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Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân  
 
 
De gemeenten:  
Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel 
Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Heerenveen, het 
Bildt, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, 
Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, 
Skarsterlân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, 
Vlieland en Weststellingwerf, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 
allen vertegenwoordigd door hun burgemeesters, ter uitvoering van de 
desbetreffende besluiten van hun colleges van burgemeester en wethouders;  
 
De ketenpartners: 
Het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Noord-Nederland (OM) i.o., 
Politie Noord Nederland i.o. district Fryslân, Bureau Jeugdzorg Friesland, Raad 
voor de Kinderbescherming, GGZ Friesland, Reclassering Noord-Nederland, 
Reclassering Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland, Dienst 
Justitiële Inrichtingen (PI Leeuwarden), Verslavingsreclassering, 
vertegenwoordigd door Reclassering Noord Nederland   
 

A Overwegende dat: 
 het Openbaar Ministerie Leeuwarden, Politie Fryslân en de Friese 

gemeenten in januari 2008 in samenwerking met de ketenpartners het 
Veiligheidshuis Fryslân (VHF) hebben opgezet; 

 dat de Rijksoverheid per 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten wil 
overdragen; 

 dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en de VNG, namens alle Nederlandse gemeenten, die 
zijn opgenomen als bijlage bij de brief van de Minister van Veiligheid en 
Justitie d.d. 2 augustus 2012, kenmerk 287830, waarbij de zetelgemeente 
van de veiligheidsregio  de verkregen V&J-bijdrage voor Veiligheidshuizen 
vanaf 2013, via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds 
verkrijgt en opdracht kreeg deze te verdelen over de locaties van het 
Veiligheidshuis over de regio etc., één en ander zoals weergegeven in 
bijlage 2 van deze overeenkomst.  

 

B. In aanmerking nemende dat: 
 alle deelnemende partijen het VHF typeren als een samenwerkingsverband, 

overlegforum en instrumenteel platform dat een krachtige combinatie van 
repressie en zorg biedt. Het VHF werkt oplossingsgericht aan handhaving 
van de openbare orde en veiligheid, evenals het voorkomen en aanpakken 
van overlast, veelvoorkomende criminaliteit en geweld.  
 

 Er op een aantal relevante terreinen bestuurlijke ontwikkelingen zijn, zoals 
de transitie Jeugdzorg, maar ook de  bestuurlijke aanpak van de zware 
georganiseerde criminaliteit (RIEC).  In het kader van netwerkoriëntatie 
zoekt het VHF aansluiting bij deze ontwikkelingen en ook bij de uitvoering 
daarvan. In elk geval vindt er alvast een organieke onderbrenging plaats 
van de ketenregisseur mensenhandel in het VHF. 
 

 de bijdragen van de partners bestaan uit, indien van toepassing, deelname 
aan de casus- en zorgoverleggen en/of structurele deelname aan het VHF 
middels het leveren van een vertegenwoordiger/vertegenwoordigers die 
een bepaald aantal uren per week zitting heeft/hebben in het VHF. 
Partners dragen actief casussen aan bij het VHF waarbij sprake is van een 
(vermoedelijke) justitiële component al dan niet in combinatie met zorg. 
Dit om in gezamenlijkheid oplossingen te vinden voor de gesignaleerde 
probleemsituatie. De partners vaardigen ter zake deskundige 
vertegenwoordigers af naar de overlegvormen; 
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 de deelnemende gemeenten de bereidheid uitspreken gezamenlijk zorg te 
dragen voor de cofinanciering van de vaste personeelsbezetting en 
faciliteiten benodigd voor een goed functionerend VHF; 
 

 de gemeente Leeuwarden zich bereid heeft verklaard op te treden als  
centrumgemeente; 
 

 de factsheet transitie veiligheidshuis Fryslân, alsmede het model om te 
komen tot cofinanciering van de gemeenten en financiering “in natura” 
door de ketenpartners, is vastgesteld door de stuurgroep veiligheidshuis 
Fryslân op 8 maart 2012; 
 

 de stuurgroep op 7 juni 2012 een vervolgopdracht heeft verstrekt aan de 
werkgroep om de transitie binnen de door haar vastgestelde kaders te 
realiseren.  

 
 
komen het volgende overeen: 
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TITEL I  
 
1. Begripsomschrijvingen:  
 
Casus 
Nauwkeurig omschreven gedraging(en) van een individueel persoon, groep 
personen of situatie in een gebied, waaruit blijkt dat de persoon, de groep of 
de situatie een (ernstig) risico vormt voor de openbare orde en veiligheid, 
danwel kan leiden tot (ernstige) overlast. De persoon/groep loopt het risico in 
een criminele omgeving te verkeren of verkeert daar reeds in, waarbij 
misdrijven zoals mishandeling, huiselijk geweld, openlijke geweldpleging 
dreigen te worden begaan of worden begaan.  
 
Casusoverleg 
Dit is een periodiek overleg waarin partijen deelnemen om een persoon of 
kwestie te bespreken en een oplossing te vinden voor het ‘probleem’. Het 
casusoverleg kent vaste partners, maar ook kunnen ‘derden’ aanschuiven die 
betrokken zijn bij de casus. 
 
(Zorg)overleg 
Een (zorg)overleg richt zich op één persoon, gezin, situatie of groep en wordt 
los van een casusoverleg op ad-hoc basis georganiseerd.   Het VHF coördineert 
en zit de overleggen voor. 
 
Centrumgemeente  
Als centrumgemeente is aangewezen de gemeente Leeuwarden.  
 
Friese gemeenten  
De Friese gemeenten bestaan uit: Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, 
Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, 
Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Kollumerland, Leeuwarden, 
Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Menameradiel, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland, 
Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf. 
 
Ketenpartners  
De ketenpartners bestaan uit: Arrondissementsparket Noord-Nederland (OM) 
i.o., Politie Noord Nederland i.o., district Fryslân, Bureau Jeugdzorg Friesland, 
Raad voor de Kinderbescherming, GGZ Friesland, Reclassering Noord-
Nederland, Reclassering Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland en 
Verslavingsreclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen (PI Leeuwarden).    
 
Partners  
Die instellingen en organisaties die een rol hebben in casus- en 
zorgoverleggen, maar niet behoren tot de ketenpartners. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om regionaal werkende organisaties zoals Zienn, Fier Fryslan, 
Radar uitvoering, MEE, woningcorporaties, Belastingdienst, Leger des Heils, 
GGD, Limor en diverse lokale meldpunten en welzijnsorganisaties. De partners 
zijn geen partij bij deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
VHF   
Veiligheidshuis Fryslân     
 
2. Pijlers 
 
In het VHF worden feiten of gedragingen van individuen of groepen en situaties 
in een gebied besproken die een risico vormen voor de openbare orde en 
veiligheid op straat en in de samenleving. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
de directe fysieke en/of sociale leefomgeving van deze individuen en groepen, 
dan wel de plaatsen, inrichtingen en andere gelegenheden die zij bezoeken of 
waar zij komen. Eveneens worden gedragingen behandeld die de 
maatschappelijke orde kunnen schokken. 
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De bespreking van de hiervoor bedoelde feiten of gedragingen vindt plaats 
binnen het casusoverleg of het zorgoverleg. Tijdens het overleg worden op 
maat afspraken gemaakt over de te nemen acties/maatregelen op het terrein 
van zorg, repressie en preventie. 
 
Het VHF ‘rust’ op drie pijlers: 
Persoonsgerichte aanpak 
Bespreking en aanpak van personen/gezinnen die zich schuldig dreigen te 
maken/maken aan verstoring van de openbare orde en veiligheid, overlast, 
criminaliteit en/of geweld. Een mix van zorg en repressie wordt nodig geacht 
om hen op het rechte pad te krijgen en te houden. Bespreken en vaststellen 
van de aanpak gebeurt in casus- en zorgoverleggen en incidenteel in de 
wekelijkse briefings. 
 
Gebieds-/groepsgerichte aanpak 
Bespreking en aanpak van bijvoorbeeld overlastgevende of criminele 
jeugdgroepen evenals toezicht en handhaving van de openbare orde bij 
evenementen of tijdens oud en nieuw. Ook kan het gaan om een 
gebied/locatie/buurt waar sprake is van een cumulatie van problemen wat een 
integrale benadering nodig maakt.   
Het verzamelen en analyseren van signalen in relatie tot gemeenten e.d. heeft 
tot doel te komen tot een interventie-advies onder de gebiedsgerichte aanpak. 
Een interventie-advies kan uit maatregelen bestaan op o.a. bestuurlijk  en 
strafrechtelijk vlak, uiteraard kan zorg hier ook deel van uitmaken.  
In dat kader vindt er een nieuwe ontwikkeling plaats: o.a. de organieke 
onderbrenging van de ketenregisseur mensenhandel in het VHF (waarvan de 
aansturing valt onder de stuurgroep Mensenhandel).   
 
Kennis en expertisecentrum  
De deelnemende gemeenten en partners ontwikkelen binnen het VHF een 
kennis- en expertisecentrum voor het delen van kennis op bijvoorbeeld het 
gebied van wet- en regelgeving, gebiedsgerichte aanpak, jongerenoverlast, 
methodische benadering van individuen/gezinnen met multiproblematiek etc. 
Dit (bovenregionale) centrum faciliteert gemeenten en partners met kennis en 
deskundigheid. Het levert producten die in de praktijk kant-en-klaar 
toepasbaar zijn. 
Bovendien heeft dit kennis en expertisecentrum de taak bestaande en nieuwe 
samenwerking te verbreden en met elkaar te verbinden, mede in het licht van 
de ophanden zijnde transitie jeugdzorg. 
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3. Briefings 
 
De briefings die gemiddeld 3 x per week plaatsvinden fungeren als de eerste 
aanvliegroute voor (keten-) partners en/of gemeenten die een casus willen 
inbrengen. De (keten-) partners die de briefing bijwonen zoeken in hun 
systemen naar mogelijke informatie en ook de informatiemakelaars leggen 
verbanden tussen bestaande en nieuwe zaken. 
Mogelijk vervolg op persoonsniveau vindt plaats in casus- of zorgoverleg.   
 
4. Casusoverleggen  
 
In het VHF worden de volgende casusoverleggen ondergebracht: veelplegers 
meerderjarig, overlastgevers/criminelen etnisch gerelateerd, overlastgevers,  
huiselijk geweld, straatprostitutie, voetbal gerelateerd geweld, JCO regulier, 
JCO plus, Schoolverzuim, Trajectberaad, Jongvolwassenen (18-23). Deze 
overleggen zijn periodiek. Indien gewenst/noodzakelijk vindt een uitbreiding 
plaats van de genoemde casusoverleggen voor nieuwe groepen, zoals aanpak 
jeugdgroepen en personen die ( mogelijk) een relatie hebben met 
georganiseerde criminaliteit. Tijdens het overleg worden op maat afspraken 
gemaakt over te nemen acties/maatregelen op het terrein van zorg en/of 
repressie. Tevens worden – voor zo ver dit zich voordoet – maatregelen 
besproken en uitgewerkt met betrekking tot de nazorg voor ex- 
gedetineerden. 
 
5. Inbreng casus en status adviezen 
 

 De deelnemende gemeenten en (keten)partners brengen de casus in 
vergezeld van duidelijk aangegeven feiten en omstandigheden en 
personalia, middels een daartoe ontworpen aanmeldingsformulier.  

 De deelnemende gemeenten en ketenpartners rapporteren over hun 
(deel)activiteiten als vervolg op de adviezen en afspraken die gemaakt zijn 
binnen het VHF. Daarbij koppelen zij terug wat de successen zijn geweest 
en met welke problemen zij geconfronteerd werden. Hiermee dragen zij 
actief bij aan de expertisefunctie van het VHF.  

 Gemeenten die een casus inbrengen in de casus- en zorgoverleggen 
participeren hierin actief dan wel passief. 

 In principe is het advies of een voornemen tot gezamenlijke actie, 
geformuleerd door de gezamenlijke partners in het VHF, bindend tenzij 
zwaarwegende inhoudelijke of juridische redenen opgevoerd kunnen 
worden. 

 

6. Integriteit deelnemers 
 
De deelnemende gemeenten en ketenpartners garanderen dat afgevaardigden 
in de casusoverleggen desgevraagd kunnen overleggen: 

 Een verklaring omtrent het gedrag, die maximaal 3 jaar oud is. Dit ten 
behoeve van de structurele toegangspas; 

 Een ondertekende verklaring waarin zij zich tot geheimhouding hebben 
verplicht betreffende alle persoonsgegevens die hen ter kennis worden 
gebracht met de belofte daar geen mededeling over te zullen doen aan 
derden die daartoe niet bevoegd zijn of recht hebben dit te weten;  

 Voor deelnemers die slechts incidenteel deelnemen, volstaat een 
eenmalige verklaring, te ondertekenen voorafgaand aan het overleg.  

 

7. Privacy en uitwisseling van gegevens 
 

 De deelnemende gemeenten en ketenpartners verplichten zich ertoe over 
en weer, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alle informatie 
te verstrekken die nodig is om de samenwerking effectief en efficiënt te 
laten verlopen. In verband met (digitale) uitwisseling en het aanleveren 
van gegevens wordt de regelgeving in acht genomen met betrekking tot de 
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privacybescherming als vastgelegd in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens, Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens en andere op de bescherming van 
persoonsgegevens betrekking hebbende wetgeving.  

 Met in achtneming van het voorgaande verbinden partijen zich om 
gezamenlijk een privacyreglement vast te stellen. Daarin wordt de wijze 
van verwerking van informatie en de waarborgen waaronder dit gebeurt, 
geregeld.  

 Partners worden verplicht zich te houden aan de hiervoor genoemde 
wettelijke bepalingen en de voor het VHF geldende reglementen en 
andere bepalingen of besluiten. 

 
TITEL II Inzet ketenpartners en inbreng partners  
 
8. Inzet ketenpartners ten behoeve van het VHF 
 
De ketenpartners leveren vanuit hun expertise dan wel hun taakveld het 
volgende ten behoeve van het VHF: 

 Voor zover van toepassing deelname aan de casusoverleggen en 
zorgoverleggen door middel van vertegenwoordigers; 

 Voor zover van toepassing inbrengen van casussen in de casusoverleggen 
en zorgoverleggen door deze vertegenwoordigers; 

 Inbrengen en uitwisselen van informatie/expertise over de casus die aan 
de orde komen in de casus-/zorgoverleggen;  

 Uitvoeren van de acties/maatregelen die in gezamenlijkheid  zijn bepaald 
tijdens het casus-/zorgoverleg; 

 Menskracht als beschreven in artikel 11.6. (de inzet in natura). 
 
9. Inbreng partners 
 
Partners kunnen op eigen verzoek en na fiattering door één of meer Friese 
gemeenten of ketenpartners of op verzoek van één van de Friese gemeenten 
of ketenpartners deelnemen aan casus- en/of zorgoverleggen in het VHF. Zij 
dienen in ieder geval te beschikken over de gewenste deskundigheid en 
expertise. Van deze vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze integer zijn, 
zoals weergegeven in artikel 6 en men dient zich te houden aan de eisen met 
betrekking tot zorg voor de privacy van de betrokken personen, zoals 
weergegeven in artikel 7. Deelname of inbreng van die partners kan niet 
leiden tot extra middelen voor het VHF. 
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TITEL III  Afspraken tussen Friese gemeenten en de centrumgemeente 
 

10. Taakuitoefening centrumgemeente 
 
De centrumgemeente treedt op namens de 27 Friese gemeenten en de 
ketenpartners en draagt namens hen zorg voor: 

 Coördinatie en het management in het VHF; 

 Informatie- en communicatiesystemen ter ondersteuning van de casus-c.q. 
zorgoverleggen; 

 Administratieve ondersteuning; 

 Huisvesting; 

 Archivering als bedoeld in de Archiefwet; 

 Sluit indien noodzakelijk overeenkomsten met derden; 

 Indien noodzakelijk pers- en publiekscommunicatie in afstemming met 
betrokken andere gemeenten. 

 
 

11. Verdeelmodel cofinanciering en inbreng van natura partners 
 
11.1  De jaarlijkse kosten van het VHF die gefinancierd worden uit geldelijke 
bijdragen van gemeenten, het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan wel 
uit andere fondsen bestaan uit bureaukosten, waaronder personeelskosten van 
de personeelsformatie, zoals ketenmanager, coördinator nazorg ex- 
gedetineerden, casusregisseurs en informatiemakelaars, zoals weergegeven in 
de concept – begroting Veiligheidshuis Fryslân, alsmede overige kosten, zoals 
huisvesting etc. en weergegeven in bijlage 5 behorende bij deze 
overeenkomst. Andere functionarissen worden door ketenpartners 
gedetacheerd via de centrumgemeente in het VHF of op een andere wijze 
vanuit de ketenpartners (inzet participanten in natura) in het VHF ingezet, 
overeenkomstig het gestelde in artikel 11.6. 
 
11.2 De concept - begroting VHF over de jaren 2013 en 2014, zoals 
weergegeven in bijlage 5 is door de Friese gemeenten en de ketenpartners die 
zitting hebben in de vigerende stuurgroep VHF, akkoord bevonden en is als 
begroting voor de Friese gemeenten en ketenpartners bindend. 

 
11.3 De Friese gemeenten dragen, en verplichten zich daartoe wederzijds, 
over de jaren 2013 en 2014 bij in de jaarlijkse kosten van het VHF 
overeenkomstig de verdeelsleutel, als weergegeven in het “Verdeelmodel en 
bijdragen gemeenten”, zoals eveneens opgenomen in bijlage 5 van deze 
overeenkomst. Voor de toerekening wordt als peildatum gehanteerd 1 januari 
2012. Voor de toerekening van de bijdragen wordt uitgegaan van het 
vastgestelde percentage per gemeente. Daarnaast brengt de 
centrumgemeente, die de decentralisatie – uitkering Veiligheidshuizen van het 
Rijk voor de gemeenschappelijke kosten en basis faciliteiten ontvangt-, deze 
jaarlijks in, direct na de ontvangst daarvan van het Rijk. Het “Verdeelmodel 
en bijdragen gemeenten” maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Deze 
is bindend en leidend voor partijen. 
 
11.4 Verschuldigde bijdragen worden jaarlijks in de eerste maand van het 
kwartaal aan de centrumgemeente voldaan. 
Indien extra financiële middelen benodigd zijn, wordt een voorstel hiertoe 
eerst aan de stuurgroep voorgelegd. Halfjaarlijks wordt de (financiële en 
inhoudelijke) stand van zaken aan de stuurgroep gepresenteerd ter 
vaststelling. 
 
11.5 Indien naar verwachting gedurende het lopende kalenderjaar de 
begroting overschreden wordt is de centrumgemeente gerechtigd de 
activiteiten gedeeltelijk onmiddellijk op te schorten dan wel te beëindigen 
indien voor de overschrijding daarvan niet direct door de Friese gemeenten 
middelen ter beschikking gesteld worden. 
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11.6 Voor zover van toepassing leveren de ketenpartners structureel een 
vertegenwoordiger/vertegenwoordigers die een bepaald aantal uren per week 
zitting heeft/hebben in het VHF en daar bepaalde taken vervullen. 
 
11.7 De inbreng per ketenpartner overeenkomstig het gestelde in de begroting 
als “inzet participanten (natura)” wordt gespecificeerd in de bijlage 3 
behorende bij deze overeenkomst. Dit betreft inzet op een vaste werkplek 
binnen het VHF. 
 
11.8 Ten behoeve van deelname aan de casusoverleggen zetten de 
ketenpartners additionele formatie in overeenkomstig het gestelde in  
bijlage 4.  
 
11.9 De Friese gemeenten zijn over de door hen te betalen bijdragen BTW 
verschuldigd en betalen deze tegelijkertijd met hun bijdragen aan de 
Centrumgemeente.  
 

12. Herindeling van gemeenten: 
 
De gemeente Boarnsterhim houdt in 2014 op te bestaan. Een herindeling vindt 
plaats over de vier gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Skarsterlân en  
Súdwest-Fryslân. Op basis van de inwoneraantallen zal een herberekening naar 
rato per 1 januari 2014 plaatsvinden voor genoemde vier gemeenten. 
De gemeente Friese Meren is in oprichting. Indien de herindeling een rol speelt 
in de periode 2013 en 2014 dan zal een herberekening naar rato van het 
inwonersaantal per 1 januari van het herindelingsjaar plaatsvinden voor 
betrokken gemeenten: Lemsterland, Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat. 
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TITEL IV Andere generieke afspraken voor gemeenten en ketenpartners 
 

13. Stuurgroep  
 
13.1 De Stuurgroep zet op strategisch en tactisch niveau de lijnen uit en 
bewaakt deze. De  stuurgroep realiseert en waarborgt met in achtneming van 
het gestelde in deze overeenkomst de bestuurlijke afspraken van de Minister 
van Veiligheid en Justitie en de VNG bij de verdeling van de structurele V&J 
bijdrage aan de Veiligheidshuizen vanaf 2013. De Stuurgroep bestaat uit alle 
ondertekenaars van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst. 
De stuurgroep heeft de taak de begroting, jaarrekening en jaarverslag  en de 
(tussen)- evaluatie vast te stellen. Ook heeft de stuurgroep de 
eindverantwoordelijkheid over de financiën. 
 
De leden van de Stuurgroep bestaan uit vertegenwoordigers van alle 
deelnemende ketenpartners (ondertekenaars van het convenant).  
De Stuurgroep komt een maal per jaar bij elkaar, of zoveel vaker als 
noodzakelijk is. 
 
13.2 De Stuurgroep kiest de leden van een agendacommissie, die tenminste 
bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van drie gemeenten en drie 
ketenpartners. De leden van de agendacommissie worden benoemd voor een 
periode van twee jaar.  
De agendacommissie bewaakt de uitvoering van de in deze overeenkomst 
gemaakte  afspraken en participeert in de (tussen-) evaluatie, waarin zij met 
name monitort op effectiviteit van de acties van het VHF.  
De agendacommissie adviseert de stuurgroep ten aanzien van de vraag om 
extra financiële middelen als bedoeld in artikel 11.4  en 11.5 en adviseert met 
betrekking tot de inhoudelijke stand van zaken, als bedoeld in hetzelfde 
artikelonderdeel.  
 
De manager Juridische en Veiligheidszaken van de centrumgemeente en de 
ketenmanager VHF informeren de agendacommissie periodiek over de 
(voortgang in) processen en inhoudelijke zaken. 
 

 
14. Aansprakelijkheid 
14.1 De centrumgemeente is jegens de overige gemeenten en ketenpartners 
niet aansprakelijk voor elke schade die die gemeenten en/of ketenpartners 
lijden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de taken door de 
centrumgemeente, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld. 
Van bovenstaande is uitgezonderd schade aan derden, waarvoor artikel 14.2 
geldt.  
 
14.2 De gemeenten en ketenpartners, zowel gezamenlijk als individueel, 
vrijwaren de centrumgemeente voor aanspraken van derden ter zake van 
schade die verband houdt met eventuele onrechtmatige of onjuiste verwerking 
van persoonsgegevens en/of andere gegevens, die van betreffende gemeenten 
en/of ketenpartners afkomstig zijn of door hun toedoen aan de 
centrumgemeente zijn doorgegeven en door die gemeente en/of 
ketenpartners zijn verwerkt, en voor aanspraken ter zake van schade, die 
verband houdt met andere handelingen en of acties die aan betreffende 
gemeenten en/of ketenpartners zijn toe te rekenen.  
 
14.3 De onderlinge aansprakelijkheid tussen centrumgemeente, gemeenten en 
ketenpartners wordt uitgesloten. Van bovenstaande is uitgezonderd schade 
aan derden, waarvoor artikel 14.2 geldt. 
 

15. Duur van de overeenkomst  
 
De overeenkomst loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. 
 
16. Naleving, evaluatie en wijziging van samenwerkingsovereenkomst 
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De stuurgroep VHF verplicht zich tot een tussenevaluatie. Deze moet voor  
1 maart 2014 afgerond zijn en bekend zijn gemaakt aan de Friese gemeenten 
en de ketenpartners.  
 
De deelnemende gemeenten en ketenpartners onderschrijven de doelstelling 
van deze overeenkomst en verplichten zich ieder voor zover het hun 
verantwoordelijkheid betreft de hierin vastgelegde afspraken na te komen. Zo 
nodig spreken partijen elkaar aan op naleving van gemaakte afspraken. 
Wijzigingen van deze overeenkomst en aanvullingen daarop zijn slechts geldig 
voor zover zij schriftelijk door de deelnemende gemeenten en ketenpartners 
zijn overeengekomen. 
Partijen voeren tijdig voor de afloop van deze overeenkomst overleg over de 
wenselijkheid en noodzakelijkheid van voortzetting in de huidige of in een 
gewijzigde opzet.  

 
17. Tussentijdse opzegging of aanmelding  
 
17.1 Als een van de partijen de samenwerking in het VHF niet meer kan 
voortzetten, dan wordt dit onmiddellijk gemeld aan de agendacommissie en 
daarmee aan de stuurgroep. 
De stuurgroep komt bijeen om de terugtrekking te bespreken en besluiten te 
nemen over de gevolgen van terugtrekking. 
 
17.2 Tussentijdse opzegging voor de afloop van de duur van deze 
overeenkomst is alleen mogelijk als gevolg van opheffing van een gemeente of   
ketenpartner, op grond van de wet of indien door onvoorzien toedoen van 
derden1 de financiële middelen van de betreffende gemeente of ketenpartner 
ontoereikend zijn. In ieder geval wordt een opzegtermijn van 3 maanden 
gehanteerd. 
 
17.3 In het geval dat een van de Friese gemeenten tussentijds de 
samenwerking beëindigt dan wel de overeenkomst opzegt dan wel tekortschiet 
in de nakoming van deze overeenkomst blijft zij zonder een nadere 
ingebrekestelling de bedragen verschuldigd die zij volgens de verdeelsleutel, 
zoals weergegeven in het “Verdeelmodel en bijdragen gemeenten”, zoals 
opgenomen in bijlage 5 van deze overeenkomst, over de jaren 2013 en 2014 
verschuldigd is. De betaling daarvan vindt volgens de regel van 11.4 plaats. 
 
17.4 Indien een nieuwe ketenpartner zich meldt voor tussentijdse toetreding 
dan zal dit eerst aan de stuurgroep worden voorgelegd. 
  
18. Geschillen 
Partijen verplichten zich om geschillen in minnelijk overleg op te lossen. 
 
Mocht dit niet lukken dan zal de agendacommissie, namens de stuurgroep,  
oplossingsgericht overleg voeren met de betrokken ketenpartners. 
 

                                                      
1
 Onvoorziene toedoen door derden kan bestaan uit stopzetting of vermindering 

van de subsidiegelden of reguliere financiering ten behoeve van de exploitatie 
van de betreffende voorziening of insteling.  
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19. Bijlagen: 
 
19. 1 Bij deze overeenkomst behorende de volgende bijlagen: 
 
Algemeen 
 

Nr.  Bijlage  

1 Factsheet transmissie Veiligheidshuis  
 

2 Brief d.d. 2 augustus 2012, kenmerk 287830, van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met als bijlage 
Bestuurlijke afspraken bij de verdeling van de structurele V 
en J- bijdrage aan de  Veiligheidshuizen vanaf 2013, getekend 
door de Minister van Veiligheid en Justitie op 13 juni 2012; 

 
 
Keten partners:  
 

Nr.  Bijlage  

3 Nadere uitwerking inzet ten behoeve van Casusoverleggen 
VHF 2013 en 2014 zoals vastgelegd in de begroting, kopje 
inzet in natura van participanten, bijlage 4  

 
Friese Gemeenten  
 

Nr.  Bijlage  

4 Concept – begroting Veiligheidshuis Fryslân  2013 – 2014 en 
Verdeel model en bijdragen gemeenten 2013 en 2014 

 
19.2 Deze bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst en dienen als 
zodanig gelezen te worden.  
 
 
Aldus overeengekomen en in meervoud opgemaakt en ondertekend te Sneek op 
28 november 2012. 
 
Ondertekenaars, 
 

Gemeente Leeuwarden Openbaar Ministerie, 
Arrondissementsparket Noord- 
Nederland i.o. 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

Drs. Ferd J.M. Crone  Mw. mr. A.H. Bronsvoort 

Burgemeester  Hoofdofficier van Justitie  

 
 

Politie, regio Noord Nederland Gemeente Achtkarspelen 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

N. Kramers P. Adema 

Korpschef Burgemeester 

 
 

Gemeente Ameland Gemeente Boarnsterhim 

  

Voor deze, Voor deze, 
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A. de Hoop T. Baas 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

A. Aalberts M. C.M. Waanders 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Ferwerderadiel Gemeente Franekeradeel 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

W. v.d. Berg F. Veenstra 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Gaasterlân-Sleat Gemeente Harlingen 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

W. Hoornstra W.R. Sluiter 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Heerenveen Gemeente het Bildt 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

T.J. v.d. Zwan G. Krol 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Kollumerland Gemeente Leeuwarderadeel 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

B. Bilker J.R.A. Boertjens 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Lemsterland Gemeente Littenseradiel 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

D. Stellingwerf J. Liemburg 

Burgemeester Burgemeester 
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Gemeente Menameradiel Gemeente Ooststellingwerf 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

T. van Mourik H. Oosterman 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Opsterland Gemeente Schiermonnikoog 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

F. Ravestein S. Stellinga 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Skarsterlân Gemeente Smallingerland 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

M. Looman-Struijs drs. T. van Bekkum 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Terschelling 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

Drs. H. H. Apotheker J. Visser 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Vlieland 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

E. ter Keurs Y. Haan 

Burgemeester Burgemeester 

 
 

Gemeente Weststellingwerf GGZ 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

G. van Klaveren drs. A. Jansen MGM 

Burgemeester Directeur 

 
 

Raad voor de Kinderbescherming Leger des Heils, Reclassering Noord 
Nederland 

  

Voor deze, Voor deze, 
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mw. mr. S. Faber C.M. Visser 

Regiodirecteur Regiomanager 

 
 

Verslavingszorg Noord Nederland Reclassering Nederland, Regio Noord 
Nederland 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

K. Hoekstra mw. M. van Zonneveld-Drost MBA 

Divisiemanager Forensische Zorg Regiomanager 

 
 

Bureau Jeugdzorg Friesland PI Leeuwarden 

  

Voor deze, Voor deze, 

  

  

mw. M. Sinot Mevrouw M.A. de Groot-Tap MPA 

Algemeen directeur / Bestuurder vestigingsdirecteur PI Leeuwarden 

 
 
 
 
BIJLAGEN 
Apart verzonden 
 
 
 


