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Algemeen

Middag van Zorg en Veiligheid, maandag 3
december
‘Zorg en Veiligheid hebben elkaar steeds vaker nodig. Veel gaat al goed, maar het
moet en kan nog beter’, aldus burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn).
Om dit te realiseren gaan we graag met u als bestuurder in gesprek over complexe
problematiek waar u en uw professionals wakker van liggen. Minister Dekker
(Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) zijn aanwezig om mee te
discussiëren.
Meer informatie en inschrijven
(doelgroep: bestuurders van gemeenten)

Geweld hoort nergens thuis
Factsheet Financiering Aanpak huiselijk geweld
en kindermishandeling
Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe
taken gekregen. Hoe kunnen zij deze nieuwe taken financieren? In dit factsheet wordt
uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DU VO).
Factsheet Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Gemeenten, kinderbescherming en rechtbank
versterken samenwerking bij vechtscheidingen
De rechtbank, de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming in Zeeland en
West- en Midden-Brabant slaan de handen ineen om het proces van hulpverlening bij
moeilijke echtscheidingen te verbeteren zodat kinderen zo min mogelijk schade
ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders. Lees verder

Week tegen Kindermishandeling
Het thema van is dit jaar: ‘Ik maak het verschil’. Iedereen kan iets betekenen voor
een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een
groot verschil maken. In de Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november,
zijn er in het hele land activiteiten.
Meer informatie

Gezocht: plannen en producten aanpak complexe
scheidingen
De ambitie van het uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma Scheiden zonder
Schade is onder andere dat uiteindelijk elke burger in Nederland terecht kan bij een
scheidingsloket in zijn/haar omgeving. Bij de ontwikkeling van de prototypes van het
scheidingsloket en bij het uittesten in de drie regio's maken we graag gebruik van
reeds ontwikkelde plannen en producten vanuit alle gemeenten. Lees verder

Radicalisering, extremisme en polarisatie
Kabinetsreactie n.a.v. publicaties over

Kabinetsreactie n.a.v. publicaties over
rechtsextremisme
‘Dit Kabinet is er alles aan gelegen om álle vormen van extremisme, ook rechtsextremisme, tegen te gaan. Daarom verwelkom ik de publicaties van de AIVD en
NCTV, omdat zij bijdragen aan de kennis over het fenomeen.’ Dat schrijft minister
Grapperhaus (JenV) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op het AIVD
rapport ‘Rechts-extremisme in Nederland: een fenomeen in beweging’ en de analyse
‘De golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld in West-Europa’ van de NCTV.
Kamerbrief van minister Grapperhaus: downloadlink

Personen met verward gedrag
Regionale top X- aanpak voor personen met
verward gedrag
Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte
aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te
krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende
mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep
lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties.
Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, het openbaar
ministerie, zorgverzekeraars, gemeenten, de geestelijke gezondheidszorg en de
gehandicaptenzorg. Lees verder. Zie ook:
Beleidsreactie minister Grapperpaus op het Tussenrapport Hoekstra over
verbetermaatregelen bij de aanpak van personen met verward gedrag
Tussenrapport Hoekstra

Schakelteam Personen met Verward Gedrag: het
vervolg
Na de beëindiging van het Schakelteam, 1 oktober jl., is er nu een z.g. warme
overdracht tot eind december. Daarna komt er een voortzetting van het programma,
waarbij de regio’s als basis worden genomen en uitgegaan wordt van een versteviging
daarvan. Daarnaast moet er een verbreding plaatsvinden met de andere Zorg en
Veiligheid-thema’s en gaat de VNG een stevigere rol spelen.
In de tweede week van december komt er meer duidelijkheid over het vervolg.

Re-integratie ex-gedetineerden
Penitentiaire Inrichting Almelo en reclassering
lanceren Huis van Herstel
Almelo krijgt volgend jaar een Huis van Herstel voor gedetineerden. In een
kleinschalige woonvoorziening aan de Drienemansweg komt plek voor maximaal 29
gedetineerden: 23 mannen en 6 vrouwen gaan er wonen in de laatste fase van hun
detentie. De groep gedetineerden heeft extra zorg en aandacht nodig om weer
volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Dit bijzondere concept is
een samenwerking tussen penitentiaire inrichting (PI) Almelo en de
reclasseringsorganisaties 3RO.
Meer informatie

Mensenhandel
Kabinet presenteert programma Samen Tegen
Mensenhandel
Het kabinet wil stevig inzetten op het intensiveren van de aanpak van mensenhandel.
‘Elke dag worden mannen en vrouwen, jongens en meisjes slachtoffer van seksuele
uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Mensenhandel vindt plaats in
woonhuizen, hotels en parken, en op bedrijventerreinen, stations, boerenerven en
schepen. Wij kunnen en willen niet accepteren dat dit soort praktijken binnen en
buiten Nederland plaatsvinden.
Kamerbrief over het programma Samen Tegen Mensenhandel
Ook in de veiligheidsagenda is mensenhandel een van de vier prioriteiten:
Kamerbrief over de veiligheidsagenda

Kwartiermaker aanpak mensenhandel
Barbara Schmeits gaat 1 december a.s. aan de slag bij de VNG als projectleider
Aanpak mensenhandel. Zij stelt zichzelf voor. Lees verder

Oog voor slachtoffers
Bij de aanpak van mensenhandel is vaak meer aandacht voor de dader dan voor het
slachtoffer. Dat kan anders, vindt Ina Hut van CoMensha, het landelijk
Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. ‘Door het aanstellen van zorgcoördinatoren
in de regio’s worden slachtoffers beter opgevangen en begeleid.’ Lees verder

Veiligheidshuizen

Website en nieuwsbrief
De Veiligheidshuizen - waar justitie, zorg en bestuur samen komen rond complexe
problematiek -hebben een website met nieuws, achtergronden en publicaties. Via de
site kun u zich abonneren op de nieuwsbrief van de Veiligheidshuizen.
Veiligheidshuizen.nl
Aanmelden voor de Nieuwsbrief
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