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Partijen


De Friese gemeenten1





















Achtkarspelen
Ameland
Dantumadiel
Dongeradeel
de Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Kollumerland c.a.
Ferwerderadiel
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Waadhoeke
Weststellingwerf

,op grond van artikel 171 van de Gemeentewet allen vertegenwoordigd door hun burgemeesters, ter
uitvoering van de desbetreffende besluiten van hun Colleges van burgemeester en wethouders;

1

In 2019 vindt er een bestuurlijke fusie van de gemeenten Dongeradeel, Ferweradiel en Kollumerland c.a. plaats waarbij de
nieuwe gemeente verder gaat onder de naam Noardeast Fryslân. Op basis van de Wet herindeling gaan rechten en
verplichtingen van de op te heffen gemeente (zoals overeenkomsten die een gemeente is aangegaan) over op de nieuwe
gemeente. Artikel 44 zegt hierover: Onverminderd het bepaalde in het tweede lid en in de artikelen 45 en 48 gaan op de
datum van herindeling alle rechten en verplichtingen van een op te heffen gemeente over op de gemeente waaraan haar
gebied wordt toegevoegd, dan wel, wanneer het gebied naar meer dan één gemeente overgaat, naar de in de betrokken
herindelingsregeling aan te wijzen gemeente, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. Hetzelfde geldt voor
mogelijke andere herindelingen van gemeenten na 2019.
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Ketenpartners












Het Openbaar Ministerie - arrondissementsparket Noord-Nederland (OM)
Politie Noord Nederland - district Fryslân
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland)
Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland
GGZ Friesland
Reclassering Nederland - regio Midden-Noord;
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering;
Verslavingszorg Noord Nederland (Reclassering en Zorg).
Dienst Justitiële Inrichtingen – vertegenwoordigd door PI Leeuwarden
(Vereniging) Friese Woningcorporaties, vertegenwoordigd door Accolade
Veiligheidsregio Fryslân – GGD Fryslân

, ieder voor zich vertegenwoordigd door een bevoegde functionaris.
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Considerans


A


Overwegende dat:
Partijen en Partners uit de bestuurlijke-, justitiële- en zorgketen in het Veiligheidshuis
samenwerken met als gedeelde missie:

het realiseren van een samenleving met zo weinig mogelijk geweld, criminaliteit, overlast,
maatschappelijke teloorgang, maatschappelijke onrust en aantasting van de (openbare orde
en) sociale veiligheid. Dit door de kracht van samenwerking en het delen van kennis en
expertise op een laagdrempelige en betrokken wijze. In het Veiligheidshuis leggen gemeenten
en (keten)partners uit de zorg- en strafrechtketen de juiste verbindingen om complexe
veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken. Het leveren van maatwerk vanuit een
systeemgerichte benadering staat hierbij centraal;









B

het Veiligheidshuis zich richt op mensen die (in ernstige mate) annex zijn met geweld, overlast,
criminaliteit, maatschappelijke teloorgang en/of aantasting van de (openbare orde en) veiligheid
en die kampen met complexe problemen op meerdere leefgebieden,
het Veiligheidshuis de aanpak regisseert van de meest lastige casuïstiek uit deze doelgroep en
Partijen en Partners adviseert en ondersteunt die zich bezig houden met casuïstiek waarin
veiligheid wordt aangetast;
het Veiligheidshuis de krachten van het sociale- en het veiligheidsdomein bundelt;
het Veiligheidshuis systeemfouten, knelpunten, leemtes en trends in de ketenoverstijgende
aanpak van ernstige veiligheidsproblematiek signaleert, bundelt en adresseert en zo nodig
bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of interventies;
het Veiligheidshuis daarmee duurzaam investeert in (preventieve) zorg en veiligheid.

In aanmerking nemende dat:

1. de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de Veiligheidshuizen per 1 januari 2013 van het
OM naar de gemeenten heeft overgedragen;
2. er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG
over de (verdeling van) de structurele Justitie en Veiligheid-bijdrage aan de Veiligheidshuizen en
dat deze afspraken zijn opgenomen als bijlage bij de brief van de Minister van Veiligheid en
Justitie d.d. 2 augustus 2012 met kenmerk 287830;
3. de (inhoudelijke) sturing van het Veiligheidshuis door Partijen gebeurt waarbij zij gezamenlijk de
visie, koers, beleidskeuzes, activiteiten en begroting van het Veiligheidshuis bepalen;
4. de Partijen hebben ingestemd met het Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023 met
bijbehorende begroting en dat de uitvoering en doorontwikkeling van het Veiligheidshuis
volgens de in dit plan vastgestelde kaders plaatsvindt;
5. de Partijen hebben besloten om het Veiligheidshuis vanaf 1 januari 2019 beheersmatig onder te
brengen bij de Zetelgemeente Leeuwarden;
6. de Friese gemeenten gezamenlijk zorg dragen voor de co-financiering van de vaste
personeelsbezetting en faciliteiten benodigd voor een goed functionerend Veiligheidshuis.
7. de (Keten)partners hun bijdrage in natura inbrengen.
5
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Besluiten
De Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslan 2019 e.v. aan te gaan.
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I

Algemene bepalingen



Artikel 1

Begripsbepalingen

a. Focus Veiligheidshuis. mensen die (in ernstige mate) annex zijn met geweld, overlast,
criminaliteit, maatschappelijke teloorgang en/of aantasting van de (openbare orde en) veiligheid
en die kampen met complexe problemen op meerdere leefgebieden. Voor hen is veelal een
ketenoverstijgende aanpak nodig, waarbij zorg en veiligheid met elkaar verbonden worden.
b. Functies Veiligheidshuis. Adviseren, Ondersteunen, Procesregie voeren, Escalatiewerk,
Signaleren & Adresseren, Ontwikkelen. Een nadere omschrijving van de functies is opgenomen in
het Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023.
c. Onafhankelijke positie. Los van een specifieke partij of partner. Niet in opdracht van een
specifieke Partij of Partner.
d. Partijen. De Friese gemeenten en ketenpartners tezamen. Partijen hebben gezamenlijk een rol
in de sturing van het Veiligheidshuis en bepalen gezamenlijk de visie, koers, beleidskeuzes,
activiteiten en begroting van het Veiligheidshuis.
e. Partner. Instelling of organisatie2 die met regelmaat onderdeel uit maakt van de
netwerksamenwerking in het Veiligheidshuis door deelname aan de Veiligheidshuisoverleggen
en die in tegenstelling tot partijen geen sturing geeft aan het Veiligheidshuis. Partners kunnen
wel een vertgenwoordiging hebben in de Adviesgroep van het Veiligheidshuis.
f.






2

Sturing:
Bestuurlijke conferentie: groep van vertegenwoordigers van Partijen op bestuurlijk- (gemeenten)
en directieniveau (ketenpartners). De vertegenwoordigers bij de Bestuurlijke Conferentie
brengen hun instemming (en advies) uit ten aanzien van beleidskeuzes, visie, begroting,
activiteiten en koers van het Veiligheidshuis die ter besluitvorming aan de Colleges van B&W
wordt voorgelegd.
Bestuurscommissie : groep van vertegenwoordigers van een aantal gemeenten en de
ketenpartners op bestuurlijk respectievelijk directie-niveau. De Bestuurscommissie treedt op als
dagelijks bestuur voor het Veiligheidshuis en bereidt de beleidskeuze, visie, begroting,
activiteiten en koers van het Veiligheidshuis voor ter behandeling tijdens de Bestuurlijke
Conferentie.
Adviesgroep: groep van vertegenwoordigers van Partijen en Partners op ambtelijk niveau die de
beleidskeuzes, visie, begroting, activiteiten en koers van het Veiligheidshuis voorbereiden ter
behandeling door de Bestuurscommissie.

Denk o.a. aan Zienn, Leger des Heils, Limor, Fier, Jeugdhulp Friesland, Amaryllis, Mee, Reik en JP van den Bent-Stichting,
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g. Veiligheidshuispersoneel. Medewerker in dienst bij de Zetelgemeente Leeuwarden, danwel
een medewerker die via een Partij of Partner is gedetacheerd bij de Zetelgemeente Leeuwarden
en vanuit een onafhankelijke positie uitvoering geeft aan de functies van het Veiligheidshuis.
h. Veiligheidshuisoverleggen:







i.

Maatwerkoverleg: overleg waarbij per casus de direct betrokken professionals gezamenlijk een
systeemgericht plan van aanpak voor die casus maken en uitvoeren. Het Veiligheidshuis voert
hierbij de procesregie.
Casustafel: overleg met een kern van vaste deelnemers over een bepaalde doelgroep of een
bepaald thema. Ten aanzien van de ingebrachte casuïstiek wordt het ‘ toestandsbeeld’
inzichtelijk gemaakt, waarna de deelnemers in gezamenlijkheid de routering en/of op hoofdlijnen
de aanpak bepalen.
Doorbraakteam: overleg met vaste deelnemers die vanuit de eigen organisatie mandaat hebben
om beslissingen te nemen. Het doorbraakteam komt bij elkaar in opdracht van de Driehoek en is
een opschalingsmogelijkheid binnen het Veiligheidshuis. Het doorbraakteam behandelt
casuïstiek die blijvend vastloopt en waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico.
Mogelijke toekomstige overige periodieke overleggen of tafels.
Zetelgemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden die optreedt als ondersteuner en
facilitator van het primaire proces van het Veiligheidshuis middels het uitvoeren van de
PIOFACH-functies en die optreedt als werkgever of inlener van het Veiligheidshuispersoneel. De
gemeente Leeuwarden in hoedanigheid als Zetelgemeente geeft inhoudelijk geen sturing aan het
Veiligheidshuis.

Artikel 2

Belang

De overeenkomst wordt aangegaan om de afspraken vast te leggen die partijen hebben gemaakt
met het oog op de gezamenlijke uitvoering, inrichting en instandhouding van het Veiligheidshuis met
als doel in een samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners complexe
ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek te verminderen en te voorkomen.
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TITEL II

Inzet partijen en partners



Artikel 3

Taakuitoefening Zetelgemeente Leeuwarden

1. Het Shared Service Centrum van de Zetelgemeente Leeuwarden faciliteert en ondersteunt het
primaire proces van het Veiligheidshuis als het gaat om personeel, ICT, organisatie, financiën,
administratie, communicatie en huisvesting (PIOFACH).
2. De zetelgemeente Leeuwarden treedt op als werkgever van het Veiligheidshuispersoneel en is
bereid om personeel dat ten tijde van de aanvang van deze overeenkomst gedetacheerd is bij
het Veiligheidshuis een vaste dienstbetrekking aan te bieden. Dit tegen de schaal behorende bij
de functie zoals opgenomen in de Begroting Veiligheidshuis 2019 e.v.
3. Op de onder lid 2 genoemde dienstbetrekking is de CAR/UWO en CAO-gemeenten van
toepassing.
4. De Zetelgemeente Leeuwarden neemt bij het in dienst treden van Veiligheidshuispersoneel
toelagen, garantieschalen, cao-afspraken of andere rechten die van toepassing zijn op de
arbeidsovereenkomst of aanstelling bij de ‘oude’ werkgever niet over .
5. Veiligheidshuispersoneel kan vanuit een Partij of Partner bij de Zetelgemeente Leeuwarden
gedetacheerd worden als hierover overeenstemming is tussen de Zetelgemeente Leeuwarden,
de uitlenende Partij of Partner en de medewerker. Hierbij behoudt de medewerker tijdens de
detachering zijn huidige rechtspositie en zijn de bepalingen zoals opgenomen in de
arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en de uitlenende Partij of Partner onverkort van
toepassing, voor zover daarvan in de detacheringsovereenkomst niet van wordt afgeweken.
6. De Zetelgemeente Leeuwarden is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met derden die
passen binnen de uitvoering van de PIOFACH-functies, waaronder detacheringsovereenkomsten.
Voor zover nodig verlenen Partijen en Partners middels deze overeenkomst daartoe mandaat
dan wel machtiging, alsmede toestemming voor het uitoefenen van dit mandaat dan wel
machtiging.
7. De Zetelgemeente Leeuwarden draagt zorg voor het betalen van de kosten overeenkomstig de
begroting van het Veiligheidshuis 2019 e.v.
8. De manager van het Veiligheidshuis is leidinggevende van het Veiligheidshuispersoneel in dienst
of gedetacheerd bij de Zetelgemeente Leeuwarden.
9. De manager van het Veiligheidshuis heeft met de sectormanager Juridische- en Veiligheidszaken
van de gemeente Leeuwarden afstemming over bedrijfsmatige ondersteuning.
10. De manager van het Veiligheidshuis functioneert met sturing en in opdracht van de
Bestuurscommissie van het Veiligheidshuis. Met inachtneming hiervan verzorgt de
sectormanager Juridische- en Veiligheidszaken - samen of in afstemming met een
vertegenwoordiger uit de Bestuurscommissie - de jaarlijkse beoordelingscyclus van de manager
van het Veiligheidshuis.
11. De begroting van het Veiligheidshuis krijgt een zichtbare separate plek binnen het Domein
Veiligheid van de Zetelgemeente Leeuwarden.
12. De Zetelgemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Nadere afspraken hierover tussen Partijen worden vastgelegd in het Privacy-convenant en
verwerkersovereenkomsten.
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13. Pers- en publiekscommunicatie vindt plaats in afstemming met betrokken Partijen en/of
Partners.

Artikel 4

Inzet Partijen en Partners in natura

1. Voor Partijen en Partners geldt dat zij in alle voorkomende gevallen vanuit hun expertise en
taakveld het volgende ten behoeve van het Veiligheidshuis leveren:
a) aandragen van casussen bij het Veiligheidshuis die vallen binnen de focus van het
Veiligheidshuis ;
- bij een maatwerkoverleg: een ter zake deskundige medewerker die direct bij de casus
betrokken is;
- bij een casustafel: een deelnemer met gerichte kennis en expertise ten aanzien van (de
betreffende) doelgroep of het betreffende thema. Hij of zijn fungeert als eerste
aanspreekpunt en zet acties uit binnen de eigen organisatie;
- bij het doorbraakteam: een deelnemer met gerichte kennis en expertise ten aanzien van
complexe veiligheidsproblematiek, evenals ruimte om zelfstandig te oordelen en ter zake te
handelen (mandaat). Hij of zijn fungeert als eerste aanspreekpunt en zet acties uit binnen de
eigen organisatie;
b) het inbrengen en uitwisselen van informatie en expertise over de casuïstiek die aan de orde
komt in de Veiligheidshuisoverleggen;
c) het vanuit de individuele verantwoordelijkheid van de Partij of Partner uitvoeren van de
acties die partijen en partners in gezamenlijkheid op zich hebben genomen tijdens de
Veiligheidshuisoverleggen;
d) het rapporteren over de acties en de resultaten hiervan die voortvloeien uit de afspraken die
zijn gemaakt tijdens de Veiligheidshuisoverleggen richting het Veiligheidshuis;
e) Indien hierover met een Partij of Partner afspraken gelden: een vaste vertegenwoordiger die
een bepaald aantal uren per week zitting heeft in het Veiligheidshuis (werkplek) en daar als
vast aanspreekpunt voor het Veiligheidshuis fungeert vanuit de eigen organisatie.
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TITEL III

Specifieke bepalingen



Artikel 5

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Het Veiligheidshuis(personeel) voert haar functies uit vanuit een onafhankelijke positie.
2. Bij aanmelding van een casus bij het Veiligheidshuis wordt met de aanmelder, danwel in het
samenwerkingsverband bepaald of het Veiligheidshuis de casus vanuit de functie procesregie of
de functie ondersteuning oppakt.
3. Als het Veiligheidshuispersoneel een casus in procesregie heeft dan ligt de verantwoordelijkheid
voor de coördinatie op de samenwerking, evenals dossiervorming en het bewaken van de
gemaakte afspraken bij het Veiligheidshuispersoneel.
4. Als het Veiligheidshuispersoneel een Partij of Partner adviseert of ondersteunt dan ligt de
verantwoordelijkheid voor de coördinatie op de samenwerking, evenals dossiervorming en het
bewaken van gemaakte afspraken bij de Partij of Partner die de casus in regie heeft.
5. Medewerkers van Partijen en Partners, niet zijnde het Veiligheidshuispersoneel, nemen vanuit de
eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid deel aan de Veiligheidshuisoverleggen. Zij zijn
afstemmings- en onderhandelingsbevoegd als het gaat om de inspanningen van de eigen
organisatie in een individueel traject. Ditzelfde geldt bij de totstandkoming en uitvoering van een
breder plan van aanpak voor groeps-, gebieds- of themagebonden problematiek. De Partijen en
Partners zijn zelf verantwoordelijk voor het aandeel dat de eigen organisatie heeft binnen een
casus en de inbreng die ze levert (expertise en interventies).
6. De acties die Partijen en Partners in gezamenlijkheid in de Veiligheidshuisoverleggen op zich
hebben genomen, zijn bindend voor de uitvoering. Bij het afwijken hiervan dient de betreffende
Partij of Partner dit tijdig beargumenteerd terug te koppelen aan het Veiligheidshuis.
7. De beslissingsbevoegdheid tot opschaling naar de Driehoek ligt bij de gemeente. Het
Veiligheidshuis wordt daarvan door de betreffende gemeente in kennis gesteld.
8. De Partijen en Partners garanderen dat deelnemers aan de Veiligheidshuisoverleggen
beschikken over een verklaring omtrent het gedrag en voor zover van toepassing de ambtseed
en belofte hebben afgelegd.

Artikel 6

Privacy en uitwisseling van gegevens

1. Partijen en Partners verplichten zich ertoe over en weer alle informatie te verstrekken die nodig
is om het doel van het Veiligheidshuis - het verminderen van complexe veiligheidsproblematiek
waarvoor een ketenoverstijgende aanpak nodig is – te realiseren. Dit met inachtneming van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals overige voor partijen en partners
toepasselijke wettelijke regelingen en beroepscodes.
2. Partijen stellen voor 1 oktober 2018 gezamenlijk een herzien ‘Privacyreglement Veiligheidshuis
Fryslân’ vast voor de periode 2019 e.v. Daarin is de wijze van verwerking van informatie en de
waarborgen waaronder dit gebeurt - met respect voor elkaars kaders - geregeld.
3. Daar waar de Zetelgemeente Leeuwarden optreedt als verwerker van persoonsgegevens ten
opzichte van de partijen en partners, worden verwerkersovereenkomsten gesloten.
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Artikel 7

Financiering kosten

1. De gemeenten dragen jaarlijks financieel bij in de jaarlijkse kosten van het Veiligheidshuis
overeenkomstig de door gemeenten vastgestelde begroting en verdeelsleutel Veiligheidshuis
Fryslan 2019 e.v. Het betreft hier een structurele bijdrage voor de duur van deze Overeenkomst.
2. De onder lid 1 genoemde bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.
3. De begroting van het Veiligheidshuis 2019 e.v. kent drie dekkingsbronnen met bijbehorende
afspraken:
a) landelijke bijdrage ministerie van Veiligheid en Justitie.
b) gemeentelijke regionale bijdrage OGGZ-middelen (als onderdeel van de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Vanaf het moment dat deze
regionale middelen, volgens een door gemeenten nader te bepalen verdeelsleutel, naar de
individuele gemeenten gaan, dient deze bijdrage uit het Sociale Domein door de individuele
gemeenten aan het Veiligheidshuis geleverd te worden.
c) bijdrage individuele gemeenten. Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage individuele
gemeenten wordt de vastgestelde verdeelsleutel gehanteerd die integraal onderdeel
uitmaakt van de begroting Veiligheidshuis 2019 e.v.
3. De Zetelgemeente Leeuwarden brengt direct na ontvangst de jaarlijkse bijdrage van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid in ten behoeve van het Veiligheidshuis.
4. De verschuldigde ‘bijdrage regionale gemeentelijke OGGZ-middelen’ wordt jaarlijks voor 1 april
door de gemeente Leeuwarden in hoedanigheid als centrumgemeente van het Sociaal Domein
Fryslân aan de Zetelgemeente Leeuwarden voldaan. Zij ontvangt hiertoe een interne factuur van
de zetelgemeente Leeuwarden.
5. De verschuldigde ‘bijdrage individuele gemeenten’ wordt jaarlijks voor 1 april door de
individuele gemeenten aan de Zetelgemeente Leeuwarden voldaan. Zij ontvangen hiertoe
jaarlijks een factuur van de Zetelgemeente.
6. De gemeenten zijn over de door hen te betalen bijdragen BTW verschuldigd en betalen deze
tegelijkertijd met hun bijdragen aan de Zetelgemeente Leeuwarden.
7. Als sprake is van een onderbesteding van de jaarlijks beschikbare middelen voor het
Veiligheidshuis op basis van de begroting 2019 e.v., dan wordt het restantbudget van het
betreffende jaar opgenomen in de reserve voor het Veiligheidshuis. Deze reserve wordt - indien
nodig en van toepassing - na instemming van de Bestuurscommissie aangewend voor
onvoorziene omstandigheden zoals vervanging bij ziekte. De reserve bedraagt niet meer dan 10%
van de begroting van het Veiligheidshuis. Reservemiddelen boven deze 10% vloeien in principe
terug naar de gemeenten, tenzij Partijen hiertoe anders besluiten.
8. Indien sprake is van een (on)verwachte of mogelijk gewenste overschrijding van de begroting
van het Veiligheidshuis, dan wordt hiertoe een (financieel) voorstel voorgelegd aan de
Bestuurscommissie.
9. Overschrijding van de begroting vindt slechts plaats met instemming van de individuele Colleges
van B&W.
10. Bij detachering van een Veiligheidshuismedewerker brengt de uitlenende Partij of Partner alleen
de loonsom in rekening, dat wil zeggen zonder overhead.
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Artikel 8

Inbreng in natura

1. De inzet van medewerkers door Partijen en Partners die als vaste vertegenwoordiger van hun
eigen organisatie voor een aantal uren in de week een werkplek hebben in het Veiligheidshuis,
geschiedt met gesloten beurs/in natura.
2. De inzet van medewerkers door Partijen en Partners ten behoeve van Veiligheidshuisoverleggen
gebeurt met gesloten beurs/in natura.

Artikel 9

Rol en betrokkenheid Partners

1. Partners hebben geen formele rol in de sturing van het Veiligheidshuis. Zij hebben een plek in de
advisering over strategische- en uitvoerende plannen.
2. Een Partner spreekt de intentie uit om in het Veiligheidshuis samen te werken met in achtneming
van de overwegingen, bepalingen en afspraken aangaande Partners, zoals opgenomen in de
Overeenkomst. Hiertoe wordt een intentieovereenkomst afgesloten.

Artikel 10 Sturing
1. Besluitvorming over de visie, koers, beleidskeuzes, activiteiten en begroting van het
Veiligheidshuis gebeurt door de individuele Colleges van B&W en indien van toepassing de
Gemeenteraden, evenals door de directies van de ketenpartners.
2. Bestuurlijke Conferentie
a. De Bestuurlijke Conferentie bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van Partijen.
Gemeenten zijn vertegenwoordigd door de burgemeesters en wethouders met (een
onderdeel van) het Sociaal Domein in portefeuille.
b. De Bestuurlijke Conferentie wordt minimaal 1 keer per jaar georganiseerd.
c. Tijdens de Bestuurlijke Conferentie worden voorstellen aangaande visie, koers,
beleidskeuzes, activiteiten en/of begroting ter instemming voorgelegd, waarna deze - met
een advies vanuit de Bestuurlijke Conferentie - ter besluitvorming op route worden gebracht
naar de individuele Colleges van B&W.
d. De burgemeester van de Zetelgemeente Leeuwarden is voorzitter van de Bestuurlijke
Conferentie.
e. De manager van het Veiligheidshuis treedt op als bestuurssecretaris.
f. Tijdens de Bestuurlijke Conferentie komen ook actuele thema’s die de focus en ontwikkeling
van het Veiligheidshuis raken aan bod, waarbij naar gelang het onderwerp Partners aan
kunnen schuiven.
3. Bestuurscommissie
a. De Bestuurscommissie van het Veiligheidshuis fungeert als ‘Dagelijks Bestuur’.
b. De Bestuurscommissie bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordigers van tenminste acht
Friese gemeenten waarvan vier burgemeesters en vier wethouders verdeeld over de provincie,
evenals uit (vertegenwoordigers van) de directie van de ketenpartners. De burgemeesters en
wethouders kiezen elk in gezamenlijkheid wie uit hun midden deel neemt aan de
Bestuurscommissie.
c. De Bestuurscommissie vergadert minimaal vier maal per jaar.
d. De voorzitter van de Bestuurscommissie is de burgemeester van de Zetelgemeente Leeuwarden.
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e. De Bestuurscommissie bereidt op strategisch en tactisch niveau de visie, koers, beleidskeuzes,
activiteiten en begroting van het Veiligheidshuis voor en fungeert hierbij tevens als
opdrachtgever.
f. De Bestuurscommissie legt strategische voorstellen met een advies ter accordering voor aan de
Bestuurlijke Conferentie.
g. De Bestuurscommissie bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering van de gemaakte afspraken in het
Toekomstplan van het Veiligheidshuis en stuurt indien nodig bij.
h. De Bestuurscommissie stelt het jaarverslag met financiële verantwoording vast, evenals jaarlijkse
activiteitenprogramma’s. Deze worden ter informatie naar de Colleges van B&W gestuurd.
i. De Bestuurscommissie fungeert als opdrachtgever bij ontwikkelopgaven die de focus van het
Veiligheidshuis raken. Daarnaast komen onderwerpen die de focus van het Veiligheidshuis raken
in algemene zin ter bespreking aan de orde in de Bestuurscommissie.
j. De manager van het Veiligheidshuis treedt op als bestuurssecretaris, bereidt de vergadering voor
en informeert de Bestuurscommissie periodiek over de (voortgang in) processen en inhoudelijke
zaken.
4. Adviesgroep
k. In de Adviesgroep zitten op beleids- of managementniveau vertegenwoordigers van alle
ketenpartners , een aantal partners, en van minimaal acht gemeenten (zorg en veiligheid),
waaronder de vier met de meeste veiligheidsproblematiek.
l. De adviesgroep kan op uitnodiging van de Bestuurscommissie worden uitgebreid met Partners
indien en voor zover deze Partner schriftelijk heeft verklaard de afspraken uit deze
Samenwerkingsovereenkomst te zullen naleven.
m. De Adviesgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
n. De voorzitter van de Adviesgroep is de manager van het Veiligheidshuis. Hij/zij bereidt de
adviesgroep op inhoud voor.
o. In de Adviesgroep worden de stukken voorbereid en becommentarieerd die naar de
Bestuurscommissie gaan, zoals jaarverslagen, jaarprogramma’s, doorontwikkelingsplannen met
bijbehorende begroting en op tactisch niveau te bespreken ketenoverstijgende onderwerpen die
de focus en ontwikkeling van het Veiligheidshuis raken.
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TITEL IV

Overige bepalingen



Artikel 11

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en loopt vanaf 1 januari 2019.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

1. De Zetelgemeente Leeuwarden is jegens de overige gemeenten en (keten)partners niet
aansprakelijk voor elke schade die die Partijen en Partners lijden als gevolg van of in verband met
de uitvoering van de taken door de Zetelgemeente, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of
grove schuld.
2. De Partijen en Partners, zowel gezamenlijk als individueel, vrijwaren de Zetelgemeente
Leeuwarden voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met eventuele
onrechtmatige of onjuiste verwerking van persoonsgegevens en/of andere gegevens, die van
betreffende Partijen of Partners afkomstig zijn of door hun toedoen aan de Zetelgemeente zijn
doorgegeven en door die Partijen of Partners zijn verwerkt, en voor aanspraken ter zake van
schade, die verband houdt met andere handelingen en of acties die aan betreffende Partijen of
Partners zijn toe te rekenen. Nadere afspraken daaromtrent zijn vastgelegd in het
Privacyreglement dan wel de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomsten.
3. De onderlinge aansprakelijkheid tussen Partijen en Partners wordt uitgesloten.
4. Afspraken over aansprakelijkheid tussen de Zetelgemeente Leeuwarden als inlener van
Veiligheidshuispersoneel die gedetacheerd is bij het Veiligheidshuis en de (keten)partner als
uitlener, zijn opgenomen in de detacheringsovereenkomsten tussen de Zetelgemeente
Leeuwarden en uitlener.
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Titel V Wijziging, toetreding, uittreding en
opheffing


Artikel 13 Uittreding, opheffing en wijziging
1. Uittreding, opheffing en wijziging van de Overeenkomst is behoudens bijzondere
omstandigheden niet mogelijk in de eerste vijf jaar na 1 januari 2019. Van bijzondere
omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de Partijen overeenstemming bestaat.
2. In het geval een gemeente binnen de termijn van lid 1 van dit artikel uit de samenwerking wil
treden, dan blijft zij de bijdrage verschuldigd zoals genoemd in artikel 7, lid 3, sub b en c
(individuele bijdrage per gemeente - volgens de door gemeenten nader bepaalde verdeelsleutel vanaf het moment dat de regionale gemeentelijke OGGZ-middelen naar de individuele
gemeenten gaan, respectievelijk ‘individuele bijdrage per gemeente’ volgens de verdeelsleutel
zoals opgenomen in Begroting Veiligheidshuis 2019 e.v. bij ‘individuele bijdrage per gemeente’).
3. De termijn waartegen kan worden opgezegd, uitgetreden of gewijzigd bedraagt 1 kalenderjaar.
De Partij dient opzegging, uittreding of wijziging voor het einde van een jaar met als
opzegtermijn het volgende kalenderjaar3 kenbaar te maken middels een aangetekend schrijven
aan de voorzitter van de Bestuurscommissie.
4. De Overeenkomst wordt slechts opgeheven of gewijzigd bij gelijkluidend besluit door de Partijen.
5. Als Partijen gezamenlijk besluiten het Veiligheidshuis beheersmatig bij een Partij onder te
brengen anders dan de Zetelgemeente Leeuwarden, dan zal die Partij het
Veiligheidshuispersoneel dat op dat moment in dienst is bij de Zetelgemeente Leeuwarden
overnemen.
6. Indien een besluit tot opheffing of uittreding zoals bedoeld in het eerste lid wordt genomen
geven de Partijen gezamenlijk een registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te
stellen.
7. De Zetelgemeente Leeuwarden is belast met de uitvoering van het opheffingsplan zoals bedoeld
in het vorige lid.

Artikel 14

Toetreding

1. Een organisatie of instelling die wil toetreden als ketenpartner legt een daartoe strekkend
verzoek aan de Bestuurscommissie voor.
2. Toetreding alsmede de daaraan te verbinden voorwaarden is onderworpen aan unanieme
instemming van de Bestuurscommissie en wordt ter kennisgeving voorgelegd aan Partijen.

3

Voorbeeld: als een Partij per 1 januari 2024 wil opzeggen, wijzigen of uittreden, dan dient dit voor 1 januari 2023 kenbaar
gemaakt te zijn.
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Titel VI

Geschillen



Artikel 15 Deskundigenadvies
1. Geschillen over deze overeenkomst in de ruimste zin worden onderworpen aan een nietbindend deskundigenadvies.
2. Voordat wordt overgegaan tot het vragen van een deskundigenadvies, bedoeld in het eerste lid,
wordt het geschil besproken tussen een afvaardiging van de Bestuurscommissie en de betrokken
Partij of Partner waarop het geschil betrekking heeft.
3. Indien het overleg, bedoeld in het tweede lid, niet tot een oplossing leidt, benoemen de
Bestuurscommissie en de Partij of Partner waarop het geschil betrekking heeft ieder een
onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen gezamenlijk een derde deskundige die
als voorzitter van de adviescommissie optreedt. De Bestuurscommissie en de betrokken Partij of
Partner treden gezamenlijk op als opdrachtgever van de adviescommissie. De Bestuurscommissie
en betrokken Partij of Partner zetten in hun opdracht aan de adviescommissie in ieder geval het
probleem uiteen, formuleren de te beantwoorden vragen en bepalen de termijn waarbinnen de
adviescommissie haar advies uitbrengt.
4. De adviescommissie als bedoeld in het vorige lid, regelt de wijze waarop zij haar advies tot stand
brengt. Het advies wordt toegezonden aan de Bestuurscommissie en de Partij of Partner waarop
het geschil betrekking heeft.
5. De kosten die gemoeid gaan met het instellen van een adviescommissie en de door deze
adviescommissie te verrichten werkzaamheden, worden gedragen door en evenredig verdeeld
over de Partijen en/of Partners tussen wie het geschil is ontstaan.
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Aldus overeengekomen en in meervoud opgemaakt en ondertekend
te Leeuwarden op
Ondertekenaars,
Gemeenten
Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Ameland

Voor deze,

Voor deze,

G. Gerbrandy
Burgemeester

A. de Hoop
Burgemeester

Gemeente Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel

Voor deze,

Voor deze,

K. Agricola
Burgemeester

M. Waanders
Burgemeester

Gemeente De Fryske Marren

Gemeente Ferwerderadiel

Voor deze,

Voor deze,

F. Veenstra
Burgemeester

W. van den Berg
Burgemeester

Gemeente Heerenveen

Gemeente Harlingen

Voor deze,

Voor deze,

T.J. van der Zwan
Burgemeester

W.R. Sluiter
Burgemeester
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Gemeente Kollumerland

Gemeente Leeuwarden

Voor deze,

Voor deze,

B. Bilker
Burgemeester

F.J.M. Crone
Burgemeester

Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Opsterland

Voor deze,

Voor deze,

H. Oosterman
Burgemeester

E. van Selm
Burgemeester

Gemeente Schiermonnikoog

Gemeente Smallingerland

Voor deze,

Voor deze,

W. van Gent
Burgemeester

T. van Mourik
Burgemeester

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Terschelling

Voor deze,

Voor deze,

M. Berndsen
Burgemeester

B. Wassink
Burgemeester

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Vlieland

Voor deze,

Voor deze,

L.J. Gebben
Burgemeester

T. Schokker-Strampel
Burgemeester
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Gemeente Waadhoeke

Gemeente Weststellingwerf

Voor deze,

Voor deze,

H. Apotheker
Burgemeester

N.A. van de Nadort
Burgemeester

Ketenpartners
Dienst Justitiële Inrichtingen PI
Leeuwarden

GGZ

Voor deze,

Voor deze,

Vestigingsdirecteur

T. Dondt
Bestuurslid

Leger des Heils Jeugdzorg en
Reclassering

Openbaar Ministerie

Voor deze,

Voor deze,

C.M. Visser
Sectorhoofd

A..R.E. Schram
Hoofdofficier van Justitie

Politie

Raad voor de Kinderbescherming

Voor deze,

Voor deze,

S. te Wierik
Districtschef politie Fryslân

R. Vonk
Gebiedsmanager

20

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân 2019 e.v.
Reclassering Nederland, divisie NN

Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid

Voor deze,

Voor deze,

J. Groeneveld
Regiomanager

M. Sinot
Algemeen directeur
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Verslavingszorg Noord Nederland,
Zorg en Reclassering

Friese Woningcorporaties

Voor deze,

Voor dezen,

L. Lamberts
Divisiemanager

R. Zwart
Directeur Algemene Zaken Accolade
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