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Opleiding Overlastcoördinator

Beste deelnemer,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag
op de hoogte van het laatste nieuws en
actuele en interessante ontwikkelingen
rond de veiligheidshuizen. Meer
informatie over activiteiten en relevante
publicaties vindt u op onze website:
www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart
2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Den Haag
2 en 3 maart 2017
Internationale excursie, Straatsburg

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken
in Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 16 maart 2017 gaat de derde
editie van de opleiding Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding
leert u hoe u overlast aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het
programma en de docenten van de opleiding Overlastcoördinator vindt u
hier.

Internationale excursie Straatsburg
Europees veiligheidsbeleid

7, 14 en 21 maart 2017
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017
Opleiding Overlastcoördinator,
Utrecht
30 mei 2017
Congres Verwarde personen,
Den Haag

Op 2 en 3 maart 2017 organiseert het Centrum voor Studiereizen een
internationale excursie naar Straatsburg, waarbij een bezoek wordt
gebracht aan het Europees Parlement, de Raad van
Europa, het Hof voor de Rechten van de Mens en het Eurocorps.
Meer informatie over het programma van de internationale excursie naar
Straatsburg is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Agenda.

Nieuws uit het land

1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht

Den Haag – “Gemeenten kunnen
optreden tegen woonoverlast”
Woonoverlast kan in de toekomst
sneller worden aangepakt door
burgemeesters. Gemeenten krijgen
extra mogelijkheden om hier iets aan te
doen. Zo kan een burgemeester straks
sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast
stoppen. Lees hier verder.

1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager,
Utrecht
8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16
en 17 november 2017
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15
november 2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
12 en 13 december 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en
9 maart 2018
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Den Haag – “Tweede Kamer wil
interventieteam tegen jihadisme”
De Tweede Kamer wil dat hulpverleners
de bevoegdheden krijgen om in
gezinnen te controleren of er sprake is
van radicalisering. Lees hier verder.
Den Haag – “Drempels in jeugdhulp
nog niet geslecht”
Jeugdigen en ouders die een beroep
doen op de jeugdhulp, lopen nog steeds
tegen verschillende obstakels aan:
onvoldoende informatie, onheuse
bejegening en moeite met het krijgen
van hulp of een beschikking zijn de
meest gehoorde klachten.
Lees hier verder.
Zeeland – “Suïcide Preventie Netwerk
van start”
In Zeeland is als eerste regio in
Nederland het Suïcide Preventie
Netwerk gelanceerd. In het Suïcide
Preventie Netwerk bundelen de zorg,
het onderwijs, gemeenten, politie,
spoorsector, GGD, kerken,
(sport)verenigingen en andere partijen
de krachten in de strijd tegen
zelfmoord. Lees hier verder.
Amsterdam – “Psycholance biedt
gemeente kans bij verwarde personen”
Met de inzet van de psycholance kan 80
procent van de meldingen over
verwarde personen worden
afgehandeld zonder dat daar politie aan
te pas hoeft te komen. Dat blijkt uit een
evaluatie. Lees hier verder.

Den Haag – “Tekort op jeugdzorg
door woonplaatsbeginsel”
Gemeenten met grote
jeugdzorginstellingen op hun
grondgebied zien de tekorten op het
jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo
vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2
miljoen euro te moeten toeleggen op
het budget. Lees hier verder.
Den Haag – “Agenten ervaren meer
geweld op straat”
Politieagenten ervaren steeds meer
verbaal en fysiek geweld op straat
tijdens hun werk. Geweld zou
inmiddels aan de orde van de dag zijn
en neemt ook in hevigheid toe.
Lees hier verder.
Den Haag –“Compensatie voor
tekorten jeugdbudget”
Gemeenten die niet uitkomen met
hun budget voor voogdijkinderen en
18-plussers kunnen extra geld krijgen
van het rijk. Het gaat om gemeenten
die nadeel ondervinden van het
verdeelmodel. Lees hier verder.
Den Haag – “Aanpak Jongeren
Interventie Team werkt”
Vanwege overlast van jongeren in
Julianadorp is in 2015 een proef
gestart om hier tegen op te treden.
Hiervoor werd het Jongeren
Interventie Team opgericht.
Lees hier verder.
Zwolle – “Burgemeester
teruggefloten om huisverbod”
Burgemeester Henk Jan Meijer heeft
ten onrechte een huisverbod
opgelegd aan een inwoner uit Zwolle.
Dit heeft de Raad van State
geoordeeld. Lees hier verder.
Den Haag – “Recordbedrag afgepakt
van criminelen”
Criminelen zijn in 2016 voor een
recordbedrag geplukt. Het totaal
kwam vorig jaar uit op ruim 402
miljoen euro. Lees hier verder.

Blog. Tot bloedens
toe geslagen
Ik ben als kind jarenlang
geslagen. Tot bloedens
toe.’’ Hameeda Lakho (51),
geboren in Pakistan en
opgegroeid in Nederland,
vertelt het rustig. ,,Mijn
vader en stiefmoeder
sloegen met alles wat je
maar kunt bedenken.
Verschrikkelijk. Maar het
ergste was misschien wel
het feit dat ik niet gezien of
gehoord werd. Want een
bloedneus gaat wel weer
over. De geestelijke schade
van continue vernedering
en terreur draag je je leven
lang met je mee.
Lees de blog hier verder.

Blog. Actuele
inzichten voor een
succesvolle
contraterrorismestrategie
Mondiaal wordt meer dan
15 jaar 15 miljoen dollar
per uur gespendeerd aan
contraterrorisme. De
doelgerichtheid en
doelmatigheid hiervan
kwam uitgebreid aan de
orde bij de tweede editie
van het congres
Radicalisering &
Terrorisme, dat op 31
januari en 1 februari 2017
plaatsvond bij The Hague
Security Delta Campus.
Lees de blog hier verder.

Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare
orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving.
Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan
toepassen en uitvoeren. Op 16 maart 2017 gaat de vierde editie van de cursus Wet- en
regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid van start. Tijdens deze cursus leert u wat
deze nieuwe wetten en bevoegdheden betekenen voor uw uitvoeringspraktijk.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Wet- en regelgeving
in Openbare Orde en Veiligheid vindt u hier.

Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich schuldig
maken aan misstanden in binnen-en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden
van een terroristische aanslag) Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente?
Op 9 februari 2017 gaat de tweede editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme van start. Op de cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme leert u hoe u radicale (religieuze) groepen in uw gemeente
kunt aanpakken. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

