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ONDERWERP
Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 Samenwerkingsverbanden Noord-Holland
Samen Veilig (NH-SV) en Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
Samenwerkingsverbanden
In de regionale eenheid Noord-Holland werken 32 gemeenten, het Openbaar
Ministerie, de politie en diverse publieke en private partners samen aan de
veiligheid van onze inwoners. Dit doen ze in twee belangrijke
samenwerkingsverbanden: Noord-Holland Samen Veilig en het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland. De tien projecten die
onder deze samenwerkingen vallen zijn met elkaar verbonden en versterken
elkaar.
Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022
Er is dit jaar voor het eerst een gecombineerd jaarverslag van deze twee
samenwerkingsverbanden. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op 2021 en wordt
verteld aan welke thema’s er werd gewerkt, welke projecten en activiteiten zijn
uitgevoerd en welke effecten en resultaten er zijn behaald. Ook is er voor het
komende jaar een gecombineerd jaarplan 2022 gemaakt. In dit jaarplan staat wat
men in de twee samenwerkingsverbanden van plan is te doen en welke effecten
men daarmee wil behalen.
Preventie en repressie
Alle projecten zijn in essentie gericht op een combinatie van preventie en
repressie. Er zijn barrières ontwikkeld waardoor het voor criminelen lastiger is hun
criminele activiteiten te ontplooien. Daarnaast zijn de gemeenten ondersteund om
bestuurlijk weerbaarder te worden tegen criminelen. Ze worden geholpen om aan
‘de voorkant van het probleem’ te komen, zodat ze criminaliteit kunnen voorkomen
of snel in de kiem kunnen smoren.
Casuïstiek
In de casusaanpak zijn passende strafrechtelijke, fiscale of bestuursrechtelijke
maatregelen genomen.
Publiek-private samenwerking
In de casusaanpak, in de fenomeenonderzoeken en in tien projecten wordt steeds
meer opgetrokken met private partners. Door deze publiek-private samenwerking
ontstaat er meer bewustzijn over verschillende vormen van ondermijnende
criminaliteit en de risico’s daarvan. En over de rol die de private partijen zelf
kunnen spelen in de bestrijding ervan.
Inwoners en ondernemers
Vanuit de tien projecten wordt de samenwerking gezocht met inwoners en
ondernemers. Zij zijn de ogen en oren van de samenleving. Ze worden bewust
gemaakt van verschillende vormen van ondermijning en signalen die zij kunnen
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herkennen. Ook word hen gestimuleerd melding te doen als zij iets zien dat ze niet
vertrouwen.
Bestuurlijke ambassadeurs
Aan de tien projecten zijn bestuurlijke ambassadeurs verbonden.
De burgemeester van Heemstede is ambassadeur van Cybercrime, FIT (Financial
Intelligence Team) en Intensiveren afpakken.
Planning Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (burgemeesters, korpschef,
hoofdoffcier van Justitie) van juni 2021 is besloten het plan met een jaar te
verlengen. In de loop van 2022 zal begonnen worden met de voorbereidingen voor
het nieuwe plan dat gaat gelden voor de periode 2024-2027. De raden zullen bij de
totstandkoming van het plan ook een rol hebben. Bijgaande stukken kunnen hierbij
meegenomen worden.

BIJLAGEN
1. Jaarplan NH-SV 2022
2. Jaarverslag - Jaarverslag 2021 (nh-sv.nl)
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