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Op dit moment zijn ongeveer 500 Haagse vrijwilligers actief in verschillende
Bewonersinitiatieven Veiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld buurtpreventieteams,
buurtinterventieteams, nachtpreventieteams of straatvertegenwoordigers. Deze
bewonersinitiatieven Veiligheid leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de wijken.
Wilt u ook iets doen om de veiligheid in uw buurt te verbeteren? Dan kunt u zich aansluiten bij
een bestaand initiatief of, als dat er niet is, zelf een veiligheidsinitiatief starten.
Spelregels
Om ervoor te zorgen dat alle bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid gelijk worden
behandeld, zijn er regels (een subsidieregeling bewonersinitiatieven Veiligheid) opgesteld. Hierin
staan de ‘spelregels’ voor alle bewonersinitiatieven Veiligheid. Ook wordt uitgelegd aan welke
voorwaarden bestaande en nieuwe initiatieven moeten voldoen om subsidie te kunnen krijgen.
Verder wordt beschreven hoe de financiering van alle bewonersinitiatieven Veiligheid is
geregeld.
De uitgangspunten en voorwaarden van de subsidieregeling Bewonersinitiatieven Veiligheid, zijn
hieronder concreet weergegeven.
Nieuwe initiatieven
Nieuwe initiatieven moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen
voor subsidie of ondersteuning:
 Er moet behoefte en draagvlak zijn in de wijk: dit wordt mede bepaald door het
stadsdeel en politie;
 Buurtpreventieteams surveilleren minimaal 1x per week;
 Nachtpreventieteams surveilleren minimaal 1x per twee weken;
 Samenwerkingsafspraken met initiatief, politie en stadsdeel worden schriftelijk vast
gelegd en worden ondertekend door alle partijen. De afspraken worden jaarlijks
geëvalueerd en herbevestigd en is een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag;
 In de samenwerkingsafspraken staat o.a. hoe de politie het initiatief begeleidt en op
welke wijze de knelpunten worden gesignaleerd;
 De subsidie wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon in de wijk, bij voorbeeld de
bewonersorganisatie in de wijk.
 Voor de huisvesting van het Bewonersinitiatief dient gebruik te worden gemaakt van de
ruimte van de bewonersorganisatie of een andere gesubsidieerde instelling in de wijk.
Een nieuw bewonersinitiatief Veiligheid starten
Aanvragen voor nieuwe bewonersinitiatieven moeten worden ingediend bij
subsidies@denhaag.nl.
Het managementteam van het stadsdeel beslist over nieuwe initiatieven Veiligheid.
Een aanvraag voor subsidie;

Een aanvraag subsidie voor een bewonersinitiatief Veiligheid bestaat uit;
 Het indienen van een ingevuld en ondertekend formulier (door de rechtspersoon die de
subsidie namens het initiatief ontvangt) met daarin een beschrijving van de activiteiten
en begroting van de activiteiten en de doelen die met de activiteiten worden beoogd,
gebruik hiervoor het formulier (een link naar het formulier aanbrengen svp)
 een actuele deelnemerslijst (met NAW-gegevens),
 recent ondertekende samenwerkingsafspraken (politie, stadsdeel, evt.
woningcorporatie, coördinator van het Veiligheidsinitiatief en/of het verslag van de
evaluatiebijeenkomst waaruit blijkt dat de samenwerkingsafspraken zijn herbevestigd.
Dit alles per mail verzenden naar: subsidies@denhaag.nl
Voor wat kan subsidie worden aangevraagd?
Een veiligheidsinitiatief kan subsidie aanvragen voor diverse zaken:
A. Professionele ondersteuning (alleen voor nieuwe, startende teams)
Startende veiligheidsinitiatieven, kunnen aanspraak maken op een gemaximeerd bedrag voor
professionele ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in de loop van een periode van drie jaar
(buurtinterventie- of preventieteam, of nachtpreventieteam) dan wel twee jaar
(straatvertegenwoordigers) afgebouwd. Deze termijn wordt berekend vanaf het moment dat
voor het eerst subsidie voor aan een nieuw initiatief is toegekend.
Na afloop van de termijn wordt het team geacht zonder professionele ondersteuning te kunnen
werken en moet dan zelf de vereiste administratieve handelingen kunnen doen die nodig zijn
voor het aanvragen van de subsidie.
Voor buurtinterventie- of preventieteams, of nachtpreventieteams bedraagt de subsidie ten
hoogste € 18.000, - verdeeld over een tijdvak van drie jaar waarbij in het eerste jaar 45%, in het
tweede jaar 30% het derde (laatste) jaar 25% wordt verleend.
Daarna moeten zij zonder ondersteuning zelfstandig kunnen functioneren en aan de afspraken
en verplichtingen, kunnen voldoen.
Voor straatvertegenwoordigersprojecten is het maximum bedrag € 8.000, - verdeeld over een
tijdvak van twee jaar waarbij in het eerste jaar 65% en in het laatste jaar 35% wordt verleend.
Vanaf het derde jaar worden straatvertegenwoordigers geacht zonder professionele
ondersteuning te kunnen werken, zelfstandig de afspraken met politie, gemeente en coöperaties
te actualiseren en voort te zetten en zelf aan de vereiste administratieve verplichtingen te
voldoen.
B. Overige kosten.
Voor de overige kosten (kleding, materialen, kantoorartikelen, telefoonkosten, catering,
teambuilding, enz.) ontvangt het veiligheidsinitiatief een normbedrag, dat gekoppeld is aan de
organisatievorm. Toelichting op deze normbedragen kunt u opvragen bij Conny Verheij-Knoester
van de Dienst Publiekszaken (DPZ). Zij is bereikbaar via het emailadres conny.verheijknoester@denhaag.nl.
Een buurtinterventie- of preventieteam van 15 leden loopt minimaal een keer per week en kan
voor ieder jaar voor maximaal € 4.000, - aan overige kosten subsidie aanvragen. Als een vast
(buurt- of nachtpreventieteam) structureel meer dan 20 of meer leden heeft, kan de subsidie
voor overige kosten verhoogd worden met € 1.000, -.

Een nachtpreventieteam loopt minimaal eenmaal per 14 dagen haar rondes en kan meer
subsidie aanvragen. Een team met minimaal 30 personen, kan maximaal € 7.000, - voor overige
kosten aanvragen.
Uit de overige kosten kunnen alle voorkomende onkosten (kantoorbenodigdheden, stomerij,
vervoerskosten, stomerij) betaald worden.
Een nieuw buurtpreventie- of buurtinterventieteam van ongeveer 15 leden kan alleen het eerste
jaar voor maximaal € 7.000, - aan overige kosten aanvragen. In het eerste jaar zijn er immers de
meeste kosten i.v.m. aanschaf van materialen, zoals kleding, zaklampen, kantoorbenodigdheden
of eenvoudige prepaid telefoon (geen smart Phone).
Alle aangeschafte materialen, zoals bijv. Laptop, prepaid telefoons, blijven eigendom van de
gemeente, zijn geen individueel bezit van de teamleden en dienen centraal te worden bewaard.
Een team straatvertegenwoordigers kan, ongeacht de grootte, maximaal € 2.000, - subsidie
aanvragen.
B. Communicatieapparatuur.
Communicatieapparatuur, zoals portofoons wordt in principe niet meer gesubsidieerd.
Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt, als de politie schriftelijk aangeeft dat dit nodig
is voor de veiligheid van het bewonersinitiatief. De politie adviseert in dat geval ook over de
aard van de apparatuur (wat en hoeveel). De maximale subsidie bedraagt € 2.750, - en wordt
slechts 1x per 4 jaar, onder bovengenoemde voorwaarde, verstrekt. De aangeschafte apparatuur
dient daarom tenminste 4 jaar mee te gaan, binnen deze periode worden geen aanvragen tot
vervanging in behandeling genomen.
Tussentijdse vervanging, zendvergunning en –machtiging moet worden betaald uit het
normbedrag voor overige kosten.
D. Deskundigheidsbevordering/cursussen.
Voor teams die graag een cursus of scholing willen bijv. een EHBO-opleiding of een AED-training
willen volgen, is er een stedelijk scholingsaanbod samengesteld.
Richtlijn is dat bewonersteams één keer per jaar een cursus mogen volgen. Voor startende
teams gelden afwijkende richtlijnen. Die worden in overleg vastgesteld. Aanvragen hiervoor
kunnen op elk moment in het jaar worden ingediend.
De beoordeling van de aanvraag gebeurt in overleg met het stadsdeelteam en de afdeling
Beleidsontwikkeling & Juridische Zaken van DPZ.
E. Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid.
Alle gesubsidieerde veiligheidsinitiatieven, vormen samen het Stedelijk Netwerk Veiligheid. Het
Stedelijk Netwerk geeft nieuwsbrieven uit en organiseert contact- en overlegmomenten voor
alle aangesloten Bewoners Initiatieven Veiligheid.
Het doel van de stedelijke netwerkbijeenkomsten (twee keer per jaar een coördinatorenoverleg
voor de aangesloten veiligheidsinitiatieven en één keer per jaar een feestelijke dag voor alle
betrokken vrijwilligers van de veiligheidsinitiatieven) is informatie en ervaringen uit te wisselen,
krachten te bundelen en deskundigheid op te bouwen.

Op de website van het SNB www.denhaag.nl/snb staat meer informatie over de verschillende
Bewoners Initiatieven Veiligheid en zijn handige links te vinden.
Cursussen/trainingen
De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers, die aangesloten zijn bij een
veiligheidsinitiatief, goed toegerust en goed getraind de straat op gaan. Daarom organiseert de
gemeente een stedelijk scholingsaanbod voor de bestaande veiligheidsinitiatieven. Onder
andere op het gebied van AED, EHBO en burgerbevoegdheden. Dit cursus- en scholingsaanbod
wordt per jaar samengesteld.
Hiervoor is een stedelijk budget beschikbaar.
Daarnaast organiseert de gemeente voor alle teams eenmaal per jaar een scholingsdag of avond.
Op die dag of avond kunnen alle vrijwilligers van de Haagse Veilgheidsinitiatieven deelnemen
aan een de aangeboden cursus of workshop.
Met ingang van 1 januari 2015 is de gewijzigde subsidieregeling Stimulering
Bewonersinitiatieven Veiligheid Den Haag in werking getreden.
Voor meer informatie over deze regeling zie de link
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'sGravenhage/332833/332833_1.html.

