Veiligheidshuizen
•

•

•

•
•

In een Veiligheidshuis werken instanties op
één locatie samen aan opsporing,
vervolging, berechting en hulpverlening. Het
doel van de samenwerking is het
terugdringen van overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit.
De Veiligheidshuizen bewijzen hun waarde in
het bestrijden van criminaliteit. Het
landelijke programma doorontwikkeling
Veiligheidshuizen richt zich op het effectiever
maken van de samenwerking in
Veiligheidshuizen. De inspanningen van het
programma zijn aanvullend op de regionale
en lokale ontwikkelingen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt
jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar aan
gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de
basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen
uit de samenwerking in de Veiligheidshuizen.
Bron: www.veiligheidshuizen.nl
Totaal aantal regio's 41

Veiligheidsregio
•

•

•
•

In een veiligheidsregio werken de
brandweer, de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR), de politie en gemeenten samen
voor een effectieve voorbereiding op en
bestrijding van crises en rampen.
Er zijn 25 regio's die de aanpak regelen van
grote ongelukken, rampen en crises zoals
overstromingen, uitbraak van besmettelijke
ziektes en terrorisme. De colleges van
burgemeester en wethouders van de
gemeenten die behoren tot een
veiligheidsregio treffen een
gemeenschappelijke regeling, waarbij een
openbaar lichaam wordt ingesteld.
Bron: Wet Veiligheidsregio's, Staatsblad
jaargang 2010, nr.145
Totaal aantal regio's 25

Politieregio’s
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Vanaf 1 januari 2013 is er één nationale politie,
bestaande uit tien regionale eenheden.
Aan het hoofd van een regionale eenheid staat een
politiechef. Eén korpschef krijgt de leiding over het
landelijk korps. Daarnaast komen er één of meer
landelijke eenheden (zoals een landelijke recherche
eenheid) en een landelijke dienst voor de
bedrijfsvoeringstaken, het Politiedienstencentrum.
De 10 regionale eenheden van de nationale politie
worden onderverdeeld in 43 districten, die hun
beurt gezamenlijk 168 basisteams tellen. De 10
regionale eenheden zijn merendeels congruent aan
de 25 veiligheidsregio's. Alleen in Zeeland- WestBrabant doorsnijden de ditricten de grenzen van de
veiligheidsregio's.
Bron: Politiewet 2012
Totaal aantal regio's 10
De provincies Utrecht en Flevoland vormen samen
met de Gooi- en vechtstreek een politieregio

Regionaal informatie en expertise
centrum
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•

•

•
•

Het Landelijk Informatie en Expertise
Centrum (LIEC) stimuleert en ondersteunt
de geintegreerde aanpak van
georganiseerde criminaliteit en is actief op
bovenregionaal, nationaal en internationaal
niveau.
Het LIEC is een 'shared service center' voor
de Regionale Informatie en Expertise Centra
(RIEC's). Het LIEC stroomlijnt zoveel mogelijk
de werkwijzen van de RIEC's en ondersteunt
bij de onderlinge afstemming. Ook maakt en
onderhoudt het LIEC landelijke afspraken
met diverse partners, onder andere over de
uitwisseling van informatie tussen betrokken
partijen.
Door kennis te delen, vergroten we als
georganiseerde overheid de slagkracht in
onze gezamenlijke strijd tegen de
georganiseerde criminaliteit.
Bron: Landelijk Informatie en
Expertisecentrum
Totaal aantal regio's 10

