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Kort verslag Strategisch Beraad Veiligheid 16 februari 2015   
 
1. Opening / Mededelingen 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK) meldt dat hij inzake het wetsvoor-
stel deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester een notitie laat uitwerken met 
meerdere scenario’s voor de aanstellingswijze van de burgemeester. Deze stuurt hij voor 1 april 
aan de Eerste Kamer. Voor de aspecten die samenhangen met de positie van de burgemeester in het 
veiligheidsbeleid en het gezag over de politie zal hij samenwerken met de minister van Veiligheid en 
Justitie. De VNG geeft aan dat de aanstellingswijze van de burgemeester onderdeel is van het brede-
re verhaal over de toekomst van de lokale democratie. Een focus op alleen de aanstelling is te be-
perkt. Op 16 maart hebben VNG en partners een overleg met de minister over het bredere thema. De 
notitie zou dan nog niet naar de kamer moeten zijn gestuurd.   

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) vraagt de VNG een vertegenwoordiger af te vaardigen 
naar het NPC. De VNG geeft aan dat ze de afgelopen jaren geen ondersteuning heeft gegeven aan 
bestuurders in het NPC en dat de commissie Bestuur en Veiligheid bij het opstellen van de strategi-
sche agenda andere prioriteiten heeft gesteld. De minister geeft aan dat het een belangrijk platform is 
en verzoekt de VNG hier nogmaals over te denken, anders zal hij zelf een bestuurder vragen deel te 
nemen. De VNG zegt dit toe.    

De VNG verzoekt de minister om bij de nadere uitwerking en financiering van de elektronische 
meldplicht van de Voetbalwet met meer gemeenten om de tafel te gaan zitten dan alleen de Betaald 
Voetbal Gemeenten. De term ‘Voetbalwet’ is een ongelukkige omdat de wet altijd bedoeld is geweest 
om breder toe te passen dan alleen tegen hooligans. Dat gebeurt ook in ruime mate. De minister geeft 
aan dat de Tweede Kamer de Voetbalwet inmiddels met algemene stemmen heeft aanvaard. Hij heeft 
al afgesproken dat hij eerst met de Regiegroep Voetbal onder voorzitterschap van burgemeester Van 
Gijzel overlegt en vervolgens met burgemeesters. De VNG zal daar ook voor worden uitgenodigd. 

De VNG meldt dat ze een Bestuurlijke werkgroep modernisering drugsbeleid heeft ingesteld. Het 
doel is oplossingsrichtingen te formuleren voor de achterdeurproblematiek van cannabisbeleid. Speci-
fiek wordt gekeken naar de vraag, hoe deze oplossingsrichtingen bijdragen aan de problemen die het 
lokaal bestuur ervaart in de aanpak en handhaving van het beleid en welke andere effecten ervan te 
verwachten zijn. Binnenkort treedt ze hiermee naar buiten. Afgesproken wordt dat als dit gebeurt de 
opdracht en het persbericht ook aan de minister worden gestuurd voor het geval hier vragen over 
komen. 

De VNG start een onderzoek naar een alternatief boete-instrumentarium voor boa’s.  De minister 
meldt dat de Tweede Kamer hem heeft verzocht zelf een onderzoek in te stellen aar de mogelijke 
implicaties van het afschaffen van de PV-vergoeding en voor het zomerreces hierover te rapporteren. 
Het WODC zal dit doen. De VNG geeft aan dat deze termijn waarschijnlijk te kort is om pas tegen het 
einde van het jaar de financiële gevolgen van afschaffing bekend zijn. De minister zal de opdracht aan 
het WODC aan de VNG sturen.  

2. Afspraken en actiepunten  
Vastgesteld. 
 
3. Strategische agenda commissie Bestuur en Veiligheid 2014 – 2018 
De VNG biedt haar strategische agenda aan de ministers van BZK en VenJ aan. Ze heeft dit moment 
gekozen om het aan te bieden omdat het rijk bij de uitwerking van thema’s een strategische partner is. 
Dat partnerschap geeft ze graag gezamenlijk vorm. De agenda wordt in dank ontvangen. De minister 
van VenJ ziet in de verschillende thema’s meerdere aanknopingspunten voor samenwerking. Hij her-
kent zich niet in één constatering in de agenda, dat bij het rijk sprake is van het aanvliegen van veilig-
heid vanuit justitieel perspectief.  Zijn ervaring is dat het lokaal gezag nadrukkelijk de ruimte krijgt en 
dat grote stappen zijn gezet in het versterken van de bestuurlijke regierol. De VNG geeft aan dat dit 
een gevoelen is dat breder in het lokaal bestuur wordt ervaren. De ruimte voor de lokale afweging 
wordt kleiner door een te sterke justitiële inkleuring. De minister van BZK herkent zich ook in de agen-
da en vraagt de VNG om concrete suggesties hoe deze vorm te geven voor die veiligheidsonderwer-
pen die onder BZK vallen.  
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4. Vervolg ROB-advies 
De minister van VenJ stelt voor om bij elk van de zeven punten op een rij te zetten welke ontwikkelin-
gen er zijn, wie daarbij betrokken zijn en dat in een concreet voorstel voor het volgende SBV. De mi-
nister blijft er wel bij het advies van de ROB om gemeenten te laten beschikken over een deel van het 
politiebudget niet te onderschrijven. De minister van BZK geeft aan ook betrokken te willen zijn bij de 
uitwerking van de voor zijn departement relevante onderdelen. Aanwezigen gaan akkoord met het 
voorstel. 
  
5. Uitbreiding Domein I van de BOA’s 
Er wordt kort stil gestaan bij het proces. Daarnaast wordt afgesproken dat de herziening van de boa-
circulaire wordt geagendeerd voor het volgende SBV (voor zover daar punten uit komen die bestuurlijk 
overleg nodig maken).  
 
6. Jaarwisseling 
De jaarwisseling is rustiger verlopen en er is een duidelijke relatie met de kortere afsteektijden. Dat is 
ook het beeld van het rijk. Het hoofdprobleem is het afsteken van illegaal vuurwerk. Daar moet hard 
tegen op getreden blijven worden. Dat zal het rijk blijven doen, ook op Europees niveau. De minister 
legt de nadruk op het beter gebruik maken van het bestaande instrumentarium en de verdere ontwik-
keling ervan en niet op verdere beperkingen. Een verdere beperking van bijvoorbeeld verkooptijden 
heeft niet zijn voorkeur. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat ze in de praktijk de nodige onduidelijk-
heden tegenkomt bij gemeenten bij het instellen van vuurwerkvrije zones en adviseert om voor ge-
meenten een soort handreiking te maken. De VNG zegt toe hiernaar te kijken. 
 
7. Nationale Veiligheidsindex 
Afgelopen november is de opzet van de Nationale Veiligheidsindex gepresenteerd (een initiatief van 
het SBV). Op dit moment maakt het WODC de doorvertaling naar gemeenten. Naar verwachting wordt 
in het tweede kwartaal van 2015 de gemeentelijke veiligheidsindex opgeleverd. De VNG is hierover in  
gesprek met KING omdat ze cijfers publiceert in www.waarstaatjegemeente.nl  en werkt met verkla-
ringsmodellen op het terrein van veiligheid. Op deze manier kun je de verschillende cijfers stroomlij-
nen en op een voor gemeente geschikt moment naar buiten brengen. Het ministerie geeft nu aan na 
de oplevering samen te willen bezien of, hoe en door wie de regionale en lokale indices worden opge-
leverd en gepubliceerd. Het ministerie is welkom om mee te denken  over het vervaardigen en publi-
ceren van regionale en lokale indices, binnen het proces dat is ingegaan met KING als partner en 
www.waarstaatjegemeente.nl als het kader.  
Toelichting:   
 
8. Aanpak jeugdgroepen 
Aanwezigen kunnen zich vinden in de voorliggende notitie. De VNG geeft mee dat het actualiseren en 
vaststellen van de groepsscan in een bestuurlijk ordentelijk proces gebeurt en het opstellen van de 
groepsscan onder regie van de driehoek. De politiecijfers zijn maar een deel van het geheel. Het kost 
overigens vaak wel veel tijd voordat een groepsscan is opgesteld. De minister geeft aan dat de Re-
gioburgemeesters hier ook over in overleg zijn met de nationale politie.   
  
9. Stand van zaken aanpak jihadisme 
De samenwerking rijk-VNG is op gang gekomen. Er gebeurt veel rond dit onderwerp en er is veel 
overleg. De minister geeft mee dat er een langjarige inspanning nodig zal zijn en permanent geïnves-
teerd zal moeten worden in samenwerking, bewustwording en training. De VNG geeft mee dat ge-
meenten behoeften hebben aan concrete informatie wat te doen als zich een bepaalde situatie voor-
doet. De Handreiking is een gedegen stuk, maar kan concreter. Bijvoorbeeld een lijst met de tien be-
langrijkste punten. Daar kijkt de VNG naar. Ook gaat ze regionale bestuurlijke bijeenkomsten organi-
seren in samenspraak met het NGB. Het zou goed zijn als ze NCTV daaraan bijdraagt. Verder richt ze 
zich op het aanbieden van trainingen aan sleutelfiguren. Ten slotte bereiken haar signalen dat onder-
wijsinstellingen met hun vragen over (duiding van) radicalisering niet goed terecht kunnen bij landelijke 
partners. Omdat onderwijsinstellingen en gemeenten/regio's elkaar hard nodig hebben in de preven-
tieve aanpak, verkent VNG hoe gemeenten op dit moment met deze vragen omgaan. De opbrengst 
kan verspreid worden onder alle gemeenten. De minister verwelkomt deze activiteiten. 
 
10. Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag. 
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