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Met deze brief breng ik u op de hoogte van een wijziging in de verdeling van de
financiële bijdrage van mijn ministerie aan de Veiligheidshuizen (VenJ-bijdrage)
en de wijze waarop deze bijdrage wordt verstrekt. De wijziging gaat in per 1
januari 2013.
Samen met de betrokken partners bij de Veiligheidhuizen heb ik besloten om de
structurele VenJ-bijdrage met ingang van 2013 via een decentralisatie-uitkering in
het gemeentefonds aan de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio’s uit te
keren. Voorheen werd deze bijdrage via het Openbaar Ministerie onder de
Veiligheidshuizen verdeeld. U bent hierover op 13 juni ji. geïnformeerd, via de
junicirculaire gemeentefonds 2012 van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De wijzigingen in de verdeling en van de manier van
verstrekken van de VenJ-bijdrage dragen bij aan sterke regionale
Veiligheidshuizen. Tevens versterkt het de regierol van gemeenten op het terrein
van veiligheid.
De totale omvang van de bijdrage aan de regionaal werkende Veiligheidshuizen
blijft ongewijzigd en bedraagt jaarlijks € 7,7 miljoen. De middelen zijn bedoeld als
bijdrage in de gemeenschappelijke kosten en basisfaciliteiten die nodig zijn voor
een goede ketensamenwerking in het Veiligheidshuis. Daarbij kunt u denken aan
de kosten voor een ketenmanager en ondersteunend personeel, ICT
voorzieningen en vergaderplekken.
Naast de structurele jaarlijkse bijdrage van € 7,7 miljoen draagt mijn ministerie
ook zorg voor de aanwezigheid van de Veiligheid en Justitie-partners (Politie,
Openbaar Ministerie, 3 Reclasseringsorganisaties, Dienst Justitiële Instellingen en

Pagina 1 van 2

de Raad voor de Kinderbescherming) in de Veiligheidshuizen. Uitgangspunt is dat
VenJ-partners hun bijdrage leveren door inzet van personeel.
Over de besteding van de VenJ-bijdrage via de decentralisatie-uitkering in het
gemeentefonds hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze
afspraken treft u aan in de bijlage. Naast de VenJ-partners en de zorgpartners
leveren ook gemeenten een aanzienlijke bijdrage aan de Veiligheidshuizen. Het
uitgangspunt van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de overige ketenpartners is dat alle gemeenten
financieel bijdragen aan het Veiligheidshuis in hun regio.
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De VenJ-bijdrage wordt via een verdeelsleutel uitgekeerd aan de 25
zetelgemeenten van de veiligheidsregio’s. Deze kunt u terug vinden in de bijlage
van deze brief. De verdeelsleutel is gebaseerd op het recent herijkte
budgetverdeelsysteem (BVS) Politie’. Momenteel zijn er 41 Veiligheidshuizen in
Nederland. Binnen de schaal van een Veiligheidsregio kunnen er dus meerdere
Veiligheidshuizen gesitueerd zijn. Binnen de regio dient vervolgens in overleg met
de overige gemeenten en ketenpartners, op bestuurlijk niveau besluitvorming
plaats te vinden over de wijze waarop deze middelen aan de Veiligheidshuizen
worden toebedeeld. Het is voor u van belang dat niet alleen de verdeelwijze van
de VenJ-bijdrage bekend is, maar ook de precieze financiële VenJ-bijdrage per
regio. Dit stelt u in de gelegenheid, in overleg met de gemeenten in uw regio, de
bedragen op te nemen in de begroting voor 2013.
Ik heb veel vertrouwen in de werking van regionale Veiligheidshuizen en de
bijbehorende regierol van gemeenten. Ik kijk dan ook uit naar een vruchtbare en
succesvolle samenwerking in de Veiligheidshuizen.
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Structurele VenJ-bijdrage voor de Veiligheidshuizen

Decentralisatie-uitkering Veiliqheidshuizen 20’13 en verder
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Bestuurlijke afspraken bij de verdeling van de structurele VenJ-bijdrage aan de
Veiligheidsbuizen vanaf 2013:
De gemeente waarin de veiiigheidsregio bij wet haar zetel heeft:
1. Ontvangt de VenJ-bijdrage voor veiligheidshuizen vanaf 2013, via een decentralisatie-uitkering
uit het gemeentefonds;
2. Bespreekt en verdeelt de bijdrage over de locaties van het veiligheidshuis binnen de regio
(geografische grens veiligheidsregio) met instemming van alle gemeenten in de regio en
andere partners die betrokken zijn bij het veiligheidshuis in een regionale stuurgroep of ander
regionaal gremium;
3. Neemt het besluit over de verdeling van de VenJ-bijdrage in een regionale stuurgroep of ander
regionaal gremium waarin betrokken partijen bij de veiligheidshuizen zijn vertegenwoordigd;
4. Ziet er op toe dat de VenJ-bijdrage ten goede komt aan de gemeenschappelijke ketenkosten
die voortkomen uit de samenwerking in het veiligheidshuis. De VenJ-bijdrage dient te worden
besteed aan de basisfaciliteiten in de veiligheidshuizen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie:
5. Levert een structurele financiële bijdrage van jaarlijks € 7,7 miljoen;
6. Verdeelt deze middelen over de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio’s en hanteert
daarbij als verdeelsleutel het budgetverdeelsysteem Nederlandse politie;
7. De minister maakt een stabiele en meerjarige verdeling van deze middelen bekend in de
meicirculaire gemeentefonds 2012. De minister draagt de zorg dat de justitiële partners (op
a~ti~h ëJ~ operatioFiëel niveau) aaTiw~zig~Îjfl iflde,a1SVeÎ1igt~l~shuls, ~pererenz1~regiorrale
samenwerkingsverbanden;
8. S nt zich in om op landelijk niveau de veiligheidshuizen te ondersteunen.
J~11ini

an eiligheid en Justitie,

LW. O.

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mevrouw A.
Den Haag, 13 juni 2012

