wordt de casus altijd gerouteerd naar het lokale veld dan wel 
een uitvoerend partner. 
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 

van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politie gegevens (B) 

 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
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Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Als criteria voor casuïstiek die op het Focusoverleg kan worden besproken, wordt uitgegaan van het 
Landelijk kader: 
 Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en 

(naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en: 
 Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve 

aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet 
mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en: 

 De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe 
sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of: 

 Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een 
ketenoverstijgende aanpak. 

 
Instroom van casuïstiek in het Veiligheidshuis is uiteindelijk afhankelijk van de strategische agenda en 
prioritering voor het Veiligheidshuis, die door gemeenten (burgemeesters en wethouders) in 
samenspraak met sleutelpartners in de Stuurgroep Veiligheidshuis is vastgesteld. Het is dus ook 
mogelijk dat casuïstiek in het Veiligheidshuis wordt besproken die niet voldoet aan de landelijke criteria, 
maar waar lokaal of regionaal vraag naar is.  
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4 Top60-overleg 

De Top60-aanpak 

In 2013 is de gemeente Gouda in reactie op het toenemend aantal woninginbraken in de stad een 
Top60-aanpak gestart in samenwerking met (de partners van) het Veiligheidshuis. 
 
 

De deelnemers aan de Top60 aanpak 

 Gemeente Gouda 
 Openbaar Ministerie  
 Nationale Politie 
 Jeugdbescherming West 
 Reclassering Nederland  
 Palier (onderdeel van Fivoor) 
 Bureau Leerlingzaken/RMC 

 Raad voor de Kinderbescherming  
 Dienst Justitiële Inrichtingen  
 Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (GGD) 
 MEE-plus 
 Woningcorporatie Mozaïek Wonen 
 Woningcorporatie Woonpartners 

 
Deelnemers aan een Top60-overleg worden op basis van de inhoud van de casus vastgesteld en 
derhalve kan ieder overleg verschillend zijn van samenstelling.
 
De partners en partijen die deelnemen aan de Top60-aanpak hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de Top60-aanpak. 
 

De doelgroep  

1. Personen die geplaatst zijn op de Top60 lijst, deze personen worden verder ook “subject” 
genoemd; 

2. De minderjarige broertjes, minderjarige zusjes of minderjarige kinderen van op de lijst Top60 
geplaatste personen alsmede personen die op hetzelfde adres als de betreffende 
minderjarige(n) zijn ingeschreven of daar feitelijk verblijven. 

 
 

Het doel van het overleg 

A. Het verminderen van de huidige omvang van high impact crime, door inzet op drie pijlers: 

 pijler 1:  lik-op-stuk = snelle en consequente afstraffing subjecten; 

 pijler 2: het verbeteren van het persoonlijk perspectief (toegesneden intensieve zorg,  
                 soms na, of in combinatie met straf, ter voorkoming van recidive (subjecten));  

 pijler 3:  het voorkomen dan wel beperken van toekomstige instroom van minderjarige  
                 broertjes, minderjarige zusjes of minderjarige kinderen naar de criminele 
        groep door gerichte preventieve maatregelen voor jongeren (omgeving van 
         de subjecten). 

B. Het signaleren van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan 
gegeven moet worden 

 
Ook bij de Top60 aanpak gaat het niet alleen om repressie, maar om een samenhangende aanpak die 
én gaat voor snelle en serieuze straffen én aandacht heeft voor bijvoorbeeld het stellen van een juiste 
diagnose, het toeleiden naar een passend zorgkader en begeleiding bij het realiseren van een 
dagbesteding.  
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

 t.a.v. doelgroep onder 1.  
De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt m.b.t. het subject: 
In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van het subject in het overleg worden in ieder 
geval de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 
a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
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f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast kunnen 

vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 5.1 

van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 van 

het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politiegegevens (B) 

 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 
21, 22 of 23 Wbp aan de orde te zijn.  

 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden 
uitsluitend verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens 
de Wet politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te 
verwerken. Eventuele gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in 
de wet aangewezen instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de 
strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden van deze gegevensverwerking. 

 

 t.a.v. doelgroep onder 2: 
2.1: De minderjarige broertjes, minderjarige zusjes of minderjarige kinderen van op de lijst Top60 
geplaatste personen 
2.2: Personen die op hetzelfde adres als de betreffende minderjarige(n) zijn ingeschreven of daar 
feitelijk verblijven.  

  
De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt: 

 Naam, adres, woonplaats (NAW) en BSN; 

 Voor zover bekend, de verhouding waarin de personen genoemd onder 2.1 en 2.2 tot elkaar 
staan; 

 (Politie)gegevens ten behoeve van de veiligheid van de hulpverlener(s); 

 (Politie)gegevens over de veiligheid van het kind/ de kinderen en de overige huisgenoten; 

 Gegevens over de hulpverleningsgeschiedenis van de minderjarige(n) en, indien noodzakelijk, 
van de personen als bedoeld onder 2.2. 

Het gaat om het gegeven dát er hulpverlening is, door welke organisatie, of die hulpverlening nog 
voortduurt en of die met goed gevolg is afgesloten. 

 Gegevens over werk en inkomen/financiën; 

 Relevante gegevens van de personen genoemd onder 2.1 en 2.2. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor het Top60 overleg zijn de volgende specifieke afspraken en bepalingen opgesteld die 
aanvullend zijn op hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds beschreven afspraken en 
bepalingen in het ‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden’: 
 De subjectenlijst van de Top60-aanpak is dynamisch. Meerdere keren per jaar wordt de 

lijst gecontroleerd op de in- en uitstroomcriteria; 
 De in- en uitstroomcriteria zijn opgesteld aan de hand van politiegegevens en 

hulpverleningsgegevens en worden vastgesteld cq bijgesteld door de lokale driehoek 
van Gouda na instemming door de Stuurgroep Veiligheidshuis; 

 Een aantal lokale partijen is specifiek betrokken bij de Top60 aanpak en heeft derhalve 
dit convenant alleen in het kader van de Top60 getekend. Deze bepaling is tevens 
opgenomen bij de ondertekening. 
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5 Groepsaanpak Overleg 

De deelnemers aan het overleg 

 Gemeenten regio HM 
 Openbaar Ministerie  
 Nationale Politie 
 Raad voor de Kinderbescherming 
 Jeugdbescherming West 
 Stichting Jeugd & Jongerenwerk 
 Reclassering Nederland  

 Bureau Leerplicht 
 Stichting Halt 
 Homerun  
 Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg HM (GGD) 
 Kwadraad

 
De partners en partijen die deelnemen aan de Groepsaanpak hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de Groepsaanpak. 
 
 

De doelgroep  

In dit overleg worden personen besproken die volgens de Groepsscan
1
 behoren tot een geprioriteerde 

(jeugd)groep. 
Voorafgaand aan de prioritering en het indiceren van de groep kan informatie tussen partners worden 
uitgewisseld ten behoeve van de prioritering en risico-indicering. In het groepsaanpak overleg kan 
tevens informatie over de gezinnen worden gedeeld en zij kunnen worden betrokken in het plan van 
aanpak. 
 
 

Het doel van het overleg 

 Goed zicht krijgen en grip houden op alle problematische jeugdgroepen die zich op straat bevinden; 
 Meldingen over groepen jongeren en jeugdoverlast verzamelen en koppelen aan de aanpak van de 

problematische jeugdgroepen; 
 Reageren op meldingen en overlastsituaties; 
 Een integrale en samenhangende probleemanalyse formuleren over de groep; 
 Een samenhangende, gecoördineerde en concrete aanpak bieden waarbij betrokken partijen optimaal 

samenwerken; 
 Het verlenen van de voor de groep benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verdere) overlast en 

criminaliteit te voorkomen; 
 Het indien nodig formuleren en uitvoeren van een locatie/gebiedsgerichte aanpak; 
 Een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast en criminaliteit veroorzaakt door 

de groep tot een minimum te beperken; 
 Signalering van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan 

gegeven moet worden. 
 
Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
 De groepsscan wordt gehanteerd; 
 Aan de hand van de groepsscan wordt een advies betreffende de prioritering opgesteld door de 

coördinator groepsaanpak (in samenwerking met partners). Dit advies wordt voorgelegd voor 
besluitvorming aan de lokale driehoek. Daar wordt bepaald welke groepen met voorrang worden 
opgepakt (waardoor mankracht vanuit de organisaties gegarandeerd kan worden); 

 Het inventariseren en in beeld brengen van de individuele groepsleden van de groepen geschiedt aan 
de voorkant van het proces. Dit is noodzakelijk om tot een evenwichtige prioriteitstelling te komen; 

 Het opstellen van een plan van aanpak betreffende een geprioriteerde problematische jeugdgroep 
wordt centraal uitgevoerd door de ketenpartners in het overleg groepsaanpak. De uitvoering van de 
plannen ligt op het niveau van de wijken. Hiermee wordt het maken en monitoren van de plannen 
helder gescheiden van de uitvoering; 

 De coördinator groepsaanpak heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan van 
aanpak. Uitvoering van individuele casussen kunnen ook geschieden in een Focusoverleg binnen het 
veiligheidshuis. De coördinator groepsaanpak zorgt voor afstemming met de voorzitter van dit overleg 
om dubbelingen in acties of tegengestelde acties te voorkomen; 

 Justitiële trajecten bij criminele jongeren geschieden onder regie van het OM en niet justitiële trajecten 
onder regie van de gemeente; 

                                                           
1
 door middel van de vragenlijst worden problematische jeugdgroepen in kaart gebracht  
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 De coördinator groepsaanpak neemt de eindbeslissing over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van 
een problematische jeugdgroep, in het geven van het advies aan de driehoek en de te nemen 
maatregelen die in het plan van aanpak worden opgenomen. 

 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 

van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politie gegevens (B) 
 

De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor het Groepsaanpak Overleg zijn de volgende specifieke afspraken en bepalingen opgesteld die 
aanvullend zijn op hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds beschreven afspraken en 
bepalingen in het ‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden’: 
 In het kader van de groepsscan worden (ook) de volgende gegevens met elkaar uitgewisseld: 

a. Samenstelling van de groep 
b. Gegevens van individuen binnen de groep en de gezinssystemen waartoe zij behoren 
c. Lopende activiteiten rondom een groep. 
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6 Screenings Overleg Huiselijk Geweld 

De deelnemers aan het overleg 

 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden 

 Nationale Politie 
 Openbaar Ministerie 

 Palier (onderdeel van Fivoor)* 
 Reclassering Nederland* 

 De Waag*

 
* deze organisaties leveren wel informatie t.b.v. het overleg, maar zitten niet standaard aan tafel 

 
De partners en partijen die deelnemen aan het Screenings Overleg Huiselijk Geweld hebben 
kennisgenomen van het Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en 
handelen conform dit convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het 
Screenings Overleg Huiselijk Geweld. 
 
 

De doelgroep  

In het Screenings Overleg Huiselijk Geweld komen alle meldingen van huiselijk geweld van de Politie, 
het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ter tafel waarbij 
minimaal één van de volgende criteria geldt: 

1. Samenwerking tussen de veiligheidsketen en de hulpverleningsketen nodig is om veiligheid te 
bieden en/of de hulpverlening op gang te laten komen.  

2. Samenwerking tussen de veiligheidsketen en de hulpverleningsketen nodig is om vastgelopen 
casuïstiek alsnog effectief aan te pakken.  

 
 

Het doel van het overleg 

De doelstelling van het Screenings Overleg Huiselijk Geweld is afstemming te bereiken tussen het 
strafrecht en de hulpverlening. De informatie die tijdens het screeningsoverleg naar voren komt zorgt 
ervoor dat de juiste interventie na huiselijk geweld meldingen kan worden ingezet. 
 
De deelnemers doen dit door: 

 Onderling relevante informatie te delen zodat een volledig beeld ontstaat van de problematiek; 

 Te bepalen of (en zo ja, waar) de casus moet worden geagendeerd, en de zaak hiernaar over te 
dragen; 

 Te monitoren of de betreffende casus is opgepakt.  
In elk screeningsoverleg wordt afgesproken wie de casus monitort en wanneer terugkoppeling hierover 
in het screeningsoverleg plaatsvindt. Monitoring vormt een vast agendapunt.  
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvordelijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
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p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 
van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 

q. Politie gegevens (B) 
 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor het Screeningsoverleg Huiselijk Geweld zijn geen specifieke afspraken en bepalingen opgesteld 
die aanvullend zijn op hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds beschreven afspraken en 
bepalingen in het ‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden’. 
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7 Trajectberaad 

De deelnemers aan het overleg 

 Gemeente Leiden  
 Gemeente Gouda  
 Nationale Politie 
 Jeugdbescherming West  

 Reclassering Nederland  
 Raad voor de Kinderbescherming 
 William Schrikker Groep  
 Justitiële Jeugdinrichting   

 

De partners en partijen die deelnemen aan het Trajectberaad hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het Trajectberaad. 
 
 

De doelgroep  

Het Trajectberaad richt zich op jongeren vanaf 12 jaar die afkomstig zijn uit de regio Hollands Midden en 
in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) verblijven. 
 
 

Het doel van het overleg 

 Inhoudelijke afstemming bereiken met de deelnemers over de te volgen koers: beantwoorden van 
de vraag waaraan bij betrokken jeugdige gewerkt moet worden (doelen); 

 Antwoord geven op de vraag welke partij welke problemen gaan aanpakken, waaronder het aanbod 
en de diensten die de gemeente kan leveren in het nazorgtraject; 

 Het maken van (procedurele) afspraken over de totstandkoming van het trajectplan, bestaande uit 
het perspectiefplan van de JJI en het nazorgplan van de JR; 

 Indien de jeugdige nog in de JJI verblijft, is een bijzonder aandachtspunt de mogelijkheid om alsnog 
via de Raadsonderzoeker of JR aan de rechtbank te adviseren om schorsing  van de voorlopige 
hechtenis onder voorwaarden te overwegen; 

 Signalering van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan 
gegeven moet worden. 

 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast 

kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 

5.1 van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 

van het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politie gegevens (B) 

 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
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Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor het Trajectberaad zijn geen specifieke afspraken en bepalingen opgesteld die aanvullend zijn op 
hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds beschreven afspraken en bepalingen in het 
‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden’. 
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8 Radicalisering 

De deelnemers aan het overleg 

 Gemeenten regio HM 
 Nationale Politie 
 Openbaar Ministerie  
 Nationaal Coördinator  

Terrorismebestrijding en Veiligheid 
 Jeugdbescherming West  
 Raad voor de Kinderbescherming 
 Reclassering Nederland* 
  

 Kwadraad*  
 Stek*    
 Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden 
(GGD)* 

 Leerplicht*     
 Jongerenwerk* 

 

* deze organisaties leveren desgevraaqd wel informatie tbv het overleg, maar zitten niet standaard aan tafel. 

 
Op casuïstiek niveau kunnen altijd andere partners voor het overleg bevraagd cq uitgenodigd worden.  
 
De partners en partijen die deelnemen in de aanpak Radicalisering hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de aanpak Radicalisering. 

 
 

De doelgroep  

Het casusoverleg Radicalisering richt zich op personen waarbij (het vermoeden bestaat dat) er sprake is 
van een proces van (radicaal) activisme of extremisme.  
 

Onder “radicalisering” wordt hier verstaan: “Het proces waarin een persoon steeds radicaler wordt”. Bij 
een vergevorderd stadium in dit proces streeft de persoon (actief) diep ingrijpende veranderingen in de 
samenleving na en/of ondersteunt die waarbij die veranderingen een gevaar kunnen opleveren voor  de 
democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk 
kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde." 
 
Radicalisering en radicalisme kunnen, in ernstige mate, leiden tot afbraak van sociale cohesie in de 
gemeente. Tevens kunnen beide leiden tot, bijzonder ernstige, criminele feiten en daarmee verbonden 
openbare orde verstoringen door geradicaliseerde personen of  radicale groepen/cellen/organisaties.   
 
De gemeente heeft een belangrijke rol in het tegengaan

2
 van afbraak van sociale cohesie en de 

bescherming van de openbare orde tegen mogelijke uitingen van politiek en religieus extremisme, 
dierenrecht-activisme dan wel elke andere vorm van (radicaal) activisme of extremisme.  
 
 

Het doel van het overleg 

A. Het bespreken van de personen, behorende tot de doelgroep, in de regio HM. 
B. Een integrale en samenhangende probleemanalyse bieden over de individuele personen 

behorende tot de doelgroep. 
C. Een samenhangende, gecoördineerde en concrete aanpak bieden waarbij betrokken partijen 

optimaal samenwerken. 
D. Het verlenen van de voor de persoon benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verder) 

afglijden naar een criminele carrière  te voorkomen; 
E. Signalering van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan 

gegeven moet worden. 
 
 
 

                                                           
2
 a) Het zo veel als mogelijk voorkomen van (impliciete steun aan) polarisatie en radicale uiting(svorm)en; 

b) het ontmoedigen en/of hinderen van radicale uiting(svorm)en; 
c) het mobiliseren van tegenkrachten (bijv. bezoekers, ouders, maatschappelijke organisaties of sleutelfiguren vanuit de eigen 
gemeenschap); 
d) het scherp in de gaten houden én zichtbaar en transparant maken van het heimelijke; 
e) het vanuit de het vanuit de lokale overheid afwijzen van ondemocratische denkbeelden, uitingen en tendensen en het 
stimuleren van een pluriform aanbod. 
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De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van het subject in het overleg worden in ieder geval 
de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 
c. Geboortedatum en -plaats 
d. Nationaliteit (B) 
e. Burgerlijke staat 
f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 
g. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens 
h. Strafvorderlijke gegevens (B) 
i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 
j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 
k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 
l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op 

       criminaliteit en overlast kunnen vergroten of verkleinen 
m. Gegevens omtrent schoolsituatie 
n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 5.1 

van het Privacyconvenant van belang zijn 
p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 van 

het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s) 
q. Politiegegevens (B) 

 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 
21, 22 of 23 Wbp aan de orde te zijn.  

 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden 
uitsluitend verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens 
de Wet politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te 
verwerken. Eventuele gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in 
de wet aangewezen instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de 
strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden van deze gegevensverwerking. 

 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

Voor het casusoverleg Radicalisering gelden de volgende specifieke afspraken en bepalingen die 
aanvullend zijn op hetgeen hierboven beschreven staat en de reeds beschreven afspraken en 
bepalingen in het ‘Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden’: 
 Casuïstiek behorende tot deze doelgroep stroomt niet in via de briefing van het veiligheidshuis, 

maar rechtstreeks naar een weegoverleg dat specifiek hiervoor is ingericht; 
 Personen die worden besproken op een overleg ontvangen hierover geen kennisgeving vanuit het 

Veiligheidshuis op basis van artikel 43 Wbp uitzonderingsgrond a en b; 
 Ten behoeve van de aanpak islamitisch extremisme en jihadisme wordt er op eenheidsniveau 

samengewerkt, derhalve is het Veiligheidshuis Haaglanden tevens bevoegd informatie te 
verkrijgen en te verwerken met betrekking tot deze casuïstiek uit de regio HM; 

 Verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de aanpak islamitisch extremisme en jihadisme is 
het Tactisch Overleg, dat eenheidsbreed wordt gevoerd. 
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9 Lokale Veiligheidskamer Alphen aan den Rijn  

De deelnemers aan het overleg  

 Nationale Politie 

 Palier 

 Gemeente(n) 

 Leerplicht 

 Jeugdbescherming West 

 TOM in de Buurt 

 

 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (GGD) 

 Participe 

 Stichting Halt 

 Stichting Jeugd en Jongerenwerk 

 Dienst Justitiële Inrichtingen 

Op casuïstiek niveau kunnen altijd andere partners voor het overleg uitgenodigd worden. 
 
De partners en partijen die deelnemen aan de Lokale Veiligheidskamer hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van de Lokale 
Veiligheidskamer. 
 
 

De doelgroep 

In de Lokale Veiligheidskamer worden personen (jongeren, volwassenen, gezinnen en groepen) 
besproken uit de gemeente  Alphen aan den Rijn, die overlast en/of criminaliteit veroorzaken waarbij de 
openbare orde en veiligheid in het geding is, of die dreigen af te glijden naar crimineel gedrag om zo 
problemen wellicht te voorkomen of eerder te signaleren. 
 
 

Het doel van het overleg 

Het doel van het overleg is dat er op lokaal niveau en onder eenduidige regie afspraken worden 
gemaakt over een integrale aanpak, met concrete afspraken over de verschillende interventies, 
vervolgstappen en monitoring. In dit Plan van Aanpak kunnen zowel interventies van de strafrechts- en 
zorgketen als bestuurlijke interventies met elkaar worden gecombineerd. Hierbij wordt volgens het 
principe ‘1gezin1plan1regisseur’ gewerkt. De Gemeente heeft de procesregie en zit het overleg voor. 
Per casus wordt gekeken welke organisatie wordt belast met de casusregie. Binnen het overleg wordt 
gezamenlijk het Plan van Aanpak opgesteld, waarna de aanwezige partners de hieruit voortgekomen 
acties binnen de eigen organisatie uitzetten. Het is de taak van de casusregisseur toe te zien op de 
uitvoer van het Plan van Aanpak in de praktijk. Als er geen sprake meer is van overlast en/of 
criminaliteit wordt de procesregie afgeschaald naar een van de betrokken lokale partijen. 
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd 

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: 

a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 
b. Aliassen 

c. Geboortedatum en -plaats 

d. Nationaliteit (B) 

e. Burgerlijke staat 

f. Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B) 

g. BSN-nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens 

h. Strafvorderlijke gegevens (B) 

i. Gegevens omtrent de verblijfstatus 

j. Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie 

k. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie 

l. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast kunnen 
vergroten of verkleinen 

m. Gegevens omtrent schoolsituatie 

n. Detentiegegevens (B) 
o. Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 5.1 

van het Privacyconvenant van belang zijn 
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p. Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 van 
het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s)  

q. Politie gegevens (B)  

 
De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn.  
 
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking. 
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen 

 Alle personen (jongeren, volwassenen, gezinnen en groepen) worden vastgelegd in het door de 
Gemeente gebruikte registratiesysteem Smart on People*; 

 De notulen van het overleg worden ook in het registratiesysteem opgeslagen; 
 Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming zit niet als partner aan tafel, 

maar er vindt op casusniveau wel informatiedeling plaats. 
*) Smart on People wordt in de toekomst mogelijk vervangen door het registratiesysteem GCOS 
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10 Nazorgoverleg Katwijk 

De deelnemers aan het overleg  

 Stichting De Brug  

 Kocon 

 Welzijnskwartier 

 Dunavie 

 Gemeente Katwijk 

 
Op casuïstiek niveau kunnen altijd andere partners voor het overleg uitgenodigd worden. 
 
De partners en partijen die deelnemen aan het Nazorgoverleg Katwijk hebben kennisgenomen van het 
Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden en handelen conform dit 
convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het Nazorgoverleg. 
 
 

De doelgroep  

Het Nazorgoverleg Katwijk richt zich op alle (ex-)gedetineerde burgers afkomstig uit de gemeente 
Katwijk die na verblijf in een Penitentiaire Inrichting in Nederland of buitenland terugkeren naar de 
gemeente Katwijk. Dit betreft dus personen die door justitie in hechtenis zijn genomen in afwachting van 
hun rechtszaak, dan wel diegenen die al berecht zijn en hun straf uitzitten in een Penitentiaire Inrichting. 
Ook jongeren die instromen in een Justitiële Jeugdinrichting worden besproken, in overleg met de Raad 
voor de Kinderbescherming.   
 
 

Het doel van het overleg  

Het doel van het overleg is dat er op lokaal niveau en onder eenduidige regie afspraken worden 
gemaakt over een integrale aanpak, met concrete afspraken over de verschillende interventies, 
vervolgstappen en monitoring. In dit Plan van Aanpak kunnen zowel interventies van de strafrechts- en 
zorgketen als bestuurlijke interventies met elkaar worden gecombineerd. Hierbij wordt volgens de 
persoonsgerichte aanpak gewerkt. Het overleg wordt voorgezeten door Kocon. De Gemeente neemt 
deel aan het overleg en heeft de procesregie. Per casus wordt gekeken welke organisatie wordt belast 
met de casusregie. Binnen het overleg wordt gezamenlijk het Plan van Aanpak opgesteld, waarna de 
aanwezige partners de hieruit voortgekomen acties binnen de eigen organisatie uitzetten. Het is de taak 
van de casusregisseur toe te zien op de uitvoer van het Plan van Aanpak in de praktijk.  
 
 

De persoonsgegevens die worden vastgelegd  

In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het Overleg worden in ieder 
geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd:  

a) Naam-, adres- en woonplaatsgegevens  
b) Aliassen  
c) Geboortedatum en -plaats  
d) Nationaliteit (B)  
e) Burgerlijke staat  
f) Foto individu indien sprake is van deelname aan een gekwalificeerde doelgroep (B)  
g) BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens  
h) Strafvorderlijke gegevens (B)  
i) Gegevens omtrent de verblijfstatus  
j) Gegevens omtrent uitkering(en) dan wel inkomenssituatie  
k) Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie  
l) Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast kunnen 

vergroten of verkleinen  
m) Gegevens omtrent schoolsituatie  
n) Detentiegegevens (B) 
o) Door de betrokkene zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in 5.1 

van het Privacyconvenant van belang zijn  
p) Gegevens omtrent door de Deelnemers genomen maatregelen ter uitvoering van de in 5.1 van 

het Privacyconvenant genoemde doelstellingen (scenario’s)  
q) Politie gegevens (B)  
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De gegevens die voorzien zijn van een B zijn bijzondere gegevens, als bedoeld in de WBP. Voor de 
verwerking (waaronder verstrekking) daarvan dient een uitzonderingsgrond als genoemd in art. 18, 21, 
22 of 23 Wbp aan de orde te zijn. 
  
Bh, Bn en Bp zijn strafrechtelijke gegevens als bedoeld in art. 22 WBP. De gegevens worden uitsluitend 
verwerkt door instanties die krachtens de Wet zijn belast met het strafrecht of krachtens de Wet 
politiegegevens of Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevoegd zijn deze te verwerken. Eventuele 
gezondheids- en hulpverleningsgegevens worden verwerkt door daartoe in de wet aangewezen 
instanties of zijn noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van de strafrechtelijke gegevens voor de 
doeleinden van deze gegevensverwerking.  
 
 

Specifieke afspraken en bepalingen  

 Alle personen die worden besproken, worden geregistreerd in de eigen administratie van de 
gemeente Katwijk. De notulen van het overleg worden tevens opgeslagen; 

 Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Nationale Politie en 
Dienst Justitiële Inrichtingen (via DPAN) zitten niet als partner aan tafel, maar er vindt op 
casusniveau indien noodzakelijk wel informatiedeling plaats. 
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11 Ondertekening 

Voor akkoord namens de partijen 
 
 

Gemeente Gouda 
 
Burgemeester  
Dhr. M. Schoenmaker 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Leiden 
 
Burgemeester 
Dhr. H.J.J. Lenferink 

 
 
 
 

 
 

Reclassering Nederland 
 
Regiodirecteur Zuid/West 
Mw. S.A.A.J. Beumer 

 
 
 
 

 
 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
 
Directeur Hollands Midden 
Dhr. J.J.M. de Gouw 

 
 
 
 

 
 

Openbaar Ministerie 
 
Hoofdofficier van Justitie 
Dhr. Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 

 
 
 
 

 
 

Nationale Politie 
 
Politiechef eenheid Den Haag 
Dhr. P. van Musscher 

 
 
 
 

 
 

Fivoor (Palier) 
 
Bestuurder Palier BV 
Dhr. J. Gast 

 
 
 
 

 
 

Jeugdbescherming West 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
Drs. A.J. Rotering 

 
 
 
 

 
 

Raad voor de Kinderbescherming 
 
Regiodirecteur 
Mw. S. Ruster 

 
 
 
 

 
 

Dienst Justitiële Inrichtingen 
 
Plaatsvervangend vestigingsdirecteur 
Dhr. J. Rempt 
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Stichting Halt 
 
Manager Halt-team Den Haag 
Mw. C.M.E. Mooijman 

 

 
 

Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
 
Lid Dagelijks Bestuur 
Mw. R.A. van Gelderen 

 

 
 

Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering 
 
Sectormanager 
Dhr. R. Scheenstra 

 
 
 
 

 
 

Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag 
 
Algemeen directeur 
Dhr. G. Sprokkereef 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Alphen aan den Rijn 
 
Burgemeester 
Mw. J.W.E. Spies 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 
Burgemeester 
Dhr. C. van der Kamp 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Hillegom 
 
Burgemeester 
Dhr. A. van Erk 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Kaag en Braassem 
 
Burgemeester 
Mw. K.M. van der Velde-Menting 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Katwijk 
 
Burgemeester 
Dhr. J.F. Koen 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Krimpenerwaard 
 
Burgemeester 
Dhr. R.S. Cazemier 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Leiderdorp 
 
Burgemeester 
Mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Gemeente Lisse 
 
Burgemeester 
Mw. A.W.M. Spruit 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Nieuwkoop 
 
Burgemeester 
Dhr. F. Buijserd 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Noordwijk 
 
Burgemeester 
Dhr. J. Rijpstra 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Noordwijkerhout 
 
Burgemeester 
Dhr. G. Goedhart  

 
 
 
 

 
 

Gemeente Oegstgeest 
 
Burgemeester 
Dhr. E.R. Jaensch 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Teylingen 
 
Burgemeester 
Mw. C.G.J. Breuer 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Voorschoten 
 
Burgemeester 
Mw. P.J. Bouvy-Koene 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Waddinxveen 
 
Burgemeester 
Dhr. E.J. Nieuwenhuis 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Zoeterwoude 
 
Burgemeester 
Mw. E.G.E.M. Bloemen 

 
 
 
 

 
 

Gemeente Zuidplas 
 
Burgemeester 
Dhr. K.J.G. Kats 

 
 
 
 

 
 

Humanitas DMH 
 
Rayondirecteur 
Mw. K. Bloemendal 
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GGZ Rivierduinen 
 
Lid Raad van Bestuur 
Dhr. dr. H.W.J. Henselmans 

 
 
 
 

 
 

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Midden-Holland 
 
Directeur-bestuurder 
Dhr. R. van der Vet 

 
 
 
 

 
 

Cardea Jeugdzorg 
 
Algemeen Directeur 
Dhr. G.J. Hoogeland 

 
 
 
 

 
 

Stichting Jongerenwerk.nl 
 
Directeur 
Dhr. M. Boes 

 
 
 
 

 
 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering 
 
Directeur 
Dhr. H.C.J. Verbruggen 

 
 
 
 

 
 

MEE-Plus 
 
Bestuurder 
Dhr. G.B. van der Vlies 

 
 
 
 

 
 

Woonpartners Midden-Holland 
 
Directeur-bestuurder 
Dhr. R. Mascini 

 
 
 
 

 
 

Mozaïek Wonen 
 
Directeur-bestuurder 
Dhr. R. de Haas 

 
 
 
 

 
 

mboRijnland 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
Dhr. O. Jelsma 

 
 
 
 

 
 

De Forensische Zorgspecialisten 
(de Waag maakt hier onderdeel van uit) 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
Dhr. W.M. van Ewijk 

 
 
 
 

 
  



 

 27 

Rosa Manus 
 
Directeur-bestuurder 
Mw. M. Suijker 

 
 
 
 

 
 

De Sleutels 
 
Directeur-bestuurder 
Mw. G. van den Berg 

 
 
 
 

 
 

Brijder Verslavingszorg 
 
Directeur bedrijfsvoering Brijder Jeugd 
Mw. L.M.A. Schermer 

 
 
 
 

 
 

WonenCentraal 
 
Directeur-Bestuurder 
Dhr. drs. R.D. Donninger mba 

 
 
 
 

 
 

Portaal 
 
Manager Volkshuisvesting 
Mw. J. Bicker Caarten 

 
 
 
 

 
 

Stichting Kocon 
 
Voorzitter 
Dhr. N. van der Stel 

 
 
 
 

 
 

Welzijnskwartier 
 
Directeur 
Dhr. P. van Arkel 

 
 
 
 

 
 

SHOP - Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en 
Mensenhandel 
 
Directeur 
Mw. M. Scali 

 
 
 
 

 
 

Stichting Exodus Zuid-Holland 
 
Directeur-bestuurder 
Mw. L. van der Well 

 
 
 
 

 
 

ISD Bollenstreek 
 
Directeur 
Dhr. R.J. ‘t Jong 

 
 
 
 

 
 

De Brug Midden-Nederland 
 
Directeur 
Dhr. J.W. Ypma 
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Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams 
Holland Rijnland 
 
Directeur 
Mw. M. Goedhart 

 
 
 
 

 
 

Forensisch Centrum Teylingereind 
 
Raad van Bestuur 
Mw. E.L. Overweter 

 
 
 
 

 
 

Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp  
 
Directeur  
Dhr. J. Peters 

 
 
 
 

 
 
 

Ondertekening ten behoeve van Top60-aanpak: 
 

GSG 
 
Rector 
Dhr. H. van Tongerloo 

 
 
 
 

 
 

Carmelcollege Gouda 
 
Rector 
Dhr. J.S. Oldemans 

 
 
 
 

 
 

De Goudse Waarden 
 
Voorzitter College van Bestuur 
Dhr. P. Dijkshoorn 

 
 
 
 

 
 
 

Partners TOM in de Buurt: 
 
Stichting Kwadraad 
 
Bestuurder 
Dhr. R.J.R. Verkuylen 

 
 
 
 

 
 

Kwintes 
 
Gebiedsmanager Midden Holland Rijnstreek 
Mw. S.C. Eriks 

 
 
 
 

 
 

Gemiva-SVG Groep 
 
Regiodirecteur Rijnstreek/ 
Kernteam Tom in de Buurt 
Dhr. P. de Gier 

 
 
 
 

 
 

Wijdezorg 
 
Bestuurder 
Mw. M.A.C. van der Valk 
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ActiVite 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
Mw. A.P. Berkhout-Pos 

 
 
 
 

 
 

Stichting Participe Holding 
 
Directeur 
Mw. E. Leih 

 
 
 
 

 
 

Stichting De Binnenvest 
 
Directeur 
Mw. E. Klooster 

 
 
 
 

 
 

Ipse de Bruggen 
 
Manager Klinieken 
Mw. I.H.E. van Esch 

 
 
 
 

 
 

Ipse de Bruggen Maatwerk 
 
Directeur 
Mw. D. Telkamp 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgemaakt te Leiden  De dato Maart 2017 

 


