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1.

Inleiding

Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kennen we twee veiligheidshuizen;



Veiligheidshuis Regio Arnhem - vestigingsplaats: Arnhem.
Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei – vestigingsplaats: Ede.

Met ingang van 2014 werken de twee Veiligheidshuizen nauw samen, waarbij er sprake is van één
organisatiestructuur met één ketenmanager voor twee zelfstandige Veiligheidshuizen. Sindsdien spreken we
over de Veiligheidshuizen Gelderland-Midden. Er is sprake van twee zelfstandige Veiligheidshuizen met een
eigen Stuurgroep en (deels eigen) ketenpartners. De opbouw, werkwijze en structuur verschilt niet. Er is één
convenant opgesteld.
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De volgende primaire partners werken hierbij samen:
Het bevoegd gezag van de gemeenten
Veiligheidshuis West Veluwe Vallei
Ede
Wageningen
Renkum
Nijkerk
Scherpenzeel
Barneveld

Veiligheidshuis Regio Arnhem
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Rijnwaarden
Rozendaal
Rheden
Westervoort
Zevenaar

De bevoegde vertegenwoordigers van:
Het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland
Politie Eenheid Oost-Nederland
Dienst Justitiële Inrichtingen Gelderland (DJI)
Raad voor de Kinderbescherming (RVDK)
Jeugdbescherming Gelderland
William Schrikker Groep (WSG)
Reclassering Nederland (RN)
Iriszorg (reclassering en wonen, en verslavingszorg)
Leger des Heils Welzijn- en gezondheidsorganisatie / Prison Gate Office / Reclassering
Moviera
Veilig Thuis
Halt Gelderland
VGGM
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En de bevoegde vertegenwoordigers van de volgende secundaire partners:
Kairos (De Pompestichting)
Pro Persona
MEE Veluwe, MEE Gelderse Poort
RIBW
Slachtofferhulp Nederland
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie/Indicatiestelling Zorg (NIFP)
Malkander
Youth for Christ
Opella
Stimenz
Icare
GGZ Centraal
Stichting de Instap
Elan Barneveld
Solidez
Stichting Lindenhout
Pactum/OG Heldring
Exodus
Domus Plus
Vitras / CMD
Rijnstad
Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG)
Woonstede
Vivare
Vryleve
Volkshuisvesting Arnhem
Portaal
Stichting Sociale Wijkteams Arnhem
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Elke primaire convenantpartner van het Veiligheidshuis heeft toegang tot de stuurgroep en ontvangt de
verslaglegging ervan.
Omwille van de werkbaarheid wordt een stuurgroep geformeerd op basis van 'branche vertegenwoordiging' en
is het daarnaast mogelijk voor de secundaire partners op verzoek en/of uitnodiging aan het overleg deel te
nemen.
1.1.

Samenstelling stuurgroepen

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei
Burgemeester Ede
Burgemeester Wageningen
Burgemeester Renkum
Burgemeester Nijkerk
Burgemeester Barneveld
Burgemeester Scherpenzeel

Regio Arnhem
Burgemeester Arnhem
Burgemeester Overbetuwe
Burgemeester Doesburg
Manager Veiligheid Gemeente Arnhem
Directeur Moviera
Directeur Pactum / OG Heldring
Chef politie Eenheid Oost Nederland
Fgd. Hoofdofficier Openbaar Ministerie
Directielid vanuit justitie instellingen (3RO, DJI en Raad voor de Kinderbescherming)
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Directeur Jeugdbescherming Gelderland
Directielid Veilig Thuis Gelderland Midden / VGGM
Ketenmanager Veiligheidshuizen Gelderland Midden
De taak van de stuurgroepen: op hoofdlijnen besturen van het Veiligheidshuis. Daaronder begrepen de
vaststelling jaarplan en begroting; de prioriteiten met betrekking tot thema’s en/of doelgroepen die binnen de
formule van het Veiligheidshuis worden aangepakt en waar relevant afgestemd in het Veiligheidscollege voor de
regio Gelderland-Midden. Frequentie: vier keer per jaar.
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Het doel:
Overwegende dat;









2.

de partners in de Veiligheidshuizen samenwerken met als gezamenlijk doel:
- terugdringen van overlast en criminaliteit en voorkomen van recidive;
- het bieden van perspectief aan minderjarige en meerderjarige cliënten op zo volwaardig
mogelijke participatie in de samenleving;
de partners dit doel realiseren door hun interventies op elkaar af te stemmen in een plan van aanpak
onder gemeentelijke regie;
het plan van aanpak bestaat uit een op individuele behoeften, zo nodig systeemgerichte, toegesneden
mix van verschillende vormen van zorg en andere interventies, al dan niet geboden in het gedwongen
kader van het strafrecht, het bestuursrecht of het civiele recht onder gemeentelijke regie;
het voor het beoordelen van de noodzaak van MDO en voor het zo nodig vaststellen en volgen van een
plan van aanpak, noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt o.a. door relevante
noodzakelijke persoonsgegevens te delen bij het MDO en zo nodig vast te leggen in bestanden bij
partners en de Veiligheidshuizen.
gelet op de wet- en regelgeving die de persoonlijke levenssfeer beschermt van de personen van wie de
partners in het kader van hun samenwerking binnen de Veiligheidshuizen persoonsgegevens
verwerken, en gelet op de eveneens wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht van beroepskrachten
werkzaam voor een aantal partners die samenwerken in de Veiligheidshuizen, het noodzakelijk is de
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Veiligheidshuizen nader te reguleren.

Toepasselijke wetgeving (niet limitatief)












Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 10 Grondwet en artikel 272
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind;
Wetboek van Strafrecht;
Wetboek van Strafvordering;
Wet algemene bepalingen Burger Service Nummer;
Wet bescherming persoonsgegevens;
Wet en Besluit politiegegevens;
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens almede de Aanwijzing ‘Verstrekking strafrechtelijke
gegevens aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden’;
Wet maatschappelijke ondersteuning;
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
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Jeugdwet;
Wet publieke gezondheid;
Wet werk en bijstand;
Reclasseringsregeling 1995;
Regeling Wet bescherming persoonsgegevens primair proces Raad voor de Kinderbescherming;
Beroepscode van de Nederlandse Verenging van Maatschappelijk Werkers;
Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen;
Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen;
Handreiking Bemoeizorg van GGD Nederland, GGZ Nederland en de KNMG;
Privacyreglementen van de in het Veiligheidshuis samenwerkende partners;
Wet BRP
en andere relevante wetgeving.

3.
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Begripsbepalingen

Agendadeelnemer

Beheerder

Bestand

Betrokkene
Bewerker
Buitenkant

Bijzondere persoonsgegevens
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de secundaire partners; instelling of zelfstandig gevestigde
beroepskracht die op uitnodiging van het Veiligheidshuis, in verband
met zijn beroepsmatige betrokkenheid bij de cliënt, deelneemt aan een
MDO over een cliënt, en/of een of meer onderdelen van een plan van
aanpak uitvoert en die daartoe de privacyverklaring heeft ondertekend
die als bijlagen 1 en 2 bij dit privacyreglement is gevoegd.
de functionaris die, onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke,
de verantwoordelijkheid heeft voor het vastleggen, bewaren, ter
beschikking stellen en verstrekken van persoonsgegevens in het bestand,
conform de bepalingen van dit reglement; zijnde de ketenmanager.
het gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit
geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een
functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria
toegankelijk is en dat betrekking heeft op verschillende personen.
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
informatie persoonsgegevens van een cliënt die uitsluitend inhouden of
de cliënt bij en partner of een agendadeelnemer bekend is, of er
momenteel contacten zijn met de cliënt, wanneer deze contacten zijn
begonnen en indien van toepassing wanneer deze contacten zijn
afgesloten.
persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, en persoonsgegevens
over het lidmaatschap van een vakvereniging.
Strafrechtelijke gegevens behoren ook tot de categorie bijzondere
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod
naar aanleiding van dat gedrag (denk hierbij ook aan opgelegde
uitreisverboden op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding)
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Client

Complexe problematiek
Derde

Diffuse problematiek
Gezinslid
interventie

Ketenmanager

Medewerker Veiligheidshuis
Multidisciplinair overleg

Partner

Persoonsgegeven
Plan van aanpak

Procesregie
Stuurgroep Veiligheidshuis

Toestemming
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de minderjarige of meerderjarige persoon die wordt aangemeld door
een partner met het doel dat in het MDO een plan van aanpak wordt
vastgesteld.
problematiek die een aanpak vraagt vanuit verschillende disciplines
ieder, niet zijnde de cliënt, de betrokkene, de partner, de
agendadeelnemer, de verantwoordelijke, of enig ander die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken.
problematiek die een multidisciplinaire analyse behoeft voordat een
aanpak van deze problematiek kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
de persoon met wie de cliënt in gezinsverband leeft of heeft geleefd
wettelijke dan wel statutaire taak die een partner uitoefent ten aanzien
van een individuele cliënt en/of ten aanzien van een of meer van zijn
gezinsleden, gericht op het terugbrengen van het aantal strafbare
feiten, de mate van overlast, het voorkomen van recidive, alsmede op
het (weer) perspectief bieden aan de cliënt op zo volwaardig mogelijke
participatie in de samenleving.
de functionaris die op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de
stuurgroep leiding geeft aan de werkprocessen in beide
Veiligheidshuizen, tevens beheerder van het bestand.
de medewerker van het Veiligheidshuis die de bedrijfsprocessen in het
Veiligheidshuis, waaronder ook de MDO-, ondersteunt.
overleg (hierna te noemen MDO) binnen het Veiligheidshuis over een
cliënt, door de vaste partners en eventueel door een of meer
agendadeelnemers, die direct bij de cliënt betrokken zijn, met het doel
het analyseren van zijn complexe of diffuse problematiek en het
vaststellen en volgen van een plan van aanpak voor de problematiek van
de cliënt die zich o.a. uit in het (opnieuw) plegen van strafbare feiten
en/of in het veroorzaken van overlast; in casu die daarvoor in detentie is
genomen en voor een zo volwaardig mogelijke participatie in de
samenleving ondersteuning behoeft om recidive te voorkomen.
instelling of organisatie die door ondertekening van dit
Samenwerkingsconvenant Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei en Regio
Arnhem deelneemt aan het Veiligheidshuis.
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
een in het MDO vastgesteld, op de individuele behoeften van een cliënt
toegesneden zo nodig systeemgericht geheel van interventies, al dan
niet (ten dele) aangeboden in het gedwongen kader van het strafrecht,
het bestuursrecht en/of het civiele recht.
bewaken van de voortgang van de uitvoering van een plan van aanpak.
orgaan door de partners in het leven geroepen dat het beleid van het
Veiligheidshuis vaststelt en de uitvoering daarvan volgt, bestaande uit
vertegenwoordigers op directie - of bestuursniveau van alle partners
waaraan tevens met een adviserende stem deelneemt de
ketenmanager.
iedere vrije, specifieke en op voldoende door of namens de
verantwoordelijke verstrekte informatie, berustende wilsverklaring
waaruit blijkt dat de cliënt of de betrokkene (of zijn wettelijk
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Verwerken van
persoonsgegevens

Veiligheidshuis

Verantwoordelijke

Voorzitter
Weegploeg

4.

Werkwijze

4.1.

Instroom zaken

vertegenwoordiger) er mee instemt dat persoonsgegevens over hem
door de verantwoordelijke worden verwerkt.
elke handeling, of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Veiligheidshuizen Gelderland-Midden. Het samenwerkingsverband van
de partners al dan niet werkend vanuit het Veiligheidshuis regio Arnhem
(te Arnhem) of het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei (te Ede)
de natuurlijke persoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat,
alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor het Veiligheidshuizen
Gelderland-Midden zijn dit respectievelijk de colleges van Burgemeester
&Wethouders van de aangesloten gemeenten
de functionaris die het MDO leidt en die de procesregie voert.
overleg van medewerkers van het Veiligheidshuis, en indien nodig een
ketenpartner, waarin wordt beoordeeld of het, gelet op de aard en
ernst van de strafbare feiten die de cliënt heeft gepleegd, en/of op de
overlast die hij veroorzaakt en op zijn complexe of diffuse problematiek,
noodzakelijk is om de cliënt in een MDO te bespreken met het doel een
plan van aanpak voor de cliënt vast te stellen en te volgen.
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De instroom van casussen verloopt via één van de volgende kanalen:








4.2.

vanuit de partners;
opschalen vanuit lokaal niveau (sociale teams / wijkteams / lokale zorgnetwerken);
lokaal bestuur;
via Veilig Thuis;
bluelist ten behoeve van Persoons Gebonden Aanpak (politie);
via aanpak Jeugdgroepen en Nazorg (vanuit gemeenten / Veiligheidshuis);
veelplegerslijst (OM)
ZSM.
Aanmelden van een cliënt

Het is belangrijk om goed te bepalen welke personen en casuïstiek wel en welke niet in het Veiligheidshuis
besproken worden. Het onderscheidend vermogen en de meerwaarde van het Veiligheidshuis is groter wanneer
de capaciteit van partners binnen het Veiligheidshuis wordt besteed aan de casuïstiek die het verdient. Een
casus kan besproken worden in het Veiligheidshuis wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:


samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve
aanpak te
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komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze
problematiek effectief aan te pakken;
en


er sprake is van meerdere problemen die kunnen leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of
verder afglijden;



de problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezin)systeem en/of de directe sociale
omgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);



er sprake is van (ernstige) gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek

of
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of

4.3.

Weegploeg

De verrijkte casussen zullen iedere week worden besproken in de weegploeg, welke wordt voorgezeten door de
ketenmanager. De weegploeg wordt aangevuld met de twee locatiemanagers. Binnen de weegploeg zal een
inhoudelijke afweging worden gemaakt of een casus voldoet aan de criteria betreffende ‘complexe
problematiek’. Is dit niet het geval, dan zal er een advies gegeven worden betreffende de juiste plaats voor de
casus. In het geval de casus wel voldoet zal deze op de agenda voor een multidisciplinair overleg of MDO
worden geplaatst.
Tevens is de weegploeg verantwoordelijk voor de sturing op het aantal casussen en een juiste verdeling van de
casussen (verschillende soorten instroom, verdeling gemeenten etc.).
4.4.

Informeren gemeenten en lokale regie

Omdat gemeenten regiehouder blijven over de zaken in het Veiligheidshuis wordt casuïstiek altijd met
medeweten van de betreffende gemeente in het Veiligheidshuis geagendeerd. Waar er een lokaal plan van
aanpak ligt wordt met de lokale (casus)regisseur afgestemd op inhoud en proces tijdens de gehele
procesregiefase door het Veiligheidshuis.
4.5.

MDO

1.

Aan het multidisciplinair overleg (kort genoemd ‘MDO’) nemen, op uitnodiging van het Veiligheidshuis,
deel de partners die (direct bij de cliënt en/of bij de leden van zijn gezin) zijn betrokken. Op uitnodiging
van het Veiligheidshuis kunnen eveneens agendadeelnemers aan het MDO deelnemen.

2.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens in het MDO is om, door middel van een
probleemanalyse, een plan van aanpak voor de cliënt en zo nodig voor de leden van zijn gezin vast te
stellen.

3.

Iedere partner en iedere agendadeelnemer draagt er zorg voor dat:
-

de persoonsgegevens die hij in het MDO verstrekt juist en volledig zijn;
de verstrekking van persoonsgegevens geschiedt conform de bepalingen die op deze partner
of agendadeelnemer van toepassing zijn;
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-

-

hij geen voor het doel overbodige gegevens verstrekt en in dit verband alleen inhoudelijke
gegevens verstrekt over een civielrechtelijk, een bestuursrechtelijk, een strafrechtelijk of een
zorgtraject voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel van het MDO;
hij ook anderszins zorgvuldig omgaat met de gegevens die hij verstrekt, uitwisselt en ontvangt.

4.

Partners en agendadeelnemers die de cliënt zorg bieden, beperken zich bij het verstrekken van
persoonsgegevens in het MDO tot gegevens over het doel, de aanvang, de behaalde resultaten en de
eventuele afsluiting daarvan.

5.

Is er naar het oordeel van de partners en de agendadeelnemers meer informatie nodig voor de
probleemanalyse en/of voor het vaststellen van het plan van aanpak, dan de in lid 4 beschreven
gegevens, dan verstrekken de partners en de agendadeelnemers die zorg bieden ook gegevens voor
zover noodzakelijk voor de probleemanalyse en voor het vaststellen van het plan van aanpak.

6.

De bespreking van een cliënt wordt afgesloten met het vaststellen en in het bestand vastleggen van:
-

7.

4.6.
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het plan van aanpak;
de namen van de partners en de agendadeelnemers die de verschillende interventies van het
plan van aanpak zullen uitvoeren en de termijn waarbinnen dit zal gebeuren;
wie van de partners of de agendadeelnemers het plan van aanpak met de cliënt zal gaan
bespreken en indien bespreking naar het oordeel van de partners en de agendadeelnemers
van het MDO (nog) niet mogelijk is, om welke redenen van deze bespreking is afgezien.
wie van de partners de regie voert en verantwoordelijk is voor het monitoren van de
voortgang.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat, na goedkeuring van de weegploeg, het efficiënter is een casus
te behandelen bij de gemeente waar de cliënt woont. Het Veiligheidshuis brengt de politie- en justitieinformatie mee naar het overleg, zaken worden afgestemd en afgesproken en het Veiligheidshuis
verricht de monitoring binnen het Veiligheidshuis. In deze gevallen ligt het zwaartepunt betreffende de
uitvoering van het plan van aanpak bij de lokale partners.

Volgen van de uitvoering van het plan van aanpak

1.

De partners en de agendadeelnemers die rechtstreeks bij het uitvoeren van het plan van aanpak
betrokken zijn, informeren het Veiligheidshuis over de voortgang van het plan van aanpak. De
beheerder draagt er zorg voor dat deze gegevens worden vastgelegd in het bestand, voor zover
noodzakelijk voor het volgen van de aanpak.

2.

Indien stagnaties in de uitvoering van het plan van aanpak daartoe aanleiding geven, wordt de cliënt
opnieuw besproken in het MDO om te bezien op welke wijze de stagnaties in de uitvoering van de
aanpak kunnen worden weggenomen en om zo nodig het eerder vastgestelde plan van aanpak te
wijzigen.

3.

De cliënt kan eveneens opnieuw worden besproken in het MDO indien de voorzitter meent dat het
noodzakelijk is om in het MDO een besluit te nemen over de afsluiting van de aanpak en/of om deze
aanpak en de daarmee behaalde resultaten te evalueren.
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5.

Privacyreglement

Artikel 1. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en toepasselijke privacywet- en regelgeving
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Veiligheidshuizen in Gelderland-Midden is
gelegen in de publiekrechtelijke taak en in het gerechtvaardigd belang dat deze heeft bij de verwerking van
persoonsgegevens van betrokkenen, gelet op de doelstellingen.

Artikel 2. Taken van de partners
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1.

Gemeenten Arnhem; Barneveld; Doesburg; Duiven; Ede; Lingewaard; Nijkerk; Overbetuwe; Scherpenzeel;
Renkum; Rheden; Rijnwaarden; Rozendaal; Wageningen; Westervoort; Zevenaar;
Uitvoering geven aan de Jeugdwet, Participatiewet en de WMO en de handhaving van de openbare orde en
uitvoering van nazorg waarin ondermeer wordt voorzien in huisvesting, arbeid en dagbesteding van de
betrokkene.

2.

Openbaar Ministerie arrondissementsparket Oost-Nederland;
De opsporing en vervolging van strafbare feiten en het toezicht van de uitvoering van strafvonnissen.

3.

Politie eenheid Oost-Nederland
De opsporing en voorkoming van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde en hulpverlening aan
hen die dit behoeven.

4.

Dienst Justitiële Inrichtingen Gelderland (DJI)
Regelt de ten uitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

5.

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Het waarborgen van de rechten van een kind. Bij bedreiging voorwaarden scheppen om die bedreiging op
te heffen of te voorkomen, onafhankelijk onderzoek doen en adviseren in juridische procedures en
maatregelen of sancties voorstellen.

6.

Jeugdbescherming Gelderland
De uitvoering van wettelijke maatregelen, zoals jeugdreclasseringstaken, de uitvoering van de
hulpverlening en het - al dan niet tijdelijk- buiten gezag stellen van de ouders.

7.

William Schrikker Groep (WSG)
Het bieden van hulp, ondersteuning en advies (jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg) met
name aan kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook aan kinderen van ouders met een
beperking.

8.

Reclassering Nederland (RN)
Het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door daders en verdachten positief te
beïnvloeden en risico's te beheersen.
Diagnose en advies aan rechters en officieren van justitie, toezicht op daders en verdachten en
toezien op de uitvoering van werkstraffen.
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9.

Iriszorg (reclassering en wonen, en verslavingszorg)
Het behandelen van mensen voor alle soorten van verslavingen. Tevens het bieden van woonruimte voor
kwetsbare jongeren of dak- en thuislozen.

10. Leger des Heils Welzijn- en gezondheidsorganisatie / Prison Gate Office / Reclassering
Heeft als doel het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door daders en verdachten positief te
beïnvloeden en risico's te beheersen. Taken; ondersteuning bieden bij maatschappelijke opvang, hulp aan
huis, reclassering, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en
elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning. Deze instellingen begeleiden verslaafden die
een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht.
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Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, onderdeel van het Leger des Heils, richt zich voornamelijk op
de begeleiding van 'sociaal zwakkeren'. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld dak- en thuislozen,
zorgwekkende zorgmijders, veelplegers en mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Doordat deze
doelgroep vaak moeilijk te bereiken is, hanteren zij een 'outreachende' (bemoeizorg-achtige) werkwijze.
11. Moviera biedt informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.
In het nog op te richten Veilig Thuis worden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samengevoegd. De motivatie hiervoor is dat één systeemgerichte
benadering voor alle betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever is.
12. Veilig Thuis
Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Dat doen ze zorgvuldig, slagvaardig
en in verbinding. Veilig Thuis is een samenvoeging van de huidige Steunpunten Huiselijk Geweld en de
Advies- en Meldpunten Kindermishandeling met als hoofddoel: Eén meldpunt.
13. Halt Gelderland
Halt zorgt, op het snijvlak van repressie en preventie van de jeugdcriminaliteit, voor bewustwording en
gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.
14. VGGM
De dienst is dé wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer,
volksgezondheid en rampen. Van brandweerzorg, rampenbestrijding, (jeugd)gezondheidszorg, medische
milieukunde en infectieziektebestrijding tot de inzet van ambulances voor alle inwoners, crisisbeheersing
en technische hygiënezorg.
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I.

Kairos (De Pompestichting)
Het bieden van zorg aan mensen met psychiatrische problemen, die met justitie in aanraking zijn geweest
of dreigen te komen.

II.

Pro Persona
Het bieden van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en
psychiatrische problemen vanuit ambulante, in deeltijd en klinische behandeling.

III.

MEE-Veluwe, MEE Gelderse Poort
Is er voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, en hun
omgeving. MEE Veluwe biedt informatie, advies en ondersteuning.

IV.

RIBW
Regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Begeleiden van mensen die
vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere tijd ondersteuning nodig hebben.

V.

Slachtofferhulp Nederland
Deze organisatie ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het,
waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er voor
slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten.
De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

VI.

NIFP
Het indiceren van zorg.

VII.

Malkander
Het bieden van ondersteuning en opvang voor kinderen, jeugdigen en volwassenen in Ede en omgeving.

VIII.

Youth for Christ
Het bieden van sociaal maatschappelijke ondersteuning en coaching voor jongeren en het organiseren van
evangeliserende activiteiten in Ede en Arnhem.

IX.

Opella
Het bieden van maatschappelijke dienstverlening, thuishulp, thuiszorg, diverse behandelingen en
activiteiten in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen en Wageningen.

X.

Stimenz
Het bieden van professionele ondersteuning aan mensen bij het oplossen van en het omgaan met hun
dagelijkse vragen, zoals relaties, verlies, rouw, opvoeding, ouderschap, gezin, huiselijk geweld,
echtscheiding, ziekte, werk of financiën.

XI.

Icare
De stichting Icare biedt zorg voor alle leeftijdsgroepen en voor alle zorgbehoeften in o.a. de provincie
Gelderland. Icare ondersteunt mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen en biedt verzorging en
verpleging. Daarnaast biedt Icare nog een aantal diensten op het gebied van jeugdgezondheidszorg, zoals
cursussen over ouderschap en opvoeding.
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XII.

GGZ - Centraal
Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Het behandelen, begeleiden en ondersteunen van
mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden.

XIII.

Stichting de Instap
Het bieden van een goede terugkeer in de samenleving voor ex-gedetineerden.

XIV.

Elan Barneveld
Elan biedt maatschappelijke dienstverlening en therapie voor alle inwoners van Barneveld.

XV.

Solidez
Solidez is een maatschappelijk dienstverlener. Zij versterken buurten en burgers, bevorderen onderlinge
betrokkenheid en bieden hulp, ondersteuning of begeleiding waar nodig. De medewerkers beschikken over
competenties die ook ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden van verenigingen, stichtingen,
instellingen en bedrijven, zoals schoolmaatschappelijk werk, burgerparticipatie en
opvoedingsondersteuning.

XVI.

Stichting Lindenhout
Lindenhout biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. Zij bieden advies
en praktische ondersteuning, en ook intensieve behandeling of dagopvang.

XVII.

Pactum
Zij helpen kinderen, jongeren en hun ouders bij (complexe) opvoedings-, ontwikkelings- en
gedragsproblemen.

XVIII.

Exodus
Het bieden van opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun
straf.

XIX.

Domus Plus
Domus Plus is een open forensische GGZ-instelling voor (jong) volwassenen die veelal in aanraking zijn
geweest of dreigen te komen met justitie.

XX.

Vitras/CMD
Vitras biedt thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten op het
gebied van zorg, hulpverlening, advies, service, ondersteuning en hulpmiddelen.

XXI.

Rijnstad
Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening
in Arnhem en omgeving.

XXII.

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG)
STMG is een open en transparante zorgorganisatie. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de
mogelijkheden van de cliënten en zijn /haar naaste omgeving.
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XXIII.

Woonstede
Woonstede is een toegelaten instelling volkshuisvesting en biedt huisvesting aan mensen met beperkte
financiële middelen en/of bijzondere doelgroepen.

XXIV.

Vivare
Vivare biedt als woningcorporatie voor Arnhem en omstreken sociale huurwoningen, vrije markt
huurwoningen en koopwoningen aan.

XXV.

Vryleve
Vryleve biedt huurwoningen en soms ook koopwoningen aan. Hierbij richten ze zich vooral op goede én
betaalbare woningen voor mensen die zich anders geen woning kunnen veroorloven.

XXVI.

Volkshuisvesting Arnhem
Volkshuisvesting beheert zo'n 13.000 woningen in Arnhem. Zij werken al meer dan 100 jaar aan goed en
betaalbaar wonen. Daarnaast staan zij open voor mensen met ideeën voor hun buurt.

XXVII.

Woningcorporatie Portaal
Woningcorporatie Portaal biedt huisvesting in Arnhem, Eemland, Leiden, Nijmegen, Utrecht en omgeving.
Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden werken zij kansrijke buurten.

XXVIII.

Stichting sociale wijkteams Arnhem
De sociale wijkteams Arnhem geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen voor
volwassenen, jeugd en gezin.
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Artikel 3. Doel van de gegevensverwerking in het Veiligheidshuis
1. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het Veiligheidshuis is:
a.
b.

terugbrengen van het aantal strafbare feiten die minderjarige en meerderjarige cliënten of systemen
(complex van met elkaar om gaande individuen) plegen en/of van de overlast die zij veroorzaken;
(weer) bieden van perspectief aan minderjarige en meerderjarige cliënten of systemen (complex van
met elkaar om gaande individuen) genoemd onder a. op zo volwaardig mogelijke participatie in de
samenleving.

De doelen zoals omschreven in lid 1 worden bereikt door het vaststellen en volgen van een plan van aanpak dat
bestaat uit een samenhangend geheel van interventies van de partners, al dan niet geboden in het gedwongen
kader van het strafrecht, het bestuursrecht en/of het civiele recht.

Artikel 4. Toepassingsgebied
1.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens door de partners in
verband met de samenwerking in het Veiligheidshuis ten behoeve van het in artikel 3 omschreven doel.

2.

Dit reglement is eveneens van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens door de
agendadeelnemers in verband met hun deelname aan een MDO en/of hun rechtstreekse
betrokkenheid bij de uitvoering van een plan van aanpak.
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Artikel 5. Verantwoordelijke
1.

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke
verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

2.

De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de
persoonsgegevens die worden verwerkt.

3.

De verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens van de
betrokkene afdoende maatregelen worden genomen.

4.

De verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel zoals omschreven in artikel
3 noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt dan voor
dit doel noodzakelijk is.

5.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit
reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
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Artikel 6. Verantwoordelijkheden van de partners en de agendadeelnemers
1.

Ongeacht de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke voor een zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens, dragen ook de partners en de agendadeelnemers gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van cliënten. Dit houdt in ieder geval in dat zij:
- er zorg voor dragen dat de persoonsgegevens die zij op basis van dit reglement verwerken juist en
volledig en ter zake dienend zijn en dat deze gegevens actueel en betrouwbaar zijn;
- afdoende maatregelen nemen ter beveiliging van de persoonsgegevens die zij op basis van dit
reglement verwerken;
- de rechten respecteren die de wet en dit reglement betrokkenen bieden;
- de persoonsgegevens afkomstig van andere partners of van andere agendadeelnemers waar zij via
het bestand kennis van nemen, of die aan hen in een MDO of anderszins worden verstrekt, niet
gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 2 van dit reglement en dat zij deze
gegevens uitsluitend doorverstrekken met toestemming van de partner of de agendadeelnemer van
wie zij die de persoonsgegevens hebben ontvangen.

Artikel 7. Vastleggen van (bijzondere) persoonsgegevens in het bestand
1.

In het bestand worden niet meer persoonsgegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het
vaststellen en volgen van het plan van aanpak.

2.

In verband met het bijzonder privacygevoelige karakter van bijzondere persoonsgegevens worden
gegevens over een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of zorgtraject uitsluitend
vastgelegd indien en voor zover het vaststellen of doen uitvoeren van het plan van aanpak zonder het
vastleggen van deze gegevens redelijkerwijs niet mogelijk is.

Veiligheidshuis West Veluwe Vallei
Raadhuisstraat 117 (gebouw De Vleugel), Ede
T: 0318-680112 | veiligheidshuiswvv@ede.nl

Veiligheidshuis Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53 (Stadskantoor Gemeente Arnhem), Arnhem
T: 026-3774444 | veiligheidshuis-regioarnhem@arnhem.nl

3.

Behoudens de uitzonderingen als genoemd in de artikelen 18 t/m 23 van de Wet bescherming
persoonsgegevens worden geen bijzondere gegevens betreffende iemands godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens
betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een
opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp geregistreerd.

4.

De gegevens van een cliënt die in het bestand worden opgenomen, voor zover noodzakelijk voor het
vaststellen en volgen van een plan van aanpak, betreffen:
-

-

-

-

5.

naam, geboortedatum, adres, woonplaats van de cliënt, alsmede, voor zover noodzakelijk;
de betrokkenheid van de cliënt bij relevante strafbare feiten en de reacties van politie en
justitie op deze feiten, waaronder strafrechtelijke veroordelingen, de tenuitvoerlegging
daarvan, voorwaardelijke veroordelingen, (voorwaardelijke) invrijheidstellingen, alsmede de
voorwaarden die een cliënt door de rechter of door het openbaar ministerie zijn opgelegd in
verband hiermee, voor zover relevant;
de betrokkenheid van de cliënt bij overlast en de reacties van de partners op deze
gedragingen;
de omstandigheden waarin de cliënt verkeert in verband met werk, onderwijs, opleiding,
inkomen, huisvesting, gezinssituatie, sociale omgeving en schulden en/of schuldsanering;
de verblijfsrechtelijke status indien deze status van tijdelijke aard is en van invloed is of kan
zijn op het plan van aanpak;
buitenkantinformatie die inhoudt: persoonsgegevens van een cliënt die uitsluitend inhouden
of de cliënt bij een partner of een agendadeelnemer bekend is, of er momenteel contacten
zijn met de cliënt, wanneer deze contacten zijn begonnen en indien van toepassing wanneer
deze contacten zijn afgesloten;
naam procesregisseur en lokale casusregisseur;
een omschrijving van de verschillende onderdelen die deel uit maken van het plan van
aanpak, de namen van de partners en agendadeelnemers die deze onderdelen uit zullen
voeren en de termijn waarbinnen dit zal gebeuren;
de voortgang in de uitvoering van het plan van aanpak, alsmede de resultaten daarvan;
verstrekkingen uit het bestand aan derden;
contacten met de cliënt in verband met het informeren over de verwerking van zijn
persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 11 en over het al dan niet verlenen van
toestemming zoals bedoeld in artikel 12.
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Bij de gegevens die in het bestand worden vastgelegd, wordt ook vastgelegd van welke partner of van
welke agendadeelnemer deze gegevens afkomstig zijn.
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Artikel 8. Toegang tot het bestand en de bevoegdheid om gegevens vast te leggen in het bestand
1.

Toegang tot het bestand hebben, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de verantwoordelijke;
de ketenmanager van het Veiligheidshuis tevens beheerder van het bestand;
de medewerkers van het Veiligheidshuis, op aanwijzing van de beheerder;
de voorzitters van de casus overleggen;
de partners die feitelijk deelnemen aan het MDO, voor zover het gegevens betreft van cliënten die
in het betreffende overleg (zullen) worden besproken;
de partners voor zover zij rechtstreeks zijn betrokken bij het vaststellen, uitvoeren en volgen van
een plan van aanpak, inclusief de lokale regisseur of een afgevaardigde van het lokale domein.

2.

Degenen die op grond van lid 1 toegang tot gegevens in het bestand hebben, zijn tevens bevoegd om
gegevens in dit bestand vast te leggen of te wijzigen voor zover het gegevens betreft waarover zij zelf
beschikken en waarvan het in verband met de doelen in artikel 2 noodzakelijk is dat de partners
daarvan kennis nemen.

3.

De ketenmanager van het Veiligheidshuis stelt een toegangsregeling op:
a.
b.
c.
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welke categorie medewerkers toegang hebben tot het bestand;
tot welke gegevens in het bestand deze medewerkers toegang hebben;
welke van deze medewerkers daarnaast bevoegd zijn om gegevens in het bestand vast te leggen of
te wijzigen.

4

Iedere partner van wie medewerkers op grond van dit artikel toegang nodig hebben tot het bestand,
geeft hiervan schriftelijk kennis aan de beheerder.

5.

Op basis van de toegangsregeling zoals bedoeld in lid 3 en 4 kent de beheerder autorisaties toe die
toegang geven tot het bestand.

6.

Agendadeelnemers hebben geen toegang tot het bestand.

Artikel 9. Verstrekking van persoonsgegevens uit het bestand
1.

Uit het bestand kunnen gegevens worden verstrekt aan de partners, voor zover noodzakelijk voor het
vaststellen en/of uitvoeren van een plan van aanpak van een cliënt bij wie zij rechtstreeks betrokken
zijn.

2.

Uit het bestand kunnen gegevens worden verstrekt aan agendadeelnemers, voor zover noodzakelijk
voor het vaststellen en/of uitvoeren van een plan van aanpak van een cliënt bij wie zij rechtstreeks
betrokken zijn.
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3.

Aan een partner die in verband met zijn betrokkenheid bij het vaststellen of uitvoeren van een aanpak
die niet in het Veiligheidshuis is of wordt vastgesteld, kunnen op zijn verzoek desgevraagd
persoonsgegevens van een cliënt uit het bestand worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is om te
voorkomen dat gelijktijdig, zonder dat dit bekend is, verschillende aanpakken worden vastgesteld of
uitgevoerd. Aan de partner wordt medegedeeld of de cliënt bij het Veiligheidshuis bekend is en indien
dit het geval is wanneer er een plan van aanpak in het Veiligheidshuis voor hem is vastgesteld en
wanneer de uitvoering daarvan is begonnen en is afgesloten.

4.

Behoudens wettelijke verplichtingen tot verstrekking of verstrekking noodzakelijk voor het doel
worden aan derden geen persoonsgegevens uit het bestand verstrekt.

5.

Van een verstrekking aan een derde zoals bedoeld in lid 4 wordt een aantekening gemaakt in het
bestand.

19

Artikel 10. Informeren van de cliënt over de verwerking van zijn persoonsgegevens
1.

De beheerder draagt er zorg voor dat de cliënt, voor zover zijn woon – of verblijfplaats bij het
Veiligheidshuis bekend is, zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling wordt geïnformeerd over het
vastleggen van zijn persoonsgegevens in het bestand.

2.

De informatie die aan de cliënt wordt verstrekt, betreft in ieder geval:
-

3.

Het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 kan uitsluitend achterwege blijven
voor zover dit, naar het oordeel van de beheerder, noodzakelijk is in het belang van:
-

4.

de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt;
het doel van deze verwerking;
de identiteit van de verantwoordelijke en van de partners;
de rechten die de cliënt ten aanzien van deze verwerking kan uitoefenen, zoals omschreven in
de artikelen 15 t/m 19 van dit reglement.

de veiligheid van de Staat;
de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten;
gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere openbare
lichamen;
de bescherming van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen;
het informeren van de cliënt geen vereiste is gelet op de wet – en regelgeving die op de
betreffende beroepskracht en/of op de gegevensverstrekking van toepassing is.

Beslist de beheerder op grond van lid 3 dat de cliënt (tijdelijk) niet wordt geïnformeerd, dan draagt hij
er zorg voor dat in ieder MDO waarin de cliënt besproken wordt alsmede bij de afsluiting van de
gegevensverwerking, wordt bezien of de informatieverschaffing zoals omschreven in lid 2, met het oog
op de belangen zoals omschreven in lid 3, al mogelijk is.
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5.

Een beslissing zoals bedoeld in lid 4 neemt de beheerder in nauw overleg met de partner die
rechtstreeks bij de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt betrokken is.

6.

Over het al dan niet informeren van de cliënt en van de besluitvorming die plaats vindt op basis van lid
4 maakt de beheerder een aantekening in het bestand.

7.

Indien de cliënt nog geen 12 jaar oud is, wordt of worden zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)
geïnformeerd, conform de bepalingen van dit artikel. Is de cliënt al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud,
dan worden de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beiden geïnformeerd, conform de
bepalingen van dit artikel. Is de cliënt 16 jaar of ouder, dan wordt hij zelf geïnformeerd, conform de
bepalingen van dit artikel. In geval van een cliënt van 16 jaar of ouder kan de beheerder besluiten om
ook zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) of, indien hij meerderjarig is, zijn ouder(s) met wie hij in
gezinsverband leeft, te informeren, conform de bepalingen van dit artikel, indien de beheerder dit voor
het doel zoals omschreven in artikel 2 noodzakelijk acht.

20

Artikel 11. Toestemming van de cliënt in verband met geheimhoudingsplicht
1.

De beroepskrachten die persoonsgegevens van een cliënt verstrekken of door verstrekken (door
bijvoorbeeld de cliënt bij het Veiligheidshuis aan te melden, gegevens over de cliënt vast te leggen in
het bestand, of door het voeren van MDO), én die uit hoofde van hun beroep of ambt een
geheimhoudingsplicht en toestemmingsvereiste in acht hebben te nemen ten opzichte van de cliënt,
vragen hun cliënt vooraf om toestemming. De toestemming wordt gevraagd voor het vastleggen van
de gegevens in het bestand en/of voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens in het MDO.

2.

Krijgt een beroepskracht zoals bedoeld in lid 1 geen toestemming van de cliënt, of is het naar het
oordeel van deze beroepskracht niet mogelijk om toestemming te vragen, dan kan deze beroepskracht
de noodzakelijke persoonsgegevens toch verstrekken, indien en voor zover hij tot het oordeel komt
dat:
- deze verstrekking noodzakelijk is gelet op de ernstige schade die anders voor de cliënt of voor een lid
van zijn gezin zal ontstaan; én
- deze ernstige schade alleen kan worden voorkomen door verstrekking van gegevens gericht op het
(middels een persoongerichte aanpak) bieden van passende hulp die de cliënt of het lid van zijn
gezinssysteem dringend behoeft gelet op de ernst van de situatie waarin hij zich bevindt (zogenoemde
mededelingsvereiste of handelingsplicht).
- én verstrekking van gegevens mogelijk is gelet op de wet – en regelgeving die op de betreffende
beroepskracht en/of op de gegevensverstrekking van toepassing is.

3.

De verkregen toestemming of het met redenen omklede besluit om zonder toestemming toch
gegevens te verstrekken, tekent de beroepskracht aan in zijn eigen cliëntdossier en legt hij vast in het
bestand.
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Artikel 12. Afsluiten van de verwerking van persoonsgegevens van een cliënt
1.

Indien in het bestand persoonsgegevens van een cliënt zijn opgenomen in verband met de noodzaak
om de verschillende interventies van de partners op elkaar af te stemmen, wordt de
gegevensverwerking afgesloten indien gedurende twaalf maanden geen nieuwe gegevens met
betrekking tot de interventies in het bestand zijn opgenomen.

2.

Indien in een MDO een plan van aanpak is vastgesteld, wordt de gegevensverwerking afgesloten als de
doelen van het plan van aanpak naar het oordeel van de voorzitter zijn bereikt. Zo nodig raadpleegt de
voorzitter over deze afsluiting eerst het MDO.

3.

De beheerder draagt er zorg voor dat in de gevallen zoals omschreven in lid 1 en lid 2 wordt
aangetekend in het bestand dat de gegevensverwerking is afgesloten en dat geen nieuwe
gegevensverwerking meer plaats vindt. Gevolg hiervan is dat ook indien de interventies van een of
meer partners of agendadeelnemers worden voortgezet, gegevens over de voortgang daarvan niet
langer worden vastgelegd in het bestand.
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Artikel 13. Bewaartermijn
1.

De persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen van een cliënt voor wie een plan van aanpak
is vastgesteld, worden vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het eerste jaar na de afsluiting van de
gegevensverwerking op grond van artikel 12. De beheerder draagt er zorg voor dat de
persoonsgegevens onmiddellijk na het verstrijken van de bewaartermijn uit het bestand worden
vernietigd.

2.

Worden er in de bewaartermijn van vijf jaar zoals bedoeld in lid 1 nieuwe persoonsgegevens van de
cliënt vastgelegd in het bestand, dan geldt voor alle persoonsgegevens van de cliënt in het bestand een
bewaartermijn te rekenen vanaf het eerste jaar nadat de gegevensverwerking opnieuw is afgesloten.

3.

De persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen van een cliënt voor wie geen plan van aanpak
wordt vastgesteld, worden onmiddellijk nadat de weegploeg heeft besloten dat er geen plan van
aanpak zal worden opgesteld uit het bestand verwijderd.

4.

De persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3 kunnen worden gebruikt ten behoeve van
onderzoek, evaluatie en verantwoording voor zover deze gegevens zijn ontdaan van identificerende
kenmerken.

5.

Voor de doeleinden zoals omschreven in lid 4 kunnen de gegevens langer dan vijf jaar worden
bewaard, onder de voorwaarde dat zij worden ontdaan van hun identificerende kenmerken.

Artikel 14. Geheimhouding
1.

Een ieder die op grond van dit reglement kennis neemt van persoonsgegevens van een betrokkene, is
verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht, of
uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
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2.

Een ieder die op grond van dit reglement kennis neemt van politiegegevens, strafvorderlijke gegevens
en/of justitiële gegevens, verplicht zich tot geheimhouding. Verstrekking van deze gegevens of
verwerking voor een ander doel dan omschreven in artikel 3 van dit reglement is niet toegestaan.

Artikel 15. Reikwijdte van het uitoefenen van rechten door de betrokkene en mandaat van de verantwoordelijke
aan de beheerder voor de taken in verband met deze rechten
1.

De uitoefening van rechten door de betrokkene op basis van dit reglement, zoals omschreven in de
artikelen 16 t/m 19, beperkt zich tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn
opgenomen in het bestand.

2.

Voor het uitoefenen van rechten ten aanzien van persoonsgegevens die een partner heeft opgenomen
in een eigen cliëntdossier of bestand, wendt de betrokkene zich tot de betreffende partner. Op de
uitoefening van deze rechten is de wet – en regelgeving van toepassing waaraan de betreffende
partner gebonden is.

3.

De verantwoordelijke kan zijn taken zoals omschreven in dit reglement, op basis van een schriftelijk
mandaatbesluit, mandateren aan de beheerder.

4.

De verantwoordelijke, of de beheerder indien sprake is van mandaat zoals bedoeld in lid 3, oefent zijn
taken zoals omschreven in dit reglement uit in nauw overleg met de partner(s) die rechtstreeks is of
zijn betrokken bij de gegevensverwerking waarop de uitoefening van rechten zich richt.

5.

Op de schriftelijke besluiten die de verantwoordelijke, of de beheerder, op basis van mandaat, namens
de verantwoordelijk neemt in reactie op verzoeken op grond van artikel 16 t/m 19 van dit reglement,
staat bezwaar en beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
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Artikel 16. Recht op informatie en op een volledig overzicht van de gegevens die over de betrokkene zijn
opgenomen in het bestand
1.

Iedere betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke
te wenden met het verzoek hem mede te delen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben,
worden verwerkt.

2.

De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of persoonsgegevens
van hem worden verwerkt.

3.

Indien dit het geval is bevat de mededeling een volledig overzicht van de persoonsgegevens die zijn
opgenomen in het bestand waarin persoonsgegevens van de betrokkene zijn vastgelegd, het doel
daarvan, alsmede een overzicht van derden aan wie de verantwoordelijke persoonsgegevens van de
betrokkene heeft verstrekt en het doel van deze verstrekking(en).
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4.

Het informatierecht zoals in dit artikel omschreven kan worden geweigerd in het belang van:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

de veiligheid van de Staat;
het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten;
gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere openbare
lichamen;
het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de
hier boven bedoelde belangen;
de bescherming van de betrokkene, of van de rechten en vrijheden van anderen;

De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn afwijzing op het verzoek binnen vier weken met
vermelding van de motieven voor de afwijzing schriftelijk mede.
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Artikel 17. Correctierecht
1.

Nadat de betrokkene op grond van artikel 16 kennis heeft genomen van de verwerking van zijn
persoonsgegevens, kan hij de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend
zijn voor het doel van de verwerking.

2.

Is de betrokkene het niet eens met een oordeel dat over hem of over zijn problematiek is opgenomen
in het bestand, dan kan hij de verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring omtrent dit oordeel
aan het bestand toe te voegen.

3.

De verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en
gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 en 2.

4.

Mocht het verzoek om correctie leiden tot aanpassing van de gegevens, dan draagt de
verantwoordelijke er zorg voor dat deze aanpassing ook bekend wordt gemaakt aan de partners en
instellingen die op grond van dit reglement kennis hebben genomen van deze persoonsgegevens.
Hierbij wordt opgemerkt dat gegevens niet kunnen worden gewijzigd als ze in de bronsystemen
voorkomen en als daarover wetgeving bestaat (wjsg en Wpg).

Artikel 18. Recht van verzet
1.

De betrokkene die heeft vastgesteld dat op grond van dit reglement persoonsgegevens over hem zijn
vastgelegd in het bestand, kan te allen tijde schriftelijk bij de verantwoordelijke verzet aantekenen
tegen deze verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

2.

De verantwoordelijke beoordeelt het verzet binnen vier weken na ontvangst daarvan. Hij weegt daarbij
de belangen die worden gediend met de verwerking van de persoonsgegevens af tegen de belangen
die de betrokkene in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft bij beëindiging
van de verwerking. Acht de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd, dan beëindigt hij terstond
de verwerking. Acht de verantwoordelijke het verzoek niet gerechtvaardigd, dan deelt hij de
betrokkene zijn afwijzing schriftelijk en met vermelding van de redenen daarvan mede.
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Artikel 19. Uitoefenen van rechten door de (wettelijk) vertegenwoordiger
1.

Is de betrokkene nog geen 16 jaar oud, of betreft het iemand die onder curatele is gesteld, dan oefent
of oefenen zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) de rechten zoals omschreven in de artikelen 15 tot en
met 18 namens hem uit. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijk
vertegenwoordigers.

2.

Is de betrokkene 16 jaar of ouder, dan oefent hij de rechten zoals omschreven in de artikelen 15 t/m
18 zelfstandig uit.

3.

In geval is vastgesteld (medisch) dat een betrokkene van 16 jaar of ouder niet in staat moet worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (betrokkene is ‘wilsonbekwaam’),
worden zijn rechten zoals omschreven in de artikelen 15 tot en met 18 uitgeoefend door zijn wettelijk
vertegenwoordiger. Heeft een meerderjarige wilsonbekwame geen wettelijk vertegenwoordiger, dan
kunnen de volgende personen (in rangorde) als vertegenwoordiger optreden:
-
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een door de rechter benoemde curator of mentor;
een schriftelijk door de patiënt gemachtigde;
de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
de ouder, kind, broer of zus.

Artikel 20. Slotbepalingen
1.

Dit samenwerkingsconvenant kan worden aangehaald als ‘Samenwerkingsconvenant Veiligheidshuis
West-Veluwe Vallei en Regio Arnhem’.

2.

Dit convenant treedt voor een periode van twee jaren in werking op 1 juni 2017.

3.

Dit convenant kan gedurende de werkingsduur van het convenant worden ingetrokken of gewijzigd
door een gezamenlijk besluit van de in de aanhef genoemde partners.

4.

Minimaal eens per jaar evalueren de partners op initiatief van de ketenmanager de werking van dit
convenant. Indien de evaluatie, dan wel recente wets – of beleidswijzigingen daar aanleiding toe
geven, wijzigen zij de tekst van dit convenant door een gezamenlijk besluit zoals bedoeld in lid 3.

5.

Uiterlijk drie maanden voor de einddatum van het convenant, treden de partners, op initiatief van de
ketenmanager, met elkaar in overleg om te bezien of zij de duur van het convenant, al dan niet in
gewijzigde vorm, met een nieuwe periode van een jaar wensen te verlengen.

6.

Indien de partners een maand voorafgaand aan de einddatum geen besluit over het al dan niet
verlengen van het convenant hebben genomen, wordt de duur van het convenant stilzwijgend geacht
te zijn verlengd met een jaar.

7.

Op een nieuwe einddatum ontstaan door verlenging van het convenant zijn de bepalingen van lid 4, 5
en 6 van toepassing.
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8.

Het originele ondertekende convenant en het besluit van het verlengingsoverleg wordt bewaard door
de gemeente Ede. Aan de partners wordt hiervan een kopie verstrekt.

Gezamenlijk getekend in Ede,
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