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Inhoud mededeling 

De gemeente Hillegom heeft als vervolg op het project jeugd Hillegom1 besloten om de in 

2017 opgebouwde overleg structuur voort te zetten in een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd 

voor twee jaar. Ook de gemeente Lisse en de gemeente Teylingen hebben gekozen om in 

te zetten op het versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals 

d.m.v. het instellen van een zorg- en veiligheidstafel jeugd. 

 

Samen (gemeente, ketenpartners, ouders etc.) willen we dat jeugdigen gezond en veilig 

opgroeien. Jeugdcriminaliteit en ernstige jeugdoverlast in de buitenruimte (op straat) 

willen we voorkomen. Bij de aanpak van jeugdproblematiek blijkt uit het succesvolle 

project jeugd Hillegom in 2017 dat alleen inzet vanuit veiligheid (vaak strafrechtelijk) of 

alleen vanuit zorg niet voldoende effectief is. Het is juist van belang om zorg en veiligheid 

te combineren om tot een effectieve integrale aanpak te komen. Daarvoor is nodig dat 

professionals en organisaties in het domein veiligheid en in het domein zorg met elkaar 

samenwerken.  

 

In Hillegom ontbreekt het sinds het afsluiten van het project jeugd 2017 voor zorg- en 

veiligheidspartners aan een structureel overlegplatform waar zij vroeg signalen en zorgen 

over jeugdigen met elkaar kunnen uitwisselen en samen kunnen komen tot een sluitende 

integrale aanpak van jeugdoverlast en/of jeugdcriminaliteit.  Dit overlegplatform heeft 

zijn waarde bewezen en is van belang omdat de samenwerking tussen zorg professionals 

en veiligheidsprofessionals nog niet vanzelfsprekend is. Elke professional werkt veelal 

vanuit eigen (wettelijk) perspectief en vanuit zijn eigen professionele opvattingen. Daar 

waar bijvoorbeeld binnen de zorg de cliënt centraal staat, spelen bij veiligheid ook de 

belangen van de slachtoffers en de samenleving. De professionals binnen de zorg werken 

bovendien in een ander wettelijk kader dan de professionals binnen veiligheid, wat het 

delen van informatie met elkaar ingewikkeld maakt.  

 

Werkwijze zorg- en veiligheidstafel 

Naar het voorbeeld van gemeente Hillegom krijgt elke HLT-gemeente voor twee jaar een 

eigen zorg- en veiligheidstafel. De lokale zorg- en veiligheidspartners kunnen daar onder 

                                                
1 In 2017 is voor een groep overlast gevende jeugd in Hillegom het project ‘Jeugd Hillegom’ gestart. 
De kern van dit project bestond uit een ‘Zorg- en Veiligheidstafel’ waarbij zorg- en 
veiligheidspartners informatie deelden en samen kwamen tot een effectieve integrale aanpak van de 
jongeren in de jeugdgroep. De gemeente vloog dit project aan vanuit een intensieve samenwerking 
tussen het domein Buitenruimte (openbare orde en veiligheid) en het domein Maatschappelijke 
Ontwikkeling en trad hierin op als voorzitter van de tafel en ketenregisseur.  



 

 

ketenregie van de gemeente informatie uitwisselen over jeugdigen die overlast gevend en 

/ of crimineel gedrag vertonen en komen tot een multidisciplinair plan van aanpak. De 

jeugdige zelf en zijn of haar ouders worden hierbij betrokken. 

 

Door de zorg- en veiligheidstafel zien de verschillende zorg- en veiligheidspartners elkaar 

regelmatig. Dit zorgt voor een uitbreiding en intensivering van het professionele netwerk 

van de betrokken zorg- en veiligheidspartners en resulteert in de ‘kortere lijntjes’ tussen 

de diverse partners. Er ontstaat helderheid over elkaars taken en verantwoordelijkheden 

in het gezamenlijke plan van aanpak en zo ook in de algemene samenwerking.  

 

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke ketenregie om de 

verbondenheid binnen de integrale aanpak te vergroten. Een gemeentelijk ketenregisseur 

kan specifiek toezien op het opbouwen van verbondenheid in de aanpak van en tussen de 

verschillende ketenpartners. De regisseur kan, indien noodzakelijk, met bestuurlijke 

doorzettingsmacht sturen op het proces.  

 

Uitgangspunten  zorg- en veiligheidstafel 

De zorg- en veiligheidstafel werkt vanuit de volgende uitgangspunten: 

 Uitwisselen van gegevens gebeurt op een zorgvuldige wijze en past binnen de 

context van de taak die partijen hebben bij ondersteuning van jeugdigen en hun 

gezin.  

 De gemeente voert de ketenregie en niet de casusregie. De gemeente faciliteert 

en bewaakt het proces van afspraken maken en nakomen.  

 De casusregie wordt belegd bij een van de ketenpartners. De casusregisseur is 

eerstverantwoordelijke voor het bewaken van de gemaakte afspraken. De 

professional bepaalt met de jeugdige en zijn of haar ouders welke 

maatregel/ondersteuning nodig is.   

 Waar mogelijk worden ouders en jeugdigen gevraagd om aanwezig te zijn bij de 

bespreking van hun casus bij de zorg- veiligheidstafel. Als dat niet mogelijk is, 

dan weten zij dat er overleg over hem/haar is. 

 

Signaleringrol zorg- en veiligheidstafel 

Behalve een taak richting de individuele jeugdige, vervult de zorg- en veiligheidstafel ook 

een rol in de signalering met betrekking tot in de wijk voorkomende problemen van 

jeugdigen en eventuele lacunes in de ketensamenwerking. Zo kunnen we als gemeente 

inzetten op een veilige en prettig leefbare wijk en een gedegen ketensamenwerking.  

 

Convenant en werkproces 

Het uitwisselen van informatie tussen de professionals gebeurt op een zorgvuldige wijze 

en past binnen de context van de taak die professionals hebben bij de ondersteuning van 

jeugdigen en hun ouders. Er zijn afspraken over hoe, wanneer en wat voor informatie er 

met elkaar wordt gedeeld. Deze staan in het zorg- en veiligheidstafel convenant en het 

daarbij behorende werkproces, dat door de gemeentelijke AVG specialist is getoetst aan 

de AVG. Het convenant wordt afgesloten met de zorg- en veiligheidsorganisaties die 

deelnemen aan het project voor de duur van twee jaar en is terug te vinden op de 

gemeentelijke website.  

 

Bestuurlijke stuurgroep 

Elke zorg- en veiligheidstafel heeft een bestuurlijke stuurgroep. Deze bestaat uit de 

burgemeester, verantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid, en wethouder (Jeugd) 

zorg, verantwoordelijk voor (jeugd)zorg. Procesmatige zaken binnen een casus die 

vastlopen kunnen door de betrokken ketenregisseur naar de stuurgroep worden 



 

 

opgeschaald. Ook wordt de stuurgroep betrokken bij de (beleids)signalen die voortkomen 

uit het project.  

 

 

 

Informeren voortgang  

De zorg- en veiligheidstafel wordt opgenomen in het veiligheidsjaarplan 2020 HLT en 

staat opgenomen in de begroting. Over de voorgang van de zorg- en veiligheidstafel 

wordt u via de gebruikelijke kanalen (jaarrekening/veiligheidsjaarplan) op hoofdlijnen 

geïnformeerd.  
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