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Aan : Gemeenteraad 

Van : Burgemeester H.C. Heerschop 

Datum : 16 juni 2021 

Bijlage : Aanbiedingsbrief digitaal jaarverslag 2020 NHSV 

Onderwerp : Jaarverslag 2020 Noord Holland Samen Veilig 

Registratienr. : 1549610 

__________________________________________________________________________ 

 

Burgemeester Wienen, regio burgemeester, voorzitter van de V10 en voorzitter van de 

stuurgroep Aanpak Ondermijning heeft gevraagd om het jaarverslag 2020 Noord Holland 

Samen Veilig (NHSV) onder uw aandacht te brengen. 

U kunt het jaarverslag inzien via de link https://jv.nh-sv.nl (zie ook de bijlage). 

 

Projecten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veilig NH zijn hierin weergegeven, 

geïntegreerd met projecten vanuit het programma Aanpak Ondermijning (NH). 
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Datum 19 april 2021 

Betreft Jaarverslag Integrale Veiligheid Noord-Holland 2020 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij bied ik u namens de V10 en de stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-

Holland het digitale jaarverslag Integrale Veiligheid Noord-Holland 2020 aan.  

 

Vier regionale veiligheidsthema’s in één jaarverslag 

De reguliere kerntaken van het RIEC Noord-Holland en de projecten van het 

programma Aanpak Ondermijning worden in het jaarverslag 2020 geïntegreerd en 

in samenhang met de projecten op de overige thema’s uit het Integraal 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Noord-Holland (Cyber, Cter en Zorg & Veiligheid) 

weergegeven. Hierbij is gekozen voor een online vormgeving, waarbij de 

onderlinge dwarsverbanden tussen de verschillende veiligheidsthema’s en 

activiteiten optimaal tot uitdrukking worden gebracht.  

 

Rijker Verantwoorden 

Aan het jaarverslag zijn tal van ‘rijke bewijzen’ van onze behaalde resultaten en 

effecten toegevoegd, in de vorm van links naar allerhande documenten (factsheets, 

foto’s, afbeeldingen, infographics) en externe websites. Hiermee leggen we niet 

alleen verantwoording af over de besteding van de middelen, maar hopen we 

tevens diverse doelgroepen (waaronder gemeenteraden, ambtelijke organisaties en 

private partners) te informeren, enthousiasmeren en mobiliseren voor de aanpak 

van ondermijning in onze eenheid.  

 

Online toegang jaarverslag  

Het jaarverslag Integrale Veiligheid Noord-Holland 2020 is openbaar toegankelijk 

via deze link: https://jv.nh-sv.nl. Mocht de link niet werken, knip en plak deze dan 

in de browser.  

Met de woordvoerders van de bestuurlijk ambassadeurs van de verschillende 

projecten zijn afspraken gemaakt over de behandeling van eventuele persvragen.  
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Informeren gemeenteraad en ambtelijke organisatie 

Ik nodig u van harte uit om het jaarverslag te delen met uw gemeenteraad en 

ambtelijke organisatie. Desgewenst kunnen de in 2020 behaalde resultaten en 

effecten op de verschillende thema’s en de betekenis hiervan voor uw gemeente 

nader worden toegelicht door medewerkers van Noord-Holland Samen Veilig en het 

RIEC Noord-Holland. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw RIEC-accountmanager, of 

een e-mail sturen aan info@riec-noord-holland.nl.  

 

 

Hoogachtend, 

 

de voorzitter van de V10 en de stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland  

 

 

De heer J. Wienen 
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