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Onderwerp: Raadsbrief convenant Actiecentrum Veiligheid & Zorg 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de voorgenomen ondertekening van het convenant 

Actiecentrum Veiligheid en Zorg.  
 
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is de nieuwe naam van het huidige Veiligheidshuis Groningen. 
Dit  is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en 
gemeenten, voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg. Het 
Actiecentrum Veiligheid en Zorg regisseert daarbij de aanpak van de meest lastige casuïstiek. 
Daarnaast adviseert en ondersteunt zij haar partners en het lokale veld.  De verschillende partners 
versterken elkaar, elk vanuit hun eigen expertise en perspectief.  Voor de borging op de lange 
termijn is gekeken naar een passend construct. De gemeente Groningen functioneert als 
zetelgemeente.  
De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar een Actiecentrum Veiligheid en Zorg is niet alleen 
een regionale maar ook een landelijke beweging. Aanleiding voor de doorontwikkeling is dat in 
2013 de regie van het Openbaar Ministerie naar de zetelgemeente is overgegaan. In de afgelopen 
jaren is mede door de transitie in het sociaal domein de nadruk op verbinding met de zorg steeds 
groter geworden. In het kader van deze doorontwikkeling heeft het Veiligheidshuis Groningen in 
2018 de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende partners tegen het licht 
gehouden. Er is gekozen voor een licht gewijzigde structuur, een geprofessionaliseerde werkwijze 
van de Persoons Gerichte Aanpak en een sterke focus op communicatie, privacy en 
professionalisering.  
Dit heeft geresulteerd in het nieuwe convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg, waarin de 
afspraken zoals die in de Stuurgroep van het Veiligheidshuis zijn vastgesteld ten aanzien van de 
inrichting van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg  zijn vastgelegd. Dit convenant wordt voorgelegd 
aan alle deelnemende gemeenten en partners.  
Het beoogde moment van ondertekening is 29 mei 2019 en dit is de feitelijke start van het 
Actiecentrum Veiligheid & Zorg. De beoogde partijen zijn: alle 12 gemeenten in de provincie 
Groningen (per 1-1-2019 12 gemeenten), Dienst Justitiële Inrichtingen Noord Nederland, Raad voor 
de Kinderbescherming, Lentis, GGD, Het Kopland, Jeugdbescherming Noord/ Veilig Thuis, 
Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Verslavingszorg Noord-
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Nederland, Politie Noord Nederland, Openbaar Ministerie Parket Noord Nederland, Leger des Heils, 
Verslavingszorg Noord-Nederland.  
 
Bij het convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg hoort een privacyprotocol, waarvan een nieuwe 
versie die getoetst is aan de AVG door de Stuurgroep Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt 
voorgelegd aan de deelnemende partijen. Tot die tijd blijft het huidige privacyprotocol van kracht.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


