Aan:

Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de regio Gelderland Midden
Partners van de Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei en Regio Arnhem

Geacht college, Geachte partners,
Met genoegen bied ik u het gezamenlijk jaarverslag 2018 van de Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei en
Regio Arnhem aan.
Het jaarverslag voor de Regio Arnhem is vastgesteld in de Stuurgroep Veiligheidshuis Regio Arnhem op
28 maart jl. Het jaarverslag voor de West Veluwe Vallei is in de Stuurgroep West Veluwe Vallei vastgesteld
op 14 maart jl. De jaarcijfers inzake de nazorg van ex-gedetineerden zijn later beschikbaar gekomen en
worden vastgesteld in de gezamenlijke Stuurgroep in september as.
Het jaarverslag biedt inzicht in de operationele cijfers en kent een financiële paragraaf.
De zaken die in het Veiligheidshuis worden besproken zijn complexe problematiek-zaken met een straf en
zorg component. Het Veiligheidshuis werkt op basis van een aanmelding door één van de partners, die
multidisciplinaire keten overstijgende afstemming nodig heeft om in zijn/haar werk effect te kunnen
sorteren. De cijfers van het Veiligheidshuis weerspiegelen daarmee de keuze of een partner opschaalt naar
het Veiligheidshuis. Daarnaast is de lokale sociale structuur in elke gemeente anders georganiseerd en
belegt elke gemeente net op een andere manier de regie in het Veiligheidshuis. Ook deze verschillen zijn
terug te zien in de jaarcijfers.
Na de decentralisaties vanaf 2015 in combinatie met de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen is de
bestandsomvang in eerste instantie gedaald. Er werden minder zaken, maar intensiever, besproken. In
2016 en 2017 was hier een nieuw evenwicht in bereikt. Door de toenemende aandacht op personen met
verward gedrag en huiselijk geweld zien we in 2018 op deze thema’s in beide Veiligheidshuizen een
toename van het aantal casuïstiek. In de Regio Arnhem is deze groei groot. In de West Veluwe Vallei wordt
deze groei gecompenseerd door minder besprekingen binnen het thema Risicojeugd. Deze afname is te
herleiden naar lokale verschillen omtrent de wijze van het voeren van regie.
In het algemeen is zichtbaar dat de zwaarste casuïstiek zijn weg vindt naar het Veiligheidshuis. Casuïstiek
die een grote tijdsinvestering vraagt, zowel in de informatiecoördinatie als de procesregie, om tot een
gedragen straf-zorg plan van aanpak te komen. Ook de adviesrol van de procesregisseurs, buiten de MDO’s
om, wordt vaak benut.
Het werken vanuit de betrokkenheid van de cliënt wordt steeds meer het uitgangspunt, ook in het
Veiligheidshuis met een complexe straf-zorg setting. Het Keten Proces Plan van Aanpak vormt het
methodische middel om cliënt, partijen, verantwoordelijkheden en acties aan elkaar te verbinden en dit op
de juiste manier vast te leggen.
Voor 2019 blijft naar verwachting de aandacht voor de aanpak van personen met verward gedrag /
kwetsbare personen onverminderd groot. Ook in het Veiligheidshuis. In navolging van het landelijke
programma “Geweld hoort nergens thuis” zal dit ook voor de aanpak van huiselijk geweld blijven gelden.
Onder andere met de inzet op een MDA++ aanpak.

Met de gezamenlijke betrokkenheid van al haar partners in de zorg- en strafketen zetten de
Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei en Regio Arnhem zich ook in 2019 in voor de veiligheid van
cliënten, hun leefsysteem en hun leefomgeving. Om u te informeren over de inhoudelijke resultaten over
2018 en de intenties voor 2019 zijn de Resultaten 2018 en het Werkplan 2019 van de twee Veiligheidshuizen
bijgevoegd.

Mocht u vragen hebben, kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Namens beide voorzitters: Dhr R. Verhulst, burgemeester gemeente Ede; en Dhr A. Marcouch,
burgemeester gemeente Arnhem; en de stuurgroepen Veiligheidshuizen Gelderland Midden,

M.P. Martens
Ketenmanager
Veiligheidshuis West Veluwe Vallei
Veiligheidshuis Regio Arnhem

