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Onderwerp  

Convenant Zorg en Veiligheid. 

 

Kennisnemen van 

De ondertekening van het Convenant Zorg en Veiligheid. 

 

Inleiding 

Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland kan er in West Betuwe sprake zijn van inwoners 

met (een opeenstapeling van) persoonlijke problemen. De oorzaken en gevolgen hiervan lopen dwars 

door elkaar heen en zijn soms even divers als hardnekkig: psychische klachten, een verstandelijke 

beperking, verslaving, schulden, werkloosheid, falende maatschappelijke integratie of enige 

combinatie hiervan. Soms ook resulteert dit in slachtofferschap of daderschap bij zaken als misbruik, 

mishandeling of ander crimineel gedrag, wat ook weer kan leiden tot bedreigingen voor de openbare 

orde. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving veel waarde gehecht aan zelfredzaamheid en 

participatie. 

 

Onze gemeente wil deze inwoners graag de juiste ondersteuning bieden, zodat zij zoveel mogelijk op 

eigen kracht mee kunnen draaien in de maatschappij. Dat vraagt om samenwerken, het delen van 

informatie en soms ook om een (plan van) aanpak. Het ‘van buiten naar binnen’ werken hoort hierbij 

gemeengoed te worden. De persoon centraal stellen in ons handelen en dus over grenzen van 

domeinen en met externe partners samenwerken. Door op tijd te signaleren en/of maatwerk te bieden 

op zorgvlak, kan het veiligheidsdomein in voorkomende gevallen ontzien of tijdig betrokken worden.  

 

Daarom is er een Convenant opgesteld met samenwerkingsafspraken, die ook de bescherming van de 

persoonsgegevens waarborgt. Oftewel “AVG-proof”. Hierbij is de Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) geconsulteerd evenals het adviesbureau Considerati, juridisch specialist in privacy vraagstukken. 

 

Om uitvoering te kunnen geven aan het Convenant, mede met oog op eventueel (bestuurlijke) 

interventies, zorg en ondersteuning in de richting van betrokkene zijn er onderliggende afspraken 

gemaakt in de vorm van overleggen. Zowel het Convenant als de overlegstructuren zijn er om zaken 

op het snijvlak van zorg en veiligheid op een praktische manier met elkaar af te kunnen stemmen. 

Daarmee wordt gezorgd voor een eenduidige en op elkaar afgestemde aanpak en wordt getracht te 

voorkomen dat problemen groter worden. 
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Kernboodschap 

Samen met onze ketenpartners (politie, woningbouwcorporaties, jeugd- en jongerenwerk en IrisZorg) 

de samenwerking op het gebied van (meervoudige en complexe) sociale-, zorg- en 

veiligheidsproblemen beter coördineren en daarmee een bijdragen leveren aan: 

 

 De algemene veiligheid. 

 Het verbeteren van de persoonlijke(leef)situatie. 

 Het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast.  

 Het voorkomen en verminderen van maatschappelijke uitval.  

 Voldoen aan de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Consequenties 

Het convenant formaliseert afspraken waarbij meerdere partners betrokken zijn.  

Uit dit convenant, de werkprocessen alsmede de verantwoording gegevensdeling blijkt wie en met 

welk doel deelneemt aan de samenwerking in de pijlers. Alsook wie waarover op welk niveau, regie 

voert, informatie uitwisselt en aan welke afspraken partners zich daarbij moeten houden. 

 

Samenwerking tussen de portefeuilles Wonen, Zorg en Veiligheid is essentieel voor de uitvoering van het 

convenant.  

De veronderstelde aanpak is integraal. Niet alleen gaat het convenant over samenwerking met 

partners buiten, maar ook binnen de grenzen van de gemeentelijke organisatie. Het betreft domein 

overstijgende problematiek waarbij in ieder geval de samenwerking tussen de domeinen Wonen, Zorg 

en Veiligheid een belangrijke rol speelt. Om te benadrukken dat het gaat om een Convenant Zorg en 

Veiligheid is het Convenant door de wethouder Zorg en de burgemeester ondertekend. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. De kosten voor het adviesbureau Considerati zijn volledig bekostigd door het  

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

 

Communicatie 

Door de afdeling communicatie is een persbericht opgesteld (zie bijlage 1).  

 

Vervolg 

Evaluatie en/of bijstelling vindt jaarlijks plaats of op het moment dat hier aanleiding voor is. Dat kan 

door gewijzigde wet- en regelgeving of omdat de praktijk naar aanleiding van bijvoorbeeld de 

overleggen hier om vraagt.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Persbericht. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 
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Bijlage 1  Persbericht  

Geldermalsen, (datum) 
 

----------------------------------------------------------------------PERSBERICHT------------------------------------------------------------ 
 

Bundeling van krachten voor goede zorg  
 

West Betuwe maakt heldere afspraken met externe partners 
 

Wat:   ondertekening van het Convenant Zorg en Veiligheid 

Waar:   gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2, Geldermalsen 

Wanneer: datum wordt nog ingepland  

 

Hun probleem, ons probleem 

Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland zijn er in West Betuwe soms inwoners met (een 

opeenstapeling van) persoonlijke problemen. De oorzaken en gevolgen hiervan lopen dwars door 

elkaar heen. Ze zijn soms even divers als hardnekkig. Psychische klachten, een verstandelijke 

beperking, verslaving, schulden, werkloosheid, falende maatschappelijke integratie of een combinatie 

hiervan. Soms ook leidt dit tot slachtofferschap of daderschap bij zaken als misbruik, mishandeling of 

ander crimineel gedrag. Dat kan weer gevaar voor de openbare orde met zich brengen. Tegelijkertijd 

hecht de samenleving veel waarde aan zelfredzaamheid en participatie. 

 

Beter resultaat bij samenwerking 

West Betuwe wil deze inwoners graag de juiste ondersteuning bieden. Zij moeten zoveel mogelijk op 

eigen kracht mee kunnen draaien in de maatschappij. Dat vraagt om samenwerken met andere 

partijen, het delen van informatie en soms ook om een (plan van) aanpak helemaal gericht op de 

persoon waar het om gaat. Tijdig signaleren en maatwerk bieden op het zorgvlak kan vervelende 

situaties voor de persoon en omgeving voorkomen. 

  

Waarom een convenant 

Bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk. De Algemene Verordening Persoonsgegevens 

(AVG) bevat hiervoor duidelijke richtlijnen. Tegelijkertijd beperken diezelfde richtlijnen de 

samenwerking tussen partijen. Zij mogen nu namelijk alleen maar op anonieme basis informatie met 

elkaar delen. De kwetsbare groep inwoners waar het hier om gaat is daar niet mee geholpen. De 

oplossing voor dit probleem is het opstellen van een speciaal convenant. Hierin leggen de betrokken 

partijen duidelijk vast op welke terreinen, wanneer en hoe zij de samenwerking organiseren en hoe zij 

de bescherming van de persoonsgegevens waarborgen. 

 

Samenwerkingspartners 

Gemeente West Betuwe – Woningbouwcorporaties (De Kernen, De Goede Woning, KleurrijkWonen) – 

Politie – IrisZorg – Jeugd- en Jongerenwerk. 

 

---------------------------------------------------------------- EINDE PERSBERICHT-------------------------------------------------------------- 


