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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
 De aanbiedingsbrief jaarverslag Integrale Veiligheid Noord-Holland d.d. 19 april 2021 van
Het RIEC en NH Samen Veilig
 Het jaarverslag Integrale veiligheid Noord-Holland 2020
Inleiding
In de regionale eenheid Noord-Holland werken we met 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie
en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners
binnen het samenwerkingsverband NH Samen Veilig en het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum Noord-Holland (verder RIEC NH). Op 19 april 2021 is het gezamenlijke jaarverslag 2020
per brief aangeboden aan de 34 burgemeesters van de gemeenten. In het jaarverslag leest u aan
welke thema’s in 2020 werd gewerkt, welke projecten en activiteiten werden uitgevoerd en welke
effecten en resultaten zijn behaald. Het volledige jaarverslag is door middel van de digitale link
jaarverslag 2020 te lezen. Hieronder vind u een korte uiteenzetting van het jaarverslag.
Kernboodschap
Het Integraal meerjarig beleidsplan eenheid Noord-Holland (IMV) is vastgesteld voor de periode
van 2019-2022. Jaarlijks wordt er door middel van een jaarverslag verantwoording afgelegd over
de behaalde resultaten. Vanaf dit jaar is er gekozen voor een gezamenlijk jaarverslag van NH
Samen Veilig en het RIEC NH.
In het IMV zijn de volgende thema’s geprioriteerd:
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-

Ondermijning
Cyber
CTER
Zorg en Veiligheid

In het jaarverslag is per thema, project en deelproject weergegeven waarop is ingezet en welke
effecten en resultaten hiermee zijn behaald.
Ondermijning
De aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit, maar ook op het voorkómen daarvan. De basis van de aanpak wordt gevormd door
het diensten- en productenaanbod van het RIEC Noord-Holland. Daarnaast wordt er in de
periode 2019-2022 extra aandacht besteed aan enkele specifieke ondermijningsthema's. Er zijn
binnen het versterkingsprogramma aanpak ondermijning Noord-Holland op dit moment 7
projecten, welke weer onderverdeeld zijn in deelprojecten om goed op de (lokale) problematiek in
te kunnen spelen. De projecten zijn gebaseerd op de actuele thema’s en problematiek.
Cyber
Inwoners van de 34 gemeenten in de eenheid Noord-Holland worden steeds vaker slachtoffer
van cybercrime. De politie zag in de eerste helft van 2020 een stijging van 104% in het aantal
meldingen en aangiften ten opzichte van het voorgaande jaar. Cybercriminaliteit in onze eenheid
blijft stijgen en de verwachting is dat de stijging zich de komende jaren doorzet. De digitale
mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel en criminelen maken daar handig gebruik van. De
aanpak van cybercrime stelt gemeenten, OM, politie en andere partners dan ook voor grote
uitdagingen. Met het project Cybercrime ondersteunen we partners bij de aanpak van
cybercriminaliteit in brede zin. Hieronder verstaan we alle delicten die worden gepleegd met
gebruikmaking van ICT als middel. Vanuit Noord-Holland is er aansluiting gerealiseerd bij de
landelijke CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met twee projecten Hackshield en project
Online Orde dat in 2021 zal starten. In de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard heeft een
pilot van het project Hackshield met succes in 2020 gedraaid.
CTER
Blijvende, lokale expertise op het gebied van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme
vergt een grote investering. Daarom is het van belang om de krachten te bundelen en deze
(lokale) expertise ook op regionaal niveau te organiseren, te borgen en weer lokaal beschikbaar
te stellen. Uiteraard in nauwe afstemming met de NCTV (Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid) en andere (landelijke) partners. Daarnaast is de rol van de
politie en het Openbaar Ministerie als regionaal georganiseerde partijen dusdanig groot dat een
eenduidige integrale aanpak op het niveau van de eenheid wenselijk is.
De aanpak is breed: van primaire preventie tot vroegsignalering en van een integrale aanpak van
casuïstiek tot repressie.
Zorg en Veiligheid
Er wordt ingezet op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het
veiligheidsdomein. Er is namelijk gebleken dat er veel veiligheidsvraagstukken zijn met een
zorgcomponent en veel zorgvraagstukken bevatten een veiligheidscomponent. Het is dan ook
zaak voor deze domeinen om goed samen te werken en om gezamenlijk bij te dragen aan de
vroegsignalering, preventie en oplossing van de problemen waar kwetsbare mensen in de
samenleving tegen aan lopen. Er is 2020 ingezet op een betere samenwerking en werd er een
pilot ingezet veilig thuis op zsm. ZSM is een proces van het OM voor het behandelen van
bepaalde strafzaken. Er zijn veel huiselijk geweld zaken die op ZSM binnenkomen. Deze zaken
vereisen een goede samenwerking tussen het straf- en zorgdomein. Het is dan ook van belang
dat er een efficiënte samenwerking is tussen ZSM en de (drie) Veilig Thuis organisaties in NoordHolland, zodat in gezamenlijkheid kan worden toegewerkt naar (meer) veiligheid in de bij huiselijk
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geweld zaken betrokken gezinnen. De pilot is geslaagd en er wordt nu gekeken naar de
verdieping en aanscherping in deze samenwerking.
Consequenties
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
N.v.t.
Bijlage(n)
- Aanbiedingsbrief jaarverslag Integrale Veiligheid Noord-Holland 2020

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco- secretaris,
de burgemeester,

H.J. Leemhuis

A.B. Blase

