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Aan de raad
Inleiding
Het Veiligheidshuis mist op dit moment een formele status. Het bestuur `bestuurt' maar op basis
waarvan is niet vastgelegd. Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is van alle 21 gemeenten in onze
regio en er wordt samengewerkt met partners. Dit moet formeel worden vastgelegd in een
beheersstichting waarin alle 21 gemeenten deelnemen én in een samenwerkingsovereenkomst
waarin, naast de gemeenten, ook de samenwerkingspartners participeren.
Beslispunten
Wij adviseren uw Raad:
1. in te stemmen met het voorgenomen besluit over de oprichting van en deelname in
de stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost;
2. geen wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar te maken.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 18 juni 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Conform artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet kan het college pas overgaan tot definitieve
besluitvorming nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en
bedenkingen over het ontwerpbesluit aan het college kenbaar te maken. In december 2006
is het samenwerkingsverband (gemeente Eindhoven en een aantal justitiële partners en
lokale zorgpartners) in het veiligheidshuis Eindhoven gestart met een intentieverklaring van
die deelnemende partners. Vervolgens werd in 2008 een samenwerkingsconvenant
ondertekend door de Stuurgroep. In 2010 is dit samenwerkingsconvenant verlengd. In
november 2011 besloot het regionaal college van de toenmalige regiopolitie BrabantZuidoost dat de beide veiligheidshuizen Eindhoven en Helmond zouden moeten fuseren tot
één veiligheidshuis Brabant Zuidoost. In 2012 heeft het college besloten deel te nemen in
het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Ander belangrijke kaders zijn het Regionaal
Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018 ”Een Overheid voor Veiligheid” en de Kadernota
Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018.

Beoogd effect
1. Het realiseren van een netwerksamenwerking op de schaal van Brabant-Zuidoost tussen
partners uit de straf-, en zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij in zeer
complexe casussen – die de lokale expertise binnen het dorps- en wijkgericht werken
overstijgen - onder eenduidige regie komen tot een keten overstijgende aanpak.
2. Bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid;
het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en
maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie,
bestuurlijke interventie en zorg;
3. Het tot stand brengen van een bestuurlijke en juridische structuur waarbinnen de
beoogde effecten op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden gerealiseerd.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1. Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft, in tegenstelling tot veel andere
veiligheidshuizen, geen formele status.
Hierdoor mist het transparantie en kracht. Het veiligheidshuis is nu `beheersmatig'
gekoppeld aan de gemeente Eindhoven; maar het veiligheidshuis is van alle 21gemeenten.
Hieruit is een bestuur gekozen dat bestaat uit een 7-tal burgemeesters en wethouders.
Maar op basis waarvan beslist dit bestuur? Wie stelt de begroting vast en is
verantwoordelijk? En wat is de rol van onze ketenpartners? Te veel tijd en
energie is nu nodig om dit te duiden.
1.2. De samenwerkingsovereenkomst en.het voorstel om te kiezen voor de oprichting van
een stichting waarin alle 21 gemeenten vertegenwoordigd zijn is het finale resultaat van het
fusiebesluit uit 2011 van het regionaal college van de toenmalige politieregio BrabantZuidoost.
1.3. De oprichting van een stichting met een sterk beheersmatig karakter is de meest
effectieve en efficiënte vorm van samenwerking om het te dienen openbaar belang te
kunnen behartigen.
2.1. Het college neemt pas na het raadsbesluit een definitief besluit over de oprichting van
en deelname in de stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Conform artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet kan het college pas overgaan tot definitieve
besluitvorming nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en
bedenkingen over het ontwerpbesluit aan het college kenbaar te maken.
Financiën
In de meerjarenbegroting 2015-2018 is ten behoeve van het Veiligheidshuis thans
structureel een bijdrage van € 10.877,- opgenomen. Met de nieuwe verdeelsleutel wordt
dit voor onze gemeente € 6.876,-. De financiële mutatie zal worden verwerkt in de
begroting 2016.
Kanttekeningen
Niet instemmen met het voorgenomen besluit over de oprichting van en deelname in de

stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een alternatief. De
gemeente zal dan een alternatief moeten zoeken bij de aanpak van complexe casuïstiek
waarbij zorg en veiligheid een rol spelen.
Er zijn geen risico's verbonden aan het deelnemen in de stichting.
Relatie met het Sociaal Domein en het dorps- en wijkgericht werken
Binnen het dorps- en wijkgericht werken zorgen de 9 wijkteams waarin ook de
veiligheidspartners vertegenwoordigd zijn, voor een adequaat handelen waarbij preventie
en vroegsignalering routine krijgen en de ondersteuning in samenhang gerealiseerd wordt.
Er is binnen de wijkteams gezorgd voor herkenbare aanspreekpunten voor de
professionele partners die samenwerken en we investeren in deze samenwerking zodat er
een sluitende keten van maatschappelijke dienstverlening bestaat en voor elke hulpvraag
ondersteuning op maat plaatsvindt. Voor signalen/hulpvragen die zowel de veiligheid als de
zorg raken is nog een extra impuls nodig in de samenwerking tussen politie en
maatschappelijk werk. Het gaat om duidelijke afspraken over ieders rol en het organiseren
van korte lijnen om signalen snel en adequaat op te kunnen pakken en escalatie te
voorkomen. Afspraken hierover worden op korte termijn door de veiligheidscoördinator in
samenwerking met de teammanager Sociaal Domein en met de betrokken partners
ingepland.
In zeer complexe casussen –die de lokale expertise overstijgen- neemt het Veiligheidshuis
de procesregie en adviseert zij over inhoud en proces als dit lokaal vastloopt. Het
Veiligheidshuis vormt daarmee het sluitstuk in de keten. Hierbij is de verbinding van het
Veiligheidshuis met het sociaal domein van wezenlijk belang. Om dit te kunnen realiseren
hebben in de opstartfase naast de burgemeester ook wethouders met het sociaal domein
in hun portefeuille in het stichtingsbestuur plaatsgenomen. Deze verbinding blijft echter een
punt van bestuurlijke aandacht.
Uitvoering
De definitieve besluiten van het college worden, na het raadsbesluit, met eventuele
bedenkingen van de raad naar de ketenmanager van het veiligheidshuis gestuurd. Het
veiligheidshuis heeft afspraken kunnen maken met de provincie Noord-Brabant om de
besluiten van de 21 gemeenten inzake de oprichting van en deelname in de stichting in
één procedure ter besluitvorming bij Gedeputeerde Staten aan te bieden.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Veiligheidshuis inclusief:
- achtergrondinformatie t.b.v. de raad
- statuten STICHTING Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost
- Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 2014
- Bijlage 1 gewogen stemverhouding
- Bijlage 2 verdeelsleutel financiën.
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