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Mededelingen 
Er is gesproken over de diversiteit aan bestuurlijke overleggen op het gebied van veiligheid (SBV, 
artikel 19-overleg, Veiligheidsberaad) en de wenselijkheid van meer afstemming. Discussie wordt 
vervolgd.  
 
Op 29 oktober is in Amersfoort een gezamenlijk georganiseerd bestuursdiner over de aanpak van 
inbraken en de ontwikkelingen rond toezicht en handhaving in de openbare ruimte. 
 
PV-vergoeding 
De VNG heeft aan de minister laten weten dat ze zich er bewust van is dat het in deze tijden van 
bezuinigingen niet vanzelfsprekend is dat de PV-vergoedingsregeling op het huidige niveau 
blijft gehandhaafd, maar heeft belangrijke bedenkingen: 
Door de opzet van de regeling gaat het bedrag dat gemeenten aan het einde van het jaar ontvangen 
fluctueren. Dat brengt onzekerheid met zich mee en dat is onwenselijk voor de gemeentelijke 
bedrijfsvoering. De 14,5 miljoen is uiteindelijk niet voldoende. Er is een handhavingstekort. De politie 
geeft minder prioriteit aan de aanpak van overlast en verloedering. De burger wil dat dit wel gebeurt, 
gemeenten nemen die verantwoordelijkheid op zich. Er zijn nog veel investeringen nodig om op 
het gewenste niveau te komen. Door de huidige opzet leidt intensiever handhaven tot minder 
middelen en daarmee minder mogelijkheden om daar in te investeren. De minister geeft aan dat hij de 
nu voorliggende regeling zal vaststellen en publiceren. 
De VNG zal haar gedachten over een vergoedingsregeling die wel positief uitwerkt voor gemeenten 
die hun handhaving op een hoger niveau willen brengen op papier zetten.  
 
Commissie-Hoekstra (toekomst Veiligheidsregio’s) 
Het advies van de commissie-Hoekstra gaat met een korte brief naar de Kamer. Op 1 november wordt 
het advies in de ministerraad besproken. De VNG en het VB zullen daaraan voorafgaand hun 
standpunt innemen. De minister is tevreden met de hoofdrichting van het advies. We gaan door met 
het verlengd lokaal bestuur en er zijn kansen om de veiligheidsregio verder te verstevigen. Wel moet 
er een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt met het Veiligheidsberaad. De schaalgrootte wordt 
overgelaten aan de regio’s zelf. Verder moeten er minder plannen worden gemaakt; de focus moet 
liggen op de mensen die het werk daadwerkelijk doen. De minister zegt de hoofdlijnen van het advies 
over te nemen. 
De VNG zegt de hoofdboodschap te ondersteunen. Er zijn goede aanknopingspunten om het verlengd 
lokaal bestuur te versterken. De bevolkingszorg wordt wel onderbelicht. Verder vraagt de VNG 
aandacht voor de reacties uit de regio’s. De regio’s moeten de kans krijgen te reageren, met name 
omdat ook de positie van de burgemeesters aan de orde is. De voorzitter vraagt de voorliggende 
planning goed in de gaten te houden. Het zijn harde deadlines zodat de ministerraad op 1 november 
en daaraan voorafgaand de commissie BVJ gehaald kan worden. Dit betekent dat de conceptreactie 
op 10 oktober a.s. besproken moet worden in de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG en 
ook het VB haar afstemming op 10 oktober moet hebben afgerond De VNG en het Veiligheidsberaad 
stemmen hiermee in.  
 
Rondvraag 
Meldkamer: het Veiligheidsberaad gaat in op het plan om op 16 oktober aanstaande het 
transitieakkoord te ondertekenen. De minister geeft aan dat in het transitieakkoord is opgenomen dat 
VenJ dit proces samen met BZK en VNG oppakt en dat het uitgangspunt is dat er geen 
herverdelingseffecten mogen optreden. De voorzitter gaat akkoord met medeondertekening door het 
Veiligheidsberaad.  
 
Regeling vergoeding proceskosten in WOZ-zaken: de VNG geeft aan dat veel private bedrijven 
namens bewoners bezwaarschriften indienen als het gaat om de WOZ waarde voor onroerende 
zaken. Deze bedrijven krijgen een vergoeding per cliënt van de gemeente. De regeling wordt mogelijk 
gemaakt door VenJ en kost gemeenten veel geld. De VNG wenst daarom een aangepaste regeling 
voor de vergoeding van proceskosten in WOZ-zaken. Uitgangspunt daarbij is een lagere 
proceskostenvergoeding. De voorzitter geeft aan dat een dergelijke regeling juridisch houdbaar moet 
zijn en geen onnodige details moet regelen. Het probleem is inmiddels minder erg dan voorheen 
omdat de rechtspraak via een richtlijn van de belastingkamers van de gerechtshoven voor WOZ-
taxaties inmiddels uniforme urennormen en uurtarieven heeft vastgesteld die leiden tot lagere 



 
proceskostenvergoedingen. Er zal ambtelijk overleg plaatsvinden tussen VNG, BZK en VenJ over 
mogelijke oplossingen.  
 
Visie Brandweer: het Veiligheidsberaad reikt de voorzitter de bestuurlijke visie op vrijwilligers bij de 
Brandweer uit. Het Veiligheidsberaad geeft aan dat het proces goed is verlopen maar dat er nog wel 
een vervolg moet worden gegeven aan de visie. 


