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Over het voorstel deelname aan het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft LPL de volgende vragen: 
 
1. Wat is de uiteindelijke status van de deelname aan het veiligheidshuis: subsidiëring van het instituut, 

een formele gemeenschappelijke regeling? 
 

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en (andere) 
gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van 
complexe problematiek. De samenwerking binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden bouwt voort op 
bestaande samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Deze samenwerking verloopt onder regie van 
gemeenten.  

 
 

2. Wat zijn de uittredingskosten indien later blijkt dat het VHHM niet voldoet voor de gemeente 
Leiderdorp? 

 
Er zijn geen uitredingskosten. Het is wél zo, dat als je als gemeente problematiek goed wil oppakken, je de 
partners uit de regio nodig hebt. Als je dit niet regelt via het veiligheidshuis, moet je dit individueel doen, 
wat veel meer geld zal gaan kosten en waarbij het de vraag is of je de benodigde partijen aan tafel krijgt. 
(Het OM heeft bijvoorbeeld aangegeven alleen regulier deel te nemen aan 2 overleggen in de regio: VHH 
HM locatie Leiden en VHH HM locatie Gouda). 
 
 
3. Wie heeft uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid over inzet van de verschillende instrumenten uit de 

verschillende ketens, zeker als het gaat om gemeentegrenzen overstijgende aanpak? 
 
Dat wordt in gezamenlijkheid bepaald. Het is afhankelijk van wat nodig is. 
 
 
4. Wie of welke instantie bepaalt met welke lokale instellingen wordt samengewerkt in het VHHM? 
 
Ook dit wordt in gezamenlijkheid bepaald, maar vooral vanuit de vraag wat nodig is. Met de deelnemers 
wordt besproken wat nodig is en welke partijen nodig zijn voor de aanpak. Dit kunnen heel goed lokale 
partijen zijn. Als met deze partij nog niet tot dan toe nog niet werd samengewerkt, maar deze wel kan 
bijdragen aan oplossingen, wordt ook zo’n partij uitgenodigd om mee samen te werken. 
 
5. Waarop is het bedrag van de kosten (€ 6.500 per jaar) gebaseerd? 

 



Dit bedrag is een gedeelte van de € 180.000,- die vrij kwam bij de verschuiving van taken naar de RDOG. 
Dat bedrag is aangewend om het VHH tot regionaal veiligheidshuis om te kunnen vormen, waarbij het 
uitgangspunt het aantal inwoners van de (beoogd) deelnemende gemeenten is geweest. In werkelijkheid 
betalen Leiden en Gouda meer (ook in verhouding), maar die hebben ook meer baat bij een goede 
gesloten ketenaanpak en bovendien hebben zij een een regiofunctie te vervullen. 

 
6. Hoeveel ambtelijke uren, uitgedrukt in loonkosten, gaat deelname aan VHHM Leiderdorp kosten? 
 
Ook nu al wordt er in de regio veel samengewerkt, ook al met partijen die deelnemen in het 
veiligheidshuis. De samenwerking bespaart eerder ambtelijke uren dan het extra uren kost. 
 
 
7. Hoeveel aanvullende subsidie verwacht de gemeente te moeten verstrekken aan Leiderdorpse 

instellingen die mogelijk vaste partner of met het VHHM samenwerkende partij worden? 
 
Geen. 
 
8. Hoe wordt de Leiderdorpse vertegenwoordiging in de Regiekamer en de Stuurgroep geregeld? 
 
Momenteel zijn Leiden, Gouda, Katwijk en Alphen aan de Rijn hierin vertegenwoordigd, maar vanuit het 
VHH is aangegeven dat goede vertegenwoordiging belangrijk is en dat bij complete regionalisering moet 
worden gekeken naar bijvoorbeeld vertegenwoordiging per sub-regio.  
 
9. Wat is formeel de verhouding tussen de Veiligheidsregio en het VHHM?  
 
Er is sprake van samenwerking, maar er is geen formele verhouding. Het voorstel is dat de 
Veiligheidsregio de kassiersfunctie gaat vervullen, zoals dat momenteel al gebeurt bij Slachtofferhulp. 


