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Inleiding 

Binnen het verzorgingsgebied van de politie-eenheid Den Haag is sprake van illegale productie, 
verwerking, opslag van en handel in drugs. De gevolgen van deze strafbare handelingen zijn, naast 
het risico op gevaarlijke situaties en schade voor het milieu, ernstige ondermijnende effecten op de 
samenleving. Om deze ongewenste situatie effectief te kunnen aanpakken, is samenwerking tussen 
verschillende partijen noodzakelijk. In de voorgaande jaren is samengewerkt onder een 
hennepconvenant. Dit maakte het mogelijk om met partijen informatie uit te wisselen in het kader van 
de aanpak van hennep. Het hennepconvenant is verbreed naar een drugsconvenant. De verbreding 
biedt de kans om de samenwerking op deze veiligheidsproblematiek uit te breiden naar cocaïne en 
synthetische drugs.  
Het voorliggende drugsconvenant maakt deel uit van de regionale versterking aanpak ondermijning. 
Deze versterking heeft, naast het voortzetten van de aanpak, als doel barrières op te werpen en de 
productie, verwerking, opslag van en handel in drugs te voorkomen en/of tegen te gaan. 
Dit convenant bevat afspraken tussen gemeenten, het Openbaar Ministerie, politie-eenheid Den Haag 
en private partijen en is een aanvulling op het convenant van het Haagse Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC).  

 

  



Convenant  “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024”  
  
    Pagina 3 van 88 

Inhoud 

►Partijen 
►Beweegredenen 
►Taken partijen 
 
1 Definities 
2. Doeleinden 
3. Grondslagen gegevensverwerking  
4. Categorieën personen en soorten gegevens 
5. Inspanningen en inrichting samenwerking 
6. Beslissing structurele verstrekking artikel 20 Wet politiegegevens 
7. Wijze van verstrekking 
8. Geheimhoudingsplicht 
9. Verwerkingsverantwoordelijkheid, bewaartermijnen en vernietiging 
10. Beveiliging 
11. Informatieplicht 
12. Externe communicatie 
13. Rechten van betrokkene 
14. Schade en kosten 
15. Evaluatie en wijzigingen 
16. Toe- en uittreding partijen 
17. Inwerkingtreding en looptijd 

18. Deelnemende partijen 
19. Ondertekening 
 
 
Bijlage 
 
Beslissing structurele verstrekking politiegegevens aan derden op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens  
 

  



Convenant  “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024”  
  
    Pagina 4 van 88 

► Partijen 

 Het Korps Nationale Politie, eenheid Den Haag (hierna: politie); 
 Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Den Haag (hierna: OM); 

 De 27 gemeenten binnen de politie eenheid Den Haag;  

 Netbeheerders; 

 Drinkwaterbedrijven; 

 Woningcorporaties; 
 Particuliere verhuurders.                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Hierna gezamenlijk aan te duiden als: partijen.  

► Overwegende dat:  

 In het verzorgingsgebied van de politie-eenheid Den Haag veelvuldig sprake is illegale 
productie, verwerking, opslag van en handel in drugs; 

 Bewoners, huurders of eigenaren (een deel van) hun woning, woonwagen, schuur en/of 
(bedrijfs) pand, perceel- of daarbij behorende opstallen, voertuigen en vaartuigen gebruiken of 
laten gebruiken om drugs te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te 
leveren, te verstrekken of te vervoeren, of drugs aanwezig hebben;  

 Het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of 
voor handen hebben van drugs als genoemd op lijst 1 of lijst 2 van de Opiumwet strafbaar is, 
(stank)overlast en gevaarzetting (veelal in de vorm van brandgevaar) veroorzaakt, het woon- 
en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van omwonenden aantast; 

 Dit vaak gepaard gaat met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, het illegaal 
aftappen van drinkwater door wegneming van de watermeter, belastingontduiking, 
uitkeringsfraude en het in gevaar brengen van de omgeving en deze criminele activiteiten 
schadelijk zijn voor de rechtsorde, de samenleving, de openbare drinkwatervoorziening en 
daarmee de volksgezondheid, de leefbaarheid in de (woon)omgeving, het woningaanbod, de 
openbare orde en veiligheid en het maatschappelijk aanzien van de gemeente; 

 Partijen gevaarlijke situaties wensen te beëindigen, criminele activiteiten met betrekking tot de 
illegale productie, verwerking, opslag van en handel in drugs willen voorkomen en bestrijden, 
er naar streven de leefbaarheid in de betreffende straten en buurten te verbeteren en 
gevoelens van onveiligheid weg te nemen.  

 Partijen daarnaast uitkerings- en belastingfraude en oneigenlijk gebruik van woonruimte, de 
diefstal van elektriciteit en het illegaal aftappen van drink water willen beëindigen en getracht 
wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel uit criminele activiteiten te ontnemen; 

 Partijen in onderlinge afstemming en in gezamenlijkheid gebruik willen maken van het brede 
palet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en/of civiele sancties en iedere partij 
daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft; 

 Het hiervoor noodzakelijk is dat partijen persoonsgegevens kunnen verwerken en of 
verstrekken omdat het niet mogelijk is om op andere wijze aan deze gegevens te komen;  

 Voor de politie de wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens zijn 
neergelegd in de Wet politiegegevens en dat de politie op grond van de Wet politiegegevens 
gehouden is te registreren welke gegevens aan welke instantie zijn verstrekt;  

 Voor het Openbaar Ministerie de wettelijke kaders zijn neergelegd in de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens; 

 De informatieverstrekking zover gaat als de daartoe strekkende wettelijke kaders en 
voorschriften toestaan; 
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 Het voor de overige partijen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
is toegestaan persoonsgegevens te verwerken, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is 
voor de goede uitvoering van genoemde sancties en maatregelen, tenzij het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer prevaleert; 

 Partijen ieder voor zich alleen verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de verwerking in de 
eigen gegevensbestanden en de verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan elkaar, 
aan betrokkene(n) en derden. Dit om te komen tot een goede integrale aanpak en uitwisseling 
van gegevens. 

► Gelet op: 

 de politietaak zoals genoemd in artikel 3 Politiewet 2012; 
 de taak van het OM zoals genoemd in artikel 124 Wet op de Rechterlijke Organisatie; 

 de gemeentetaak zoals genoemd in artikel 13b Opiumwet, artikel 172 Gemeentewet en artikel 
5.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 de taak van de woningcorporatie zoals genoemd in artikel 19 e.v. van de Woningwet; 

 de taak van de netbeheerder zoals genoemd in artikel 16, eerste lid van de Elektriciteitswet 
1998 (en/of artikel 26 ab juncto artikel 95 ca van deze wet) en/of artikel 10, eerste tot en met 
derde en vijfde lid juncto 13b van de Gaswet. Daarnaast is de netbeheerder gehouden aan 
haar geheimhoudingsplicht cf art. 79 Elektriciteitswet (en Gaswet); 

 de taak van de drinkwaterbedrijven, zoals genoemd in artikel 7, 21 en 24 van de 

Drinkwaterwet; 
 de overige taken van partijen zoals omschreven in artikel 6, lid 1, onder f van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (partijen geven aan wat hun gerechtvaardigd belang is).  

Komen het navolgende overeen:  

1 Definities en afkortingen 
 
1.1 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
1.2 Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven of politiegegeven betrekking heeft; 
1.3 Bjsg: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
1.4 Bpg: Besluit politiegegevens; 
1.5 Burgemeester: burgemeester van een gemeente die partij is bij dit convenant; 
1.6 Drugs: middelen genoemd op lijst I of lijst II behorende bij de Opiumwet;  
1.7 Strafbare productie, verwerking, opslag van en handel in drugs: het in strijd met de 

Opiumwet telen, bereiden, bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, 
aanwezig hebben of vervaardigen van drugs, alsmede het uitvoeren van voorbereidende 
handelingen daartoe of het voorhanden hebben van middelen en materiaal met dat doel; 

1.8 Operationeel Coördinator: draagt zorg voor de dagelijkse coördinatie van werk, mensen en 
middelen in een basisteam namens de teamleiding; 

1.9 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid AVG;  

1.10 Politiegegeven: elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering van 
de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4 Politiewet 2012, met uitzondering van: 

- de uitvoering van wettelijke voorschriften anders dan de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften; 

- de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel i, onder 1̊ en artikel 4, eerste lid, onderdeel f Politiewet 2012. 

 zoals bedoeld in artikel 1, onder a Wpg; 
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1.11 Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn 
verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het OM in een strafdossier of 
langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt, zoals bedoeld in artikel 1, 
onder b Wjsg; 

1.12 UAVG: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
1.13 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel 
van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4, 
tweede lid AVG; 

1.14 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, 
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals 
bedoeld in artikel 4, zevende lid AVG, of genoemd in artikel 1, onder f Wpg of artikel 1, onder 
k Wjsg;  

1.15 Wjsg: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
1.16 Wpg: Wet politiegegevens; 
1.17 Productie-, verwerkings- of opslaglocatie: woning of lokaal of een daarbij behorend erf of 

opstallen, voertuigen en vaartuigen waar illegale productie, verwerking of opslag van drugs 
plaatsvindt.  

 
2   Doeleinden  

 
2.1 De samenwerking tussen partijen bestaat uit een consequente en (pro)actieve deelname aan 

de integrale aanpak van illegale productie, verwerking, opslag van en handel in drugs, het 
nemen van op elkaar afgestemde sancties, maatregelen en acties ten aanzien van personen 
die bij deze illegale activiteiten betrokken zijn en/of hier faciliteiten toe bieden en het elkaar 
binnen de wettelijke kaders informeren over (vermoedens van) strafbare feiten en te nemen of 
genomen maatregelen.  
 

2.2 Het convenant heeft tot doel het in gezamenlijkheid en in onderlinge afstemming nemen van 
preventieve en repressieve maatregelen, die er toe leiden dat gevaarlijke situaties worden 
beëindigd en de illegale verwerking, productie, opslag van en handel in drugs worden 
voorkomen en bestreden. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om informatie uit te 
wisselen tussen de verschillende partijen.  
 

2.3 Partijen verplichten zich over en weer tot elkaar om de in dit convenant neergelegde rechten 
en verplichtingen naar vermogen uit te voeren en na te leven, met inachtneming van de 
doelstelling van dit convenant en met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden en alle 
geldende wettelijke bepalingen.  

 
3   Grondslagen gegevensverwerking  

 
3.1  De politie verwerkt politiegegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 3 Politiewet 2012. De wettelijke 
grondslag voor verwerking van politiegegevens is gelegen in de Wpg. De grondslag voor de 
structurele verstrekking van politiegegevens aan partijen is gelegen in artikel 20 Wpg. Dit is 
nader vastgelegd in de “beslissing tot structurele verstrekking van politiegegevens aan derden 
op grond van artikel 20 Wpg” in het kader van dit convenant. 
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3.2 Het OM verwerkt strafvorderlijke gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling 
van de taak als bedoeld in artikel 124 Wet RO. De wettelijke grondslag voor verwerking van 
strafvorderlijke gegevens is gelegen in de Wjsg. De grondslag voor de verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens door het Openbaar Ministerie aan partijen in het 
samenwerkingsverband is gelegen in artikel 39f Wjsg.  

 
3.3  De gemeente verwerkt en verstrekt persoonsgegeven voor zo ver dit noodzakelijk is om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, eerste lid, onder c AVG, of voor 
de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan hem is opgedragen op grond van artikel 6, eerste 
lid, onder e AVG. 

 
3.4  Private partijen o.a. woningbouwverenigingen, woningcorporaties, netbeheerders en 

drinkwaterbedrijven verwerken en verstrekken persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is op grond van 
artikel 6, eerste lid onder b AVG, om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van 
artikel 6, eerste lid, onder c AVG, en/of voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG en/of omdat de verwerking van 
persoonsgegevens noodzakelijk is om het gerechtvaardigd belang van de partij of haar 
klanten te behartigen op grond van artikel 6, eerste lid, onder f AVG. 

 
4  Categorieën personen en soorten gegevens  
 
In het kader van de samenwerking kunnen door partijen over de volgende categorieën personen de 
volgende soorten gegevens worden verstrekt voor zover dit voor de ontvangende partij noodzakelijk is 
om haar deel van de doelstellingen te kunnen bereiken, en de gegevens toereikend, ter zake dienend 
en niet bovenmatig zijn. 
 
4.1 betrokkene: verdachte 

a. NAW gegevens;  
b. Geboorteplaats en datum; 
c. Telefoon en e-mailgegevens;  
d.  In aanvulling daarop kunnen door de politie de volgende voor drugscriminaliteit 

relevante politiegegevens worden verstrekt:  
 politiegegevens als bedoeld in artikel 8 Wpg;  

 politiegegevens als bedoeld in artikel 13 lid 1 Wpg. 
e.  In aanvulling daarop kunnen door het OM de volgende persoonsgegevens worden 

verstrekt:  
 strafvorderlijke gegevens; 
 gegevens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van straffen.  
 

4.2 betrokkene: medewerkers van de partijen  
a. Naam verstrekkende of behandelende ambtenaar of medewerker;  
b. Functiebenaming verstrekkende ambtenaar of medewerker;  
c. Telefoon en e-mailgegevens verstrekkende ambtenaar of medewerker. 
 

4.3 Het OM informeert partijen op basis van een concreet en voldoende gemotiveerd verzoek over 
de afdoening van een afgesloten strafzaak.  
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5 Inspanningen en inrichting samenwerking  
 
5.1 Partijen verplichten zich over en weer, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alleen 

die informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de doelstellingen van dit convenant te 
behalen en die gegevens dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

 
5.2 Als bij één van de partijen, op basis van haar ter beschikking staande feitelijke gegevens of 

andere informatie, het vermoeden bestaat dat er sprake is van illegale productie, verwerking, 
opslag van of handel in drugs, dan informeert zij onverwijld de Operationeel Coördinator van 
het plaatselijke basisteam van politie over de plaats van de vermoedelijke productie-, 
verwerkings-, opslag- of handelslocatie alsmede de aanleiding waarop dat vermoeden is 
gebaseerd. 

 
5.3  De politie onderzoekt het in paragraaf 5.2 bedoelde vermoeden om vast te stellen of er 

voldoende aanwijzingen zijn om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Bij het vermoeden 
van een strafbaar feit worden partijen met een controlebevoegdheid en/of 
opsporingsbevoegdheid en de betreffende gemeente geïnformeerd, zodat zij adequate 
maatregelen kunnen treffen, tenzij het belang van het strafrechtelijk onderzoek zich daartegen 
verzet. 

 
5.4  De coördinatie van plaatselijke acties ter beëindiging van de illegale productie, verwerking, 

opslag van of handel in drugs is de verantwoordelijkheid van de politie.  
 
5.5 Afhankelijk van de aangetroffen situatie worden de relevante partijen geïnformeerd over de 

bevindingen voor zover zij deze informatie nodig hebben om eventuele maatregelen te treffen.  
 
6 Beslissing structurele verstrekking artikel 20 Wet politiegegevens (Bijlage) 
 

Met de ondertekening van dit convenant neemt de verantwoordelijke in de zin van de Wpg, in 
overeenstemming met het bevoegd gezag, de beslissing overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 20 Wpg. Deze beslissing zal als bijlage bij dit convenant worden gevoegd. 

 
7 Wijze van verstrekking  

 
7.1 Persoonsgegevens worden verstrekt door en aan die medewerkers van partijen die zijn 

aangewezen en geautoriseerd voor het verwerken van deze gegevens voor zover dit 
noodzakelijk is voor hun taak bij het behalen van de doelstellingen van dit convenant. Deze 
verstrekking vindt plaats conform wettelijke voorschriften. 
 

7.2 Politiegegevens kunnen mondeling en/of schriftelijk door de politie worden verstrekt.  
 
7.3 Strafvorderlijke en/of tenuitvoerleggingsgegevens kunnen mondeling en/of schriftelijk door het 
       OM worden verstrekt.  
 
7.4 Persoonsgegevens kunnen door de overige partijen mondeling of schriftelijk worden verstrekt. 

Deze verstrekking vindt plaats conform wettelijke voorschriften. 
  
7.5 Iedere partij die na verstrekking constateert dat de verstrekte persoonsgegevens onjuist of 

onvolledig zijn, stelt de andere partijen op de hoogte van correcties van en/ of aanvullingen op 
de persoonsgegevens. De partij die onjuiste gegevens heeft ontvangen vernietigt deze 
gegevens onverwijld.  
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8 Geheimhoudingsplicht 
 
8.1 Partijen dragen er zorg voor dat diegenen die persoonsgegevens verwerken, en voor wie niet 
       reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, 

verklaren tot geheimhouding van persoonsgegevens en andere gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover 
enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht. 

 
8.2  Partijen verplichten zich de andere partijen op de hoogte te stellen van de voor hen van 
       toepassing zijnde geheimhoudingsplicht.  
 
8.3  Doorverstrekking van persoonsgegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming van 

de verstrekkende partij en onder gelijkluidende geheimhouding en beveiligingsvoorwaarden 
welke bij verstrekking overeengekomen zijn.  

 
9 Verwerkingsverantwoordelijkheid, bewaartermijnen en vernietiging  
 
9.1 Partijen zijn ieder voor zich alleen gegevensverantwoordelijk voor de verwerking in de eigen 

gegevensbestanden en de verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan elkaar, aan 
betrokkenen en derden. Er is geen sprake van een eigenstandig gegevensbestand bij dit 
convenant.  

 
9.2 Elke partij hanteert de voor die partij geldende bewaartermijnen en de termijnen voor 

vernietiging van de gegevens die voor het doel van het convenant zijn verzameld of gebruikt. 
Elke partij is hiervoor afzonderlijk verantwoordelijk.  

 
10 Beveiliging 

10.1  Partijen beveiligen de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
      verwerking en treffen daartoe de nodige passende technische en organisatorische 

maatregelen. Deze maatregelen betreffen in ieder geval: 
 

a. Een autorisatieproces voor toegang tot systemen, informatie, gebouwen, werkruimten en 
speciale zones, zodat medewerkers slechts toegang krijgen tot de voor hen relevante 
onderdelen en gegevens; 

b. Bescherming tegen inbraak en andere vormen van ontvreemding van informatie zodanig 
dat inbraakpogingen onmiddellijk worden gesignaleerd en de vertraging van inbraak 
afdoende is om diefstal van informatie te voorkomen, ook in geval van mobiele 
werkplekken; 

c. Interne procedures opdat gegevens niet onbedoeld in handen van derden kunnen vallen, 
in ieder geval over omgang met externe media en beheer en gebruik daarvan; 

d. Voor uitschakeling van de beveiliging zijn specifieke procedures ingericht die 
ongecontroleerd uitschakelen onmogelijk maken. 
 

10.2  Partijen hebben procedures om de betrouwbaarheid, zowel bij aanname als gedurende het  
       dienstverband, van medewerkers vast te stellen. Onderdeel hiervan is in ieder geval het laten  

ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring en een screening van medewerkers, 
bijvoorbeeld door middel van een Verklaring omtrent Gedrag. 
 

10.3  Ieder bekend incident aangaande een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van gegevens die 
in het kader van het samenwerkingsverband worden verwerkt, wordt terstond, maar in ieder 
geval binnen 24 uur, aan de andere partijen gemeld. 
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10.4  Indien, gezien de aard van de inbreuk, melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk 
       verplicht is, dragen partijen zorg voor een afgestemde melding en woordvoering. Partijen 

kunnen op dat moment een nader onderzoek (laten) uitvoeren. 
 
11  Informatieplicht  
 
11.1  Om ervoor te zorgen dat personen en organisaties bekend worden met de 

gegevensuitwisseling in het kader van dit samenwerkingsverband, kan dit convenant door de 
deelnemende partijen gepubliceerd worden op hun website en/of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt. 
 

11.2  Indien verstrekkingen vallen onder het regime van de AVG en indien de persoonsgegevens 
niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt de betrokkene door de 
verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd. Dit tenzij sprake is van een uitzondering zoals 
genoemd in artikel 14, vijfde lid AVG, dan wel artikel 41, eerste lid UAVG. 

 
11.3     Iedere partij zorgt ervoor dat de afspraken uit dit convenant binnen de eigen 
       organisatie worden gecommuniceerd. Hierbij worden interne werkinstructies vastgesteld. 
 
12 Externe Communicatie 
 
12.1      Met betrekking tot de externe communicatie zal in voorkomende gevallen overleg met de 

voorlichtingsafdelingen van de relevante partijen plaats vinden. 
 
12.2 Partijen maken zoveel mogelijk gebruik van de reguliere mediakanalen, 'free publicity' en 

laagdrempelige gratis media. Ook worden bestaande communicatiemiddelen als 
nieuwsbrieven en internetsites van de samenwerkende partijen optimaal benut.  

 
13 Rechten van betrokkene 

 
13.1 Betrokkene kan bij partijen een verzoek indienen tot:  

a. Inzage in de persoonsgegevens die over hem of haar worden verwerkt;  
b. Rectificatie of verwijdering van hem of haar betreffende persoonsgegevens dan wel 

beperking van de verwerking. 
 

13.2   Indien betrokkene een verzoek richt tot een van de partijen, bericht deze hem bij de 
         beantwoording ook over de andere partijen in het samenwerkingsverband waaraan eerder 

voor de doeleinden van het samenwerkingsverband gegevens zijn verstrekt.  
 
13.3   Partijen die vallen onder het regime van de AVG kunnen een verzoek als bedoeld onder 

paragraaf 13.1 geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter 
waarborging van het bepaalde in artikel 41, eerste lid UAVG. 

 
13.4  Partijen die gegevens verwerken onder het regime van de Wpg kunnen een verzoek  

geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter waarborging 
van het bepaalde in artikel 27, eerste lid Wpg. 
  

13.5  Het OM kan een verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat 
          noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van het bepaalde in artikel 39l Wjsg.  
 
13.6  Partijen stemmen onderling af alvorens betrokkene wordt beantwoord conform de op de 

partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daarin geldende termijnen. 
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14 Schade en kosten 
 

14.1   Een betrokkene die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een 
inbreuk op de voor de partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving, heeft het recht van 
de betreffende verwerkingsverantwoordelijke schadevergoeding te ontvangen voor de geleden 
schade via de wettelijke aansprakelijkheid van de betrokken partijen.  

 
14.2 Partijen zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming ieder voor zich aansprakelijk voor 

schade als gevolg van hun eigen interne gegevensverwerking dan wel hun verstrekking aan 
partijen of derden.  

 
14.3  Partijen berekenen noch verrekenen onderling kosten voor werkzaamheden en middelen van 

welke aard dan ook voortvloeiende uit dit convenant. 
 
15 Evaluatie en wijzigingen 

 
15.1 Partijen verplichten zich dit convenant minimaal eenmaal per twee jaren te evalueren of vaker 

indien één of meerdere partijen daarom verzoeken.  
 
15.2 Overige tussentijdse wijzigingen of aanvullingen kunnen in het convenant worden aangebracht 

op voorwaarde van schriftelijke instemming van alle partijen.  
 
15.3  Waar nodig maken partijen nadere afspraken over de uitvoering van het convenant. Daartoe 

kunnen partijen nadere uitvoeringsregelingen opstellen. 
 
16  Toe- en uittreding partijen 

 
16.1 Het convenant staat open voor toetreding van organisaties die de in het convenant 

geformuleerde doelstellingen nastreven en gerechtigd zijn tot informatie-uitwisseling binnen de 
gestelde wettelijke kaders. Een verzoek tot toetreding wordt alleen gehonoreerd na 
schriftelijke instemming van alle partijen.  

 
16.2  Partijen die toe willen treden tot het convenant, verklaren de doelstelling te onderschrijven en 

gerechtigd te zijn tot gegevensuitwisseling als omgeschreven in dit convenant. Daartoe wordt 
een addendum bij dit convenant opgesteld. 

 
16.3 Toetreding vindt plaats door middel van ondertekening van het genoemde addendum door de 

toetredende partij. 
 
16.4 Partijen kunnen dit convenant onder opgaaf van redenen tussentijds opzeggen, met 

inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Verplichtingen die naar hun aard 
bestemd zijn om ook na de beëindiging van het convenant voort te duren, blijven bestaan. Tot 
deze verplichting behoort in ieder geval het bepaalde omtrent geheimhouding in paragraaf 8 
van dit convenant. 

 

17  Inwerkingtreding en looptijd 

 
Dit convenant treedt in werking de dag na ondertekening door de laatste van alle partijen en vervangt 
alle voorgaande convenanten aangaande de aanpak van drugscriminaliteit. Dit convenant heeft een 
looptijd van 4 jaar, tenzij uit de evaluatie, als bedoeld in paragraaf 15 van dit convenant, is gebleken 
dat er noodzaak is tot verandering of wijziging. Het convenant kan telkens worden verlengd voor een 
periode van vier jaar.  
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18. Deelnemende Partijen 
 

                                                                           

Politie- eenheid Den Haag Dunavie 
Openbaar Ministerie arrondissementsparket Den 
Haag 

Groen Wonen Vlist 

Gemeente Alphen aan den Rijn Haag Wonen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Habeko Wonen 
Gemeente Delft Mozaïek Wonen 
Gemeente Den Haag Portaal 

Gemeente Gouda Rijnhart Wonen 
Gemeente Hillegom Rijswijk Wonen 
Gemeente Kaag & Braassem Rondom Wonen 
Gemeente Katwijk Staedion 
Gemeente Krimpenerwaard Stichting Arcade Mensen en Wonen 
Gemeente Leiden Stichting DUWO 
Gemeente Leiderdorp Stichting MeerWonen 

       Gemeente Leidschendam- Voorburg Stichting Mooiland 
Gemeente Lisse Stichting Vestia  
Gemeente Midden-Delfland Stichting Wonen Midden-Delfland 
Gemeente Nieuwkoop Stichting Wonen Wateringen 
Gemeente Noordwijk Stichting Woondiensten Aarwoude 
Gemeente Oegstgeest Stichting WoonInvest 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp Vidomes 
Gemeente Rijswijk Wassenaarsche Bouwstichting 
Gemeente Teylingen Woningbouwstichting “Samenwerking” 
Gemeente Voorschoten Woningbouwvereniging Reeuwijk 
Gemeente Waddinxveen Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
Gemeente Wassenaar Woningstichting Gouderak  
Gemeente Westland Woningstichting Nieuwkoop 
Gemeente Zoetermeer Woningstichting Sint Antonius van Padua 
Gemeente Zoeterwoude Woonbron 

Gemeente Zuidplas Woonforte 
Netbeheerders Woonpartners Midden-Holland 
Liander  N.V.     Woonstichting Ons Doel 
Stedin Netbeheer N.V. Woonstichting QuaWonen 
Westland Infra Netbeheer Woonstichting Stek 
Drinkwaterbedrijven Woonzorg Nederland 
Dunea     Particuliere verhuurders 
Evides Waterbedrijf Cornerstone Vastgoed B.V. 
Oasen Metterwoon Vastgoed B.V. 
Woningcorporaties MVGM Vastgoed Management 
De Goede Woning Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. 
De Sleutels Vesteda Investment Management B.V. 

 
 
 
19. Ondertekening 
 
 
Zie “Tekenpagina’s deelnemende partijen”. 



Tekenpagina's deelnemende partijen 

De politiechef Eenheid Den Haag 

Plaats en datum: ~ i-.. VÎ"""') ~ - 6 - 2 0 

Naam: f Vc-t,-.. 
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De (wnd.) Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in het arrondissement Den Haag 

Plaats en datum: 
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De (WJ4t.) burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn 

Plaats en datum: <Den f-l~ 1 02' / 06 I zo2-o 

Naam: 

Handtekening ffi-· __ 
------ 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Plaats en datum: / 1,? - 6 -1~ o Cx:,:le9""0-,vér\ 

Naam J (J 
Handtekening 
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De (w~.) burgemeester van de gemeente Delft 

Plaats en datum: ó ("-'; !zo~ Ó 

Naam l l!JI.-- ~'è)b\fe_(clt- 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Den Haag 

Plaats en datum: . . 
L).e;,,IJrae-r1:J~ 
Naam: 

-~ 4'_,f 
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De (w)4t.) burgemeester van de gemeente Gouda 

Plaats en datum: 

Naam: {) _ , IC Il - U- V 1-'/2 » r,i,4) 
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Oe (~.) burgemeester van de gemeente Hillegom 

Plaats en datum: 

Naam: /Î-v. 
Handtekening 

!l- 6-2021) 

Convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" 

Pagina 20 van 41 



De (~.) burgemeester van de gemeente Kaag en Braasem 

Naam: 

~ . 
Plaats en datum: ,3 (J UJv0L ~ 9vo 

\-<. YVl _ v°"' eb-- W de - \'YÎelAh 1 
Handteken in 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Katwijk 

Naam: 

Plaats en datum, Û 'rV ~\ CJ._~ 
1 

C . \ __ \J" ') =e-c.. 
·, . 

·~ \ U..vtl 20 2 0 

. Handtekenlng(2~ 
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De(~-) burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard 

Plaats en datum: 

Naam: 

Handtekening 

J> ~ -+t a_êl . 
:?_ S CCL-ze ~ei<_. 
~\ 

11 
1 • 
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De (w~.) burgemeester van de gemeente Leiden 

/:J~_ .1J ~- {; - zo zo 
Plaats en datum: V ~ nt:2'~ 

Naam: 

Handtekening 
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De (w~.) burgemeester van de gemeente Leiderdorp 

Plaats en datum, 3 jcu. .. <.JY 20 ?0 ~U ~ CJ' C{ s 
Naam l"a_i { u H. +-» U fûA 
Handtekenin 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Plaats en datum: 

Naam: k 

(} j lA.M.; 2o.2o 
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De ~ burgemeester van, de gemeente Lisse 

3 cl'UllÁ, 

Awrl 

Handt•~~ 

/ 

Plaats en datum: 

Naam: 

2D 2,v 
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De (~.) burgemeester van de gemeente Midden-Delfland 

Plaats en datum: > - b - -:t. o D.sz..... 1Á li"t?'). 

Handtekening 
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De (w~) burgemeester van de gemeente Nieuwkoop 

Plaats en datum, \)0\ \\c,.°:'.J 3, - b 

Naam 'Q-J \l= D½3(î 
- 1_o?_O 

Handtekening 
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De (w~.) burgemeester van de gemeente Noordwijk 

Plaats en datum:U-e,,-...) l'ba..6 3-b .... 2..02-0 

Naam LOj _ A . l)~ 
Handtekening 
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De (w~ burgemeester van de gemeente Oegstgeest 

Plaats en datum: 

Naam: 

Handte 
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De (~d.) burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

PjAoclt_er, 

Naam: MLJ. ~- Ket Le..½6f\ 

Plaats en datum: 8, . JUA...1 zoio 

~ 
Handtekening ---- ....... \ 
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De (w~) burgemeester van de gemeente Rijswijk 

,Q_-;-,.,v.Jt\'I ·, '5 -6- 2b2o 
Plaats en datum: r ,~ v V:-- 

v111 ~ f_ -( D __ (,)/~-- 
Naam: / f lA,CY\e ~ '--YI 

Handtekeni 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Teylingen 

Plaats en datum: 

Naam: -:p_ ----- C c,; '--f u'fe\.A.e..' . -\ 1 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Voorschoten 

Plaats en datum: 

av(6.~ 

Handtekeni~~~~ 

Naam: 
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De (~.) burgemeester van de gemeente Waddinxveen 

Plaats en datum: 

Naam: 9 
Handtekening 
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De (w~) burgemeester van de gemeente Wassenaar 

Plaats en datum: 

Naam: 

Handtekening 

/ 
2-o 2o 
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De (~d.) burgemeester van de gemeente Westland 

Plaats en datum: 

Handtekening 
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De (wnd.) burgemeester van de gemeente Zoetermeer 

Plaats en datum: 

Naam l f) _ lok k-d 
Handtekening 
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De burgemeester van de gemeente Zoeterwoude 

P laats en dat,mc~ (_ji__)?:JL-(Cff' ,;..--6--20 2 0 
Naam: E-- y', ~, UJ_ --~/~v~:0 

Handtekening 
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De (~-) burgemeester van de gemeente Zuidplas 

Plaats en datum: r/)...__ »~ 3 J ~ 

Naam J_ (, LJ~ 
Handtekening 

2.0 'L1) 
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De Goede Woning Vestigingsplaats: Zoetermeer

Naam

tum: Zoetermeer,10juni 2020

ierbij namens ..De. GO.edaWoning (organisatie)
aan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en aile
vloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
dit convenant.

convenaJ <I anpak drugscriminaliteiteenheid Den Haag 2020-2024"
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II



OrganisaUe: De Sleutels Vestigingsplaats:

Plaats en datum: L
Naam:

Functie: 1cr (JC,v__r

C(2OV1 ) CG Q’Q- 1eck(ç
Ik verklaar hierbij namens (organisatie)
akkoord te gaan met het convenant Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

Handtekening

Convenant Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024’

i—6 —7c’c9
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Organisatie: Dunavie

Plaats en datum

Vestigingsplaats:

Naam

n: ^Jü^^/t. /é>)^^^^o

,/'^)'^^^^ ^ ó-^ ̂  ^

ïe'-<^c, /^c J^-^^ .. ^Q^^J ̂  ^- ^-- ^ -^Functie:

Ik verklaar hierbij namens. ........................ ................. .................. ... (organisatie)
akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

Handtekening
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.-,

Organisatie: Dunea Vestigingsplaats:

7 .- —-1
Plaats en datum: / b.E (‘ ‘ ( LIY” ( ‘ -

Naam:

Functie: / t1 c -

Ik verklaar hierbij namens (organisatie)
akkoord te gaan met het convenant Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024 en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

CAAt 2’’2 C

Handtekening
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Organisatie: Groen Wonen Vlist Vestigingsplaats:

L 2-- t. 2ÒtlPlaats en datum:

Functie:

lk verklaar h

akkoord
hieruit
mlJn

t

Naam: ,A.< FÇ (lon tn ø

ç/r^"^ l^141^
ant fAanpak drugscriminaliteit

/t*ierbij namens (organisatie)
met het conven eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
nde acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij

convenant.
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Organisatie: Haag Wonen Vestigingsplaats:

one.«oor 'b Ma@,

vo w·de
Functie:

Ik verklaar hierbij namens.~O..é, ..Wv.\.~ (organisatie)
akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.
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Organisatie: Mozaïek Wonen Vestigingsplaats: -to^o^^-

Plaats en datum:

Naam:

Functie:

Gü^JL^ (( 1^: x<?^

^^dft. \^c^\^^

(^ ut jl^^t^l- - üU-y <.-• c ^&u-^
ï

l..J..^L.d/C....U^^.^..^..Ik verklaar hierbij namens...... ^.. Y^..^:1''^....lA^^^&..^............................(^

akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle

hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

Handtekening
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Organisatie: MVGM Vastgoed Management Vestigingsplaats: 
 
 
 
Plaats en datum: 
 
 
Naam: 
 
 
Functie: 
 
 
Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
 
 
Handtekening 
 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: DD541E0C-B781-4014-A3B5-3064209A8DD8

Directeur 

M.G. Ziere

MVGM Vastgoedmanagement 

12 juni 2020 | 05:52 PDT



Organisatie: Oasen Vestigingsplaats: 

Plaats en datum: 

Naam: 

Functie: 

12_ 2-G 20  4r-1\\.15&g:&, 

crSed-  KsL%,-Az 

001,-tcN 

Ik verklaar hierbij namens (Organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
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Organisatie: Portaal  Vestigingsplaats: 
 
 
 
Plaats en datum: 
 
 
Naam:  
 
 
Functie: 
 
 
Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
 
 
Handtekening 
 
 
 
  

Leiden

16 juni 2020

Jet Bicker Caarten

Manager Volkshuisvesting

 Stichting Portaal
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Organisatie: Stichting DUWO Vestigingsplaats: 

Plaats en datum: 

Naam: 

Functie: 

Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 

Handtekening 

9 juni 2020

Barend Kuenen

Bestuurder

Stichting DUWO

Delft
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Organisatie: Stichting Mooiland  Vestigingsplaats: 
 
 
 
Plaats en datum: 
 
 
Naam:  
 
 
Functie: 
 
 
Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
 
 
Handtekening 
 
  

Ede, 10-06-2020

Ede

A.J.P.M. Wilbers

Bestuurder

Stichting Mooiland
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Organisatie: Stichting Vestia Vestigingsplaats: Rotterdam

Plaats en datum: Rotterdam, 11 juni 2020

Naam: Robert Straver

Functie: directeur Wonen 

Ik verklaar hierbij namens ..... Stichting Vestia….................................................................(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 

Handtekening 



Organisatie: Stichting Wonen Midden- Deifland vestigingsplaats: cS\’e n cL

Plaats en datum: ‘Cfl c.C& S \ctn c& 3 L

Naam: \Xn

2O’?o

Functie: (JQ C Z.E L.LÇ
- ‘tQ? St

Ik verklaar hierbij
akkoord te gaan met het convenant Aanpak argscriminatLteit eenheid Den Haag 2020-2024’ en alle
hieruit voortvloeiende acties en ondeheken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

Convenant Aanpak drjgscnmiraveit eennei Den Haag 2c2O-2C24

Handtekening
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Organisatie: Westland Infra Netbeheer Vestigingsplaats: 
 
 
 
Plaats en datum: 
 
 
Naam: 
 
 
Functie: 
 
 
Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
 
 
Handtekening 
 
 
  
 
 
  

Poeldijk, 16-06-2020

Paul Langereis

Directeur

Westland Infra Netbeheer

Poeldijk





Organisatie: Woningbouwvereniging Reeuwijk Vestigingsplaats:

Plaats en datum: \<<.<2e.i^'^-)^ | \^) \-^^'i <^.orL'^=>

Naam: \^/. u>o.^ v^<-<^^

^i.-K-cVe^n.- V?e^Vt-<-^^£/vFunctie: C?

Ik verklaar hierbij namens... ..^.o^.t.^^.<^c^.:J.^<:'/v.^^ ...(.?-e.et-^^organisatie)
akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn fu^Étfe dit convenant.

ekeningn

r
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Organisatie: Woningstichting Gouderak  Vestigingsplaats: 
 
 
 
Plaats en datum:  
 
 
Naam: 
 
 
Functie: 
 
 
Ik verklaar hierbij namens………………………………………………………………………..(organisatie) 
akkoord te gaan met het convenant “Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024” en alle 
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij 
mijn functie dit convenant. 
 
 
Handtekening 
 
 
 
  

Atti Poelstra

directeur-bestuurder

                        Woningstichting Gouderak

Gouderak, 19 juni 2020

Gouderak



Organisatie: Woningstichting Nieuwkoop Vestigingsplaats:

ki^c^^kuiy
Plaats en datum:

^6-j?cxz-o
Naam:

Functie:

J)/reote^'/'- Se&^^^Qf'
Ik veAlaar hierblj namens..(^;D^^.^.te^^...^<^.^Q%5?ganisatie)
akkoord te gaan met het convenant "AafTpe/k drugscriminaliISit eenheld Den Haag 2020-2024" en alle
hleruit voortvloelende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

CQ^^ ^€M^
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Organisatie: Woonforte Vestigingsplaats:

Plaats en datum: ,4 ipkev CkC4M

Naam: r. . sIv

Functie: i(ec ecV be1 tLcvcie V

Ik verklaar hierbij namens... .SJ..C.b ) (Organisatie)
akkoord te gaan met het convenant ‘Aanpak drugscriminaliteit enheid Den Haag 2020-2024’ en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant. ‘

Handtekening

:
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Organisatie: Woonpartners Midden.Holland Vestigingsplaats: LJa"t otrl'*'-c'c-

Plaats en datum: lLla.t"lG*'-'o*^ ) t t d^ Á 2-oao

Naam: Sà 'ï fY1 Ê)SC- r^<

Functie: di r.<cft.r-r - Lac-'\<--'r"l--tr

rk verkraar hierbij namens.....i.t-:::r[s.iï*\:S{>......\1À.**:: - -\-tJ&$(orsanisatie)
akkoord te gaan met het convenant'Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

a\
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Organisatie: WoonstichtingOnsDoel

Plaats en datum \-,à-.,

Naam

Vestigingsplaats: \:,,J*

'7 Jrn\ 2()Zo

5 t=o".,.,: ß o \J.r-r mo.ñ

Functie: 11 èc\ Gger LJone-n

lk verklaar hierbij namenr,,.,,Sp,SL , O ns. ..(organisatie)
akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024' en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

Handtekening
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Organisatie: WoonstichtingStek Vestigingsplaats: /t;te

Praatsendatum: Zt t8€, p2/áa

N",,J,Cfr.rft. (#au)
runctie l4q/àe?

rk verkraar hierbij namen 
"..laAU.Sf.. AW7),Aí. ...fre.k ....(orsanisatie)

akkoord te gaan met het convenant "Aanpak drugscriminaliteit eenheid Den Haag 2020-2024" en alle
hieruit voortvloeiende acties en onderteken vanuit de taken en verantwoordelijkheden behorende bij
mijn functie dit convenant.

tng
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