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veiligheidshuis: jaarstukken
INHOUD VOORSTEL
kennis nemen van de jaarstukken van het Veiligheidshuis Regio Arnhem en Veiligheidshuis West
Veluwevallei
1 Wat is de aanleiding?
In de regio hebben we twee veiligheidshuizen: Regio Arnhem (Arnhem) en West Veluwe-vallei (Ede).
Deze veiligheidshuizen werken samen. Gemeente Rheden draagt financieel bij aan het Veiligheidshuis
Regio Arnhem (zie financiele paragraaf in het Jaarverslag). Het Veiligheidshuis wordt aangestuurd
door een Stuurgroep, waarin leden van het Veiligheids-overleg Gelderland-midden vertegenwoordigd
worden.
Het Veiligheidshuis voorziet in de lokaal overstijgende afstemming met ketenpartners over zwaardere
complexe problematiek van inwoners van de gemeente Rheden die zich op het snijvlak bevinden van
zorg en veiligheid. Het betreft casuïstiek met veelal een straf en zorg component. De Rhedense
casusregisseur Veiligheid schakelt tussen de sociale gebiedsteams, het Veiligheidshuis en de adviseurs
integrale veiligheid. Er wordt veel casuistiek ingebracht, zo blijkt ook uit de resultaten van het
veiligheidshuis. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de resultaten.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Integraal Veiligheidsbeleid
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Een veilige en leefbare samenleving,
waarbij de inwoners van de gemeente Rheden kunnen rekenen op een goede afstemming tussen de
samenwerkingspartners in de zorg en veiligheidsketen over de individuele problematiek.
4 Wat gaan wij ervoor doen? Kennis nemen van de resultaten
5 Wat gaat het kosten? De middelen die bijgedragen worden aan het Veiligheidshuis zijn dit jaar nog
toereikend (€ 0,25 per inwoner). In het bestuurlijk-ambtelijk overleg over de resultaten is door het
Veiligheidshuis aangekondigd dat mogelijk een verhoging van de bijdrage tot € 0,61 gevraagd zal
worden. De gemeentelijke bijdrage van Arnhem per inwoner ligt hoger. Er is nog geen formeel
verzoek ontvangen.
6 Wat zijn de risico’s? nvt
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? nvt
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? nvt
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? nvt
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