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Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks 

van veiligheidsonderwerpen, variërend van woonover-

last en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid en hui-

selijk geweld. Voor de aanpak van al deze thema’s zijn 

heel wat instrumenten beschikbaar en kan aan allerlei 

maatregelen gedacht worden. En bij de effectuering 

van die maatregelen hebben tal van partijen een rol – 

zowel publieke partijen, zoals politie en justitie, als pri-

vate partijen, zoals bewoners en ondernemers. En zowel 

partijen waarmee de samenwerking langs vaste lijnen 

verloopt als partijen waarbij dat minder het geval is. 

De gemeente heeft de regierol op dit complexe ter-

rein. Dat betekent: sturing op de selectie en aanpak van 

de veiligheidsthema’s, sturing op samenwerking en de 

nakoming van afspraken, sturing op tussentijdse evalu-

aties en de kwaliteit van de organisatie. Om dat voor 

elkaar te krijgen, is een gedegen integraal veiligheids-

plan onmisbaar. Hiermee kunnen de diverse partijen 

achter een inhoudelijke visie worden geschaard, kun-

nen de belangrijkste items worden geselecteerd en van 

een aanpak worden voorzien, kunnen de juiste impul-

sen voor de borging van samenwerking en coördinatie 

worden gegeven.

Kernbeleid Veiligheid is hiervoor bedoeld: Kernbeleid 

Veiligheid is een methode voor het ontwikkelen van 

integraal veiligheidsbeleid. Het veiligheidsplan dat de 

gebruiker van de methode verkrijgt, voldoet aan de ge-

noemde vereisten: het bevat een strategische visie, een 

selectie van prioriteiten inclusief aanpak, uitgangspun-

ten voor de coördinatie en samenwerking en richtlijnen 

voor de organisatorische borging van het beleid. Naast 

het veiligheidsplan resulteert er een uitvoeringsplan 

dat de hoofdlijnen van beleid vertaalt in concrete ac-

ties, taakverdeling en termijnen. Veiligheidsplan en uit-

voeringsplan vormen bovendien een extra goede basis 

voor de aanpak van de veiligheid doordat de partners 

intensief betrokken worden bij de beleidsontwikkeling 

– dit leidt tot een gedegen én gedragen beleid. Kern-

beleid Veiligheid gaat nadrukkelijk uit van interactieve 

beleidsontwikkeling; in het stappenplan in deze hand-

reiking wordt dit handen en voeten gegeven. 

Deze methode is eerder in 2003 en in 2006 beschreven. 

Onderliggende handreiking betreft de derde, geheel 

geactualiseerde editie. De methode is in verschillende 

opzichten verder doorontwikkeld, onder meer wat be-

treft het stappenplan (6 stappen in plaats van 12), de 

beleidsvragen (7 clusters in plaats van 6) en de onder-

steunende digitale formats: bij deze handreiking horen 

drie geheel vernieuwde, veelvuldig getoetste formats 

voor respectievelijk het veiligheidsplan, het uitvoerings-

plan en de veiligheidsanalyserapportage. Deze formats 

en andere ondersteunende tools zijn te downloaden 

via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid. Daarnaast zijn 

de veiligheidsthema’s binnen de vijf veiligheidsvelden 

nu zodanig uitgewerkt (in paragraaf 4) dat de gebrui-

ker van de methode over tal van inhoudelijke aankno-

pingspunten voor zijn beleidsuitwerking beschikt. In de 

Voorwoord 
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behandeling van de veiligheidsthema’s zijn natuurlijk 

ook alle nieuwe ontwikkelingen sinds 2006 meegeno-

men.

De opzet van de handreiking is als volgt: paragraaf 

1 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmer-

ken van de methode, paragraaf 2 bevat het stappen-

plan, paragraaf 3 de beleidsvragen, paragraaf 4 het 

overzicht van de gemeentelijke veiligheidsvelden en 

-thema’s, paragraaf 5 een verdiepende beschrijving 

van enkele belangrijke onderwerpen en paragraaf 6 

overige achtergrondinformatie.
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Deze methode werkt met een stappenplan, beleidsvra-

gen en een duidelijke definitie van integrale veiligheid. 

Over deze kernkarakteristieken:

• het stappenplan: dit betreft een zesstappenplan dat 

de gebruiker meevoert van het startmoment tot het 

organisatorisch doorvertalen van het gerealiseerde 

beleid; de zes stappen zijn: (1) opstart (startnotitie, 

samenstelling werkgroep, startbijeenkomst); (2) vei-

ligheidsanalyse; (3) prioritering; (4) opstellen van het 

veiligheidsplan; (5) opstellen van het uitvoerings-

plan; (6) van beleid naar uitvoering; in paragraaf 2 

van deze handreiking worden de zes stappen uitvoe-

rig behandeld.

• de beleidsvragen: deze worden behandeld in para-

graaf 3 van deze handreiking; in totaal zijn er zeven 

clusters beleidsvragen; deze clusters betreffen de 

respectievelijke onderdelen/componenten van het 

veiligheidsplan – eigenlijk vormen de beleidsvragen 

met elkaar een soort ‘inhoudsopgave met toelich-

ting’ van het veiligheidsplan. 

• de definitie van veiligheid: we gaan uit van vijf cen-

trale veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomge-

ving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, 

fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid; binnen 

deze veiligheidsvelden worden veiligheidsthema’s 

onderscheiden; het veiligheidsbeleid dat resulteert 

uit de toepassing van Kernbeleid Veiligheid, strekt 

zich uit tot de vijf veiligheidsvelden ofwel heeft be-

trekking op integrale veiligheid.

De relatie tussen deze drie hoofdbestanddelen van de 

methode is als volgt: het stappenplan is het centrale 

onderdeel, het ‘hart’ van de methode; hierin wordt 

ook verwezen naar de twee andere onderdelen, de 

beleidsvragen en de veiligheidsvelden en -thema’s. Die 

twee andere onderdelen zijn als het ware hulpmidde-

len, inhoudelijke verbijzonderingen van respectievelijk 

de opbouw van het veiligheidsplan en de inhoudelijke 

reikwijdte van het beleid in dat plan. Door het stappen-

plan te volgen, komt de gebruiker van deze methode 

vanzelf ook de twee andere onderdelen tegen. 

Andere cruciale hulpmiddelen bij deze methode zijn de 

formats voor de veiligheidsanalyserapportage, het vei-

ligheidsplan en het uitvoeringsplan. Deze zijn te down-

loaden via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid. 

Kenmerken en uitgangspunten van Kernbeleid Veilig-

heid die ook genoemd moeten worden, zijn: 

• maatwerk: Kernbeleid Veiligheid leidt tot maatwerk 

– het resulterende beleid sluit goed aan op de lo-

kale situatie; tegelijk is het voor optimale aansluiting 

wel van belang dat de gebruiker zijn eigen ‘maat-

werktoepassing‘ vindt: Kernbeleid Veiligheid kan 

op verschillende manieren toegepast worden en de 

best passende vorm verschilt per gemeente; in het 

1 In het kort…
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stappenplan worden regelmatig suggesties gedaan voor 

alternatieve invullingen van de diverse stappen. 

• het belang van de veiligheidsanalyse: de tweede hoofd-

stap betreft de veiligheidsanalyse; deze is cruciaal voor 

de effectiviteit van het beleid; we kunnen stellen dat een 

goede veiligheidsanalyse conform Kernbeleid Veiligheid 

reeds voor 80% het nieuwe veiligheidsbeleid behelst – het 

opstellen van het beleid betreft dan nog slechts een ‘door-

start’

• integraliteit: Kernbeleid Veiligheid leidt tot integraal be-

leid in diverse opzichten: het strekt zich uit tot alle schakels 

van de veiligheidsketen (van proacties tot nazorg), benut 

de mogelijkheden van alle relevante partijen, bewaakt en 

benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidslijnen 

en richt zich op het integrale veiligheidsterrein (de vijf vei-

ligheidsvelden).

• meetbaar beleid: Kernbeleid Veiligheid leidt ook tot 

meetbaar beleid: het veiligheidsplan en het uitvoerings-

plan bevatten mede meetbare, kwantitatieve doelen, dat 

wil zeggen: streefwaarden op effectindicatoren. 

• maatschappelijke focus: de methode is zodanig gestruc-

tureerd dat de vraag naar het maatschappelijke effect, de 

maatschappelijke veiligheid altijd leidend blijft; maatrege-

len en organisatievraagstukken worden consequent in dat 

licht bezien en kunnen nooit een doel op zichzelf worden 

• strategische inbedding: het resulterend beleid is strate-

gisch ingebed in het Collegeprogramma en in andere stra-

tegische beleidskaders.

• doorvertaling in begroting: in de methodiek wordt op di-

verse plekken rekening gehouden met de noodzakelijke 

aansluiting op de begrotingscyclus van de gemeente

• cyclisch: de methode is daarbij zelf ook cyclisch van aard, 

de zesde stap – waarmee de uitvoering ingeluid wordt - 

leidt uiteindelijk ook weer tot stap 1

• dualisme: het stappenplan beantwoordt aan de principes 

van het dualisme: de Raad treedt kaderstellend en contro-

lerend op, het College ontwikkelt beleid en voert dat uit 

binnen die kaders. 

• werkgroep: de beleidsontwikkeling vindt in afstemming 

en samenwerking met de belangrijkste interne en externe 

partners plaats; dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van 

het beleid en voor het draagvlak daarvoor; het vehikel 

voor deze interactieve beleidsvorming is de werkgroep 

kernbeleid die in de opstartfase van de beleidsontwikke-

ling wordt geformeerd.
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In deze paragraaf behandelen we de zes hoofdstappen 

van de methode. De zes stappen zijn:

Stap 1:   Opstart (startnotitie, samenstelling werkgroep, 

startbijeenkomst) 

Stap 2:   Veiligheidsanalyse

Stap 3:   Prioritering

Stap 4:   Opstellen van het veiligheidsplan

Stap 5:   Opstellen van het uitvoeringsplan

Stap 6:   Van beleid naar uitvoering

Bij elke stap wordt ingegaan op:

• de essentie van de stap

• te zetten deelstappen

• taakverdeling 

• relevante beleidsvragen uit paragraaf 3

• ondersteunende tools

• doorlooptijd

In figuur 1 op de volgende pagina zijn de stappen en 

deelstappen daarbinnen schematisch weergegeven. In 

de figuur is ook aangegeven aan welke doorlooptijd 

gedacht moet worden, welke partijen een rol hebben in 

de diverse stappen en welke planning aan te bevelen is. 

NB: deze aspecten worden in de behandeling van de 

stappen hierna uitvoerig toegelicht. Sterk aan te beve-

len is het deze paragraaf van de handreiking eerst in 

zijn geheel goed door te nemen, vooraleer met de eer-

ste stap aan de gang te gaan! 

2 Stappenplan 
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* Ten aanzien van de genoemde 

partijen in het schema:

 ‘CV’ = coördinator integrale vei-

ligheid 

 ‘PH’ = portefeuillehouder

 ‘Co’ = College

 ‘Ra’ = Raad of Raadscommissie

 ‘Wg’ = werkgroep

 ‘Pa’ = interne en externe partners 

 ‘Pt’ = programmatrekkers

 ‘MT’ = managementteam

** Ten aanzien van de aanbevo-

len planning in het schema: het 

aangegeven tijdpad ‘past’ bij het 

ontwikkelen van een veiligheids-

plan voor de periode 2012-2015. 

De doorlooptijd van de gehele 

beleidsontwikkeling lijkt wellicht 

lang maar dat is inclusief het uit-

voeringsplan bij het veiligheids-

plan en een periode voor door-

vertaling in flankerend beleid en 

dergelijke. De doorlooptijd vanaf 

het allereerste begin tot en met 

het veiligheidsplan is plusminus 

een half jaar. 

Figuur 1:  Stappenplan

1:  opstart 1.1: Voorbereiding 

1.2: Opstellen startnotitie 

1.3: Besluitvorming startnotitie 

1.4: Samenstelling werkgroep 

1.5: Startbijeenkomst 

2:  veiligheids- 
     analyse 

2.1: Infoverzameling & analyse 

2.2: Opstellen conceptrapport 

2.3: Bespreking met werkgroep 

2.4: Aanvulling rapport  

2.5: Bespreking met werkgroep 

2.6: Gereed maken rapport 

3:  prioritering 3.1: Voorbereiding 

3.2: De prioriteringssessie 

3.3: Verslaglegging 

4:  opstellen 
     van het 

     veiligheidsplan 

4.1: Opstellen conceptplan 

4.2: Bespreking met werkgroep 

4.3: Bijstelling, verfijning plan 

5:  opstellen 
     van het  

     uitvoeringsplan 

4.4: Bespreking met werkgroep 

4.5: Gereed maken plan 

5.1: Opstellen conceptplan 

5.2: Bilaterale checks 

5.3: Verfijning, gereed maken 

5.4: Werkgroepbijeenkomst 

6:  van beleid 
     naar uitvoering 

>   doorvertaling in werkplannen

>   doorvert. in projectplannen

>   doorvertaling in begroting 

>   voorzieningen ambt. coord.  

>   voorzieningen best.  coord. 

>   voorzieningen evaluaties e.d.  

CV 

  doorlooptijd  stappen en deelstappen partijen* planning** 

CV + PH + Pa 

             2 a 2,5 maand 

                1 a 1,5 maand     

             1 maand 

          4 maanden 

MT + Co + Ra 

CV + PH + Co 

CV + PH + Wg 

CV + Pa 

CV + Pa + PH 

CV + Wg 

CV + Pa 

CV + Wg 

CV + PH 

CV + PH 

Ra + PH + Co + CV 

CV + PH 

CV + Pa 

CV + Wg 

CV + Pa 

CV + Wg 

CV + PH + MT + Co 

CV + Pa 

CV + Pa 

CV + Pa + PH + MT + Co 

CV + Wg 

Pa + CV 

Pa + CV 

Pt + CV 

CV + Pa 

CV + PH 

CV 

oktober/ 
november 
2010 

december 
2010 tot 
maart 
2011 

maart/april 
2011 

mei/juni 
2011 

juni 
2011 

juli tot 
oktober 
2011 

     6 weken a 2 maanden 

        6 weken a 2 maanden 
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Stap 1:  Opstart (startnotitie, samenstelling werkgroep, startbijeenkomst)

In deze eerste stap wordt een basis gelegd voor het latere, 

eigenlijke proces van beleidsontwikkeling. Dit in diverse op-

zichten: organisatorisch, bestuurlijk, planmatig, eventueel 

budgettair en wat betreft de strategische kaders waarbinnen 

gewerkt wordt. Dit geschiedt door een startnotitie op te stel-

len en te laten vaststellen, de ‘werkgroep kernbeleid’ samen 

te stellen en een startbijeenkomst te beleggen.

Deelstappen 
Deelstappen van deze stap zijn:

1: Voorbereiding. In deze deelstap vindt oriëntatie plaats 

op onder meer de aanleiding van de beleidsontwikkeling, 

het bestuurlijke kader waarbinnen gewerkt wordt, het 

te volgen proces en de te betrekken partijen. Door deze 

deelstap te zetten, wordt het materiaal benodigd voor het 

opstellen van de startnotitie, verkregen. Eventueel vindt 

afstemming met de partners plaats. In elk geval is er af-

stemming tussen de coördinator veiligheid en de porte-

feuillehouder over de timing en inhoud van de startnoti-

tie.

2: Opstellen startnotitie. Dit document kan ook een andere 

naam hebben, zoals een plan van aanpak, een projectplan, 

o.i.d. Essentie is dat in een beknopt document beschreven 

wordt hoe de beleidsontwikkeling plaatsvindt, met welke 

partners, volgens welke planning, met welke uitkomsten, 

tegen welke kosten/capaciteitsbeslag en vanuit welke stra-

tegische, beleidsmatige en methodische uitgangspunten. 

Dit document vormt de basis voor het proces van beleids-

ontwikkeling, voor procesafspraken met deelnemers in die 

beleidsontwikkeling alsook voor ‘claims’ ten aanzien van 

de nakoming van die afspraken. Eventueel kan in de start-

notitie verbijzonderd worden hoeveel capaciteit benodigd 

is per deelnemer – zodat bij vaststelling van de startnotitie 

ook in deze randvoorwaarde is voorzien. Daarnaast kan in 

de startnotitie beschreven worden hoe bewoners betrok-

ken worden bij de beleidsontwikkeling, aan welke veilig-

heidsproblemen in elk geval aandacht besteed zal worden 

in het veiligheidsbeleid en hoe de raad betrokken wordt 

in de beleidsontwikkeling. 

3: Besluitvorming over de startnotitie door de raad/raads-

commissie. Afhankelijk van de aard van de startnotitie en 

de aanleiding en achtergrond van de beleidsontwikkeling, 

vindt meer of minder intensieve besluitvorming plaats. Be-

treft het geheel nieuw beleid bijvoorbeeld, dan zal inten-

sievere afstemming met de raad/raadscommissie wenselijk 

zijn. Betreft het actualisatie van bestaand beleid, dan vol-

staat veelal kennisneming door de raad/raadscommissie. In 

deze deelstap vindt ook afstemming met het MT plaats; 

ook op dat niveau is draagvlak essentieel.

4: Samenstelling werkgroep. Nadat de startnotitie is be-

krachtigd, worden de leden van de ‘werkgroep kernbe-

leid’ geselecteerd en benaderd. Voor de samenstelling van 

de werkgroep gelden de volgende uitgangspunten:

• de belangrijkste interne partners dienen in elk geval 

deel te nemen (disciplines als jeugd en welzijn, stadsbe-

heer, wijkgericht werken, rampenbestrijding)

• daarnaast behoort de politie deel te nemen; te denken 

valt aan een combinatie van een leidinggevende (dis-

trictschef?) en een coördinator van de gebiedsgebon-

den politiezorg
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• partners hoeven niet per se via de werkgroep te partici-

peren – ze kunnen ook een of enkele malen bilateraal 

geconsulteerd worden; zodoende hoeft de werkgroep 

niet te groot te zijn

• een totaal van maximaal 7 a 8 werkgroepleden werkt 

het beste

• de vijf veiligheidsvelden dienen vertegenwoordigd te 

zijn in de werkgroep

• de functionarissen die concreet deelnemen dienen 

vooral hun beleidsterrein goed te kennen – het hoeven 

niet per se de beslissers of leidinggevenden te zijn

• een mogelijkheid is ‘subwerkgroepjes’ in te richten, dat 

wil zeggen: kleinere werkgroepen onder de ‘hoofd-

werkgroep’ die zich focussen op bepaalde thema’s; 

eventueel kan daarbij worden aangesloten op bestaan-

de overleggen 

• voorzitter van de werkgroep is de coördinator veilig-

heid

5: Startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst van de 

werkgroep worden de aanleiding, doelstelling, beoogde 

producten, inrichting van het proces en rol- en taakverde-

ling toegelicht. De partners komen aan de weet:

• wat het karakter van het proces is; het proces is in be-

langrijke mate inhoudelijk van aard: de werkgroep is 

geen onderhandelingsplatform maar eerder een ‘denk-

tank’ met een creatieve missie

• welke bijdrage aan de beleidsontwikkeling concreet 

verwacht wordt van de deelnemers; van belang is een 

actieve en betrokken opstelling; dit kan betekenen dat 

er ‘huiswerk’ wordt gemaakt, eventueel aan de hand 

van de beleidsvragen uit paragraaf 3 van deze handrei-

king

• welke andere taken de deelnemers hebben; een hele 

belangrijke betreft het bewaken van de aansluiting van 

het veiligheidsbeleid in ontwikkeling op de beleidska-

ders binnen het eigen vakgebied; er dient geen ‘onmo-

gelijk’ veiligheidsbeleid te resulteren 

• hoe hun bijdrage geborgd is, in het bijzonder wat be-

treft de gemoeide tijdsinvestering

De bijeenkomst mondt uit in een aantal afspraken, in elk ge-

val wat betreft de data en inhoud van de eerstvolgende bij-

eenkomsten, het te verrichten voorwerk voor die bijeenkom-

sten, de taakverdeling en de planning van het proces. Een 

mogelijkheid is de portefeuillehouder te laten deelnemen 

aan de startbijeenkomst; zeker indien het draagvlak voor het 

proces nog beperkt is, kan dit een belangrijke toegevoegde 

waarde hebben.

Taakverdeling 
De coördinator integrale veiligheid heeft het voortouw in de 

deelstappen 1, 2, 4 en 5. Bij de diverse deelstappen is er wel 

afstemming met de portefeuillehouder. De portefeuillehou-

der speelt zelf een belangrijke rol in deelstap 3. In het alge-

meen is grondige betrokkenheid, eigenlijk vanaf het begin, 

van de portefeuillehouder wenselijk. In deelstap 5 begint de 

actieve deelname van de partners in het proces.

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
Deze eerste hoofdstap levert eventueel reeds materiaal 

op voor het strategisch kader (beleidsvragen van cluster 2/

hoofdstuk 3 van het veiligheidsplan). Dit materiaal kan bij-

voorbeeld in de startnotitie vervat zijn. Concreet betreft het 

bijvoorbeeld strategische uitgangspunten van het beleid, de 

strategische partners en flankerend beleid. Deze beleidsvra-

gen kunnen ook als denkkader bij het opstellen van de start-

notitie worden gebruikt. Daarnaast kunnen in de startnotitie 

observaties ten aanzien van de veiligheidsanalyse ofwel het 

eerste cluster beleidsvragen zijn opgenomen. Die observaties 
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kunnen in de ‘echte’ veiligheidsanalyse worden meegeno-

men.

Ondersteunende tools
Ondersteuning in deze eerste stap geven, naast de beleids-

vragen, een aantal documenten die alle gedownload kunnen 

worden via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid. Het betreft een 

voorbeeld van de startnotitie, een checklist van in de startno-

titie uit te werken onderwerpen, een overzicht van mogelijke 

partners op de diverse veiligheidsvelden en het instrument 

‘netwerkanalyse’. Met dit instrument kan een overzicht ver-

kregen worden over de relevante partijen voor de beleidsont-

wikkeling in de eigen gemeente en de relaties die daartussen 

bestaan.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van deze eerste stap bedraagt 6 weken a 2 

maanden. Met name de besluitvorming over de startnotitie 

vergt doorlooptijd; daarvoor kan wellicht een oplossing wor-

den gevonden door tijdige actie daarop van de portefeuil-

lehouder.
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In deze stap wordt de inhoudelijke basis voor het beleid 

gelegd. Op elk van de vijf veiligheidsvelden wordt geanaly-

seerd welke veiligheidsproblematiek aan de orde is, hoe de 

huidige aanpak eruit ziet en welke verbetermogelijkheden 

er zijn in de aanpak. Deze drieslag – problematiek, huidige 

aanpak, ‘extra’ – is cruciaal in de veiligheidsanalyse conform 

Kernbeleid Veiligheid: de analyse beperkt zich nadrukkelijk 

niet tot de analyse van gegevens ten aanzien van criminali-

teit, overlast en dergelijke – ook de huidige aanpak van de 

veiligheidsproblemen en de verbeterpunten daarin zijn geïn-

tegreerde onderdelen van de veiligheidsanalyse. We kunnen 

daarom spreken van een ‘beleidsmatige’ veiligheidsanalyse. 

Redenen waarom ook de aanpak wordt meegenomen in de 

analyse zijn (1) dat daardoor veel beter bepaald kan worden 

waar de urgenties in het beleid liggen (daarvoor heb je zicht 

nodig op wat er allemaal al loopt) en (2) dat ook duidelij-

ker wordt waar de veiligheidsaantastingen binnen de veilig-

heidsvelden ‘eigenlijk’ over gaan – niet zelden is een lopende 

aanpak mede definiërend voor het veiligheidsprobleem. De 

resultaten van deze meervoudige analyse op de veiligheids-

velden worden vervat in de veiligheidsanalyserapportage, die 

de basis vormt voor de prioritering (stap 3). 

Een systematische doorvoering van dit type analyse vergt re-

latief veel tijd – maar levert ook heel veel op: door het ‘mee-

nemen’ van de huidige aanpak en verbeterpunten daarin 

neem je al een belangrijk voorschot op het nieuwe beleid. Dit 

doe je bovendien samen met de partners (in een werkgroep 

of ander verband), waardoor er ook al draagvlak voor het be-

leid ontstaat. Ofwel: doe je de veiligheidsanalyse goed, dan 

‘staat’ je beleid eigenlijk al voor 80%. 

Belangrijke hulpmiddel voor de veiligheidsanalyse is het for-

mat voor de veiligheidsanalyserapportage; dit is te downloa-

den via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid.

Deelstappen
Deelstappen van deze tweede stap zijn:

1: Informatieverzameling en -analyse. Voor elk van de vijf 

veiligheidsvelden en de veiligheidsthema’s daarbinnen 

wordt de benodigde informatie verzameld en in het for-

mat geplaatst. Deze informatieverzameling geschiedt 

primair via de bestaande contacten waaronder de werk-

groepleden. Met deze personen kunnen interviews wor-

den gehouden. Ook kunnen zij relevante beleidsdocumen-

ten en cijfermatige gegevens aanleveren. Het format voor 

de veiligheidsanalyse geeft goed aan welke informatie 

nodig is – het gaat respectievelijk om [a] cijfermatige ge-

gevens met betrekking tot de veiligheidsproblematiek, [b] 

kwalitatieve oordelen over de problematiek, [c] accenten 

in de huidige aanpak en [d] verbeterpunten in die aanpak. 

 Onderdeel [a] en [b] hebben beide betrekking op de vei-

ligheidsproblematiek zelf, c.q. waar ‘de burger last van 

heeft’. 

 Onderdeel [c] heeft betrekking op de huidige, lopende 

aanpak; het gaat dan om beleid, projecten en maatrege-

len die in uitvoering zijn – maar ook om reeds voorgeno-

men maatregelen (reeds vastgestelde aanpak) én om knel-

punten in de lopende aanpak. 

 Onderdeel [d] ten slotte betreft de mogelijke beleidsver-

sterkingen. Vooral hiermee wordt een ‘voorschot’ op het 

nieuwe beleid genomen. Maar de verbeterpunten die u 

opneemt bij elk thema, hoeven niet per se ook in het nieu-

Stap 2:  Veiligheidsanalyse
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we beleid te worden opgenomen – het gaat veeleer om 

een verkenning van mogelijkheden, het schetsen van de 

staalkaart.

 Bij het invullen van het format kunnen gaandeweg dwars-

verbanden tussen veiligheidsthema’s aan het licht treden. 

Waar dit op een gegeven moment heel duidelijk wordt, 

kan voor clustering van de betreffende veiligheidsthema’s 

gekozen worden; hierdoor verkrijgt de veiligheidsanalyse 

een sterker maatwerkkarakter. Dit betekent wel dat het 

format aangepast dient te worden. Meer in het algemeen 

geldt dat het ontwikkelperspectief belangrijk is in de vei-

ligheidsanalyse. Via gesprekken en het bestuderen van 

documenten en cijfers komen er telkens brokstukjes infor-

matie bij die u in het format plaatst. Dat document mag de 

eerste tijd best vrij ‘rommelig’ en opsommerig, nog zonder 

duidelijke analyse, van aard zijn. Op enig moment dan, 

wanneer de belangrijkste informatie vergaard is, gaat u 

nu nog eens beter naar alle brokstukken kijken en be-

noemt u voor uzelf de rode draden op de diverse thema’s 

en velden. Die neemt u dan op in een nieuwe versie van 

het format. 

 Aan te bevelen is het in elk geval cijfers ten aanzien van in 

uw gemeente reeds gehanteerde effectindicatoren in de 

analyse mee te nemen (deze kunnen bijvoorbeeld in uw 

programmabegroting zijn opgenomen). En ten aanzien 

van de bronnen van cijfermatige gegevens zijn natuurlijk 

de beschikbare monitoren, waaronder de Integrale vei-

ligheidsmonitor, en de politieregistratie van belang. De 

benutting van politiecijfers in dit verband is recentelijk 

vergemakkelijkt door de introductie van het zgn. ‘VNG-

BVH-model’: deze tool vertaalt de BVH-cijfers van de 

politie naar de thema’s van Kernbeleid Veiligheid. In pa-

ragraaf 4 van deze handreiking wordt voor elk veiligheids-

thema aangegeven aan welke informatiebronnen gedacht 

kan worden.

 Wat betreft de input van bewonerszijde in deze informa-

tieverzamelingsstap: deze kan geschieden via een bewo-

nersenquête en/of via bewonersavonden e.d. In principe 

gaat het om het vergaren van extra informatie over veilig-

heids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk – in aanvul-

ling dus op de informatie die u uit andere bronnen hebt 

verkregen. 

 U dient te waken voor een te langdurige informatieverza-

melingsfase. Wees van tevoren duidelijk over termijnen, 

ook voor uzelf! Het gevaar bestaat dat u ondergedompeld 

raakt in de informatie. Er is altijd ergens nog wel extra 

informatie te halen – maar cruciaal is dat u op zeker mo-

ment ‘gewoon’ uw conceptrapportage gereed maakt en 

het gesprek daarover aangaat.

2: Opstellen conceptrapportage. Hiervoor is al gebleken dat 

de informatieverzameling, de analyse en het opstellen 

van de conceptrapportage naadloos in elkaar overgaan: 

u verwerkt/verzamelt alle relevante informatie in het for-

mat – en op zeker moment zet u dit document om naar 

een nieuwe versie waarin u de belangrijkste gegevens en 

rode draden beknopt en toegankelijk (geen gestort be-

ton!) opneemt. Deze deelstap is analytisch gezien cruciaal: 

u ‘kantelt’ uw materiaal, expliciteert de hoofdlijnen en se-

lecteert ook bijvoorbeeld wat betreft de op te nemen ver-

betermogelijkheden/ beleidsversterkingen bij elk thema. 

In deze stap borgt u dat uw analyse echt maatwerk voor 

uw gemeente is; u kunt uw conceptrapportage ‘open en 

toegankelijk’ houden door niet enkel lopende, afgeronde 

tekst op te nemen maar ook opsommingen, al dan niet ‘in 

telegramstijl’.
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3: Bespreking met de werkgroep. De conceptrapportage 

bespreekt u met uw interne en externe partners. In de be-

spreking gaat u na welke aanvullingen en verbijzonderin-

gen nodig zijn. Dat die er zullen zijn, staat vast – u hebt 

uw rapportage immers ‘open’ en voor discussie vatbaar 

gehouden – en dat is ook cruciaal voor het draagvlak voor 

de veiligheidsanalyse en het daarop te baseren beleid. Een 

goede voorbereiding van de bijeenkomst is noodzakelijk 

– ga van tevoren na waar de weerstand waarschijnlijk zit 

en bereid oplossingsrichtingen voor. Aan te bevelen is het 

een presentatie te houden waarin u de belangrijkste con-

clusies en dilemma’s nog eens beknopt op een rij zet.

4: Aanvulling, verfijning rapportage. De uitkomsten van de 

bijeenkomst verwerkt u in het document. Een mogelijk-

heid is de partners actief te laten meeschrijven c.q. pas-

sages te laten aanleveren; hierdoor zal de rapportage en 

daarna ook het beleid in elk geval goed aansluiten op het 

‘jargon’ van de partners en neemt het draagvlak extra toe.

 

5: Tweede bespreking met de werkgroep. Eventueel vindt 

nog een tweede, en indien nodig zelfs derde bijeenkomst 

plaats; dit is afhankelijk van de complexiteit van de analy-

se en de weerstanden die er zijn; NB: cruciaal is dat de vei-

ligheidsanalyse gedegen plaatsvindt en gedragen wordt: 

het betreft de basis van het nieuwe beleid. Beter dus in 

deze fase dus wat extra acties en doorlooptijd dan later in 

het proces een groter probleem…

6: Gereed maken rapportage voor prioritering. Nadat de 

laatste consultatieronde is afgewikkeld, kan de veilig-

heidsanalyserapportage gereed worden gemaakt voor de 

prioritering. Natuurlijk is afstemming met de portefeuille-

houder (ook) in deze deelstap van belang: hij/zij dient de 

analyse en het advies over de prioriteiten daarin te steu-

nen en te kunnen uitleggen aan de raadsleden tijdens de 

prioriteringssessie en bij de eventuele besluitvorming die 

daar nog aan vooraf gaat (MT, College).

Taakverdeling 
Deze tweede hoofdstap kenmerkt zich bij uitstek door com-

plexe informatieverwerking: op basis van informatie uit al-

lerlei bronnen wordt stapsgewijs, via tal van beslismomenten 

en in afstemming met een reeks van actoren, langzaam toe-

gewerkt naar een totaalbeeld. Om hierbij toch het overzicht 

te bewaren en beslissingen consequent op elkaar te laten 

aansluiten, kan de uitvoering het beste belegd worden bij 

een, maximaal twee personen. Dit betreft bij voorkeur de 

coördinator veiligheid. De rol van de portefeuillehouder is 

er vooral een van kritisch volgen en geïnformeerd blijven. 

De werkgroep heeft ook een belangrijke rol in deze tweede 

stap: die behelst input leveren, meelezen, kritisch meedenken 

en een en ander regelmatig checken in het eigen beleid en bij 

de eigen ‘achterban’.

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
Vooral relevant voor deze stap zijn de beleidsvragen uit clus-

ter 1: de veiligheidsanalyse, en dan in het bijzonder de vragen 

2, 3 en 4. Deze drie vragen hebben respectievelijk betrekking 

op de veiligheidsproblematiek, de huidige aanpak en de ver-

beterpunten daarin. Daarnaast levert deze stap materiaal 

op voor het strategisch kader (tweede cluster beleidsvragen/

hoofdstuk 3 van het veiligheidsplan), de uitwerking van de 

prioriteiten (cluster 3/hoofdstuk 4) en de uitwerking van de 

overige thema’s (cluster 4/hoofdstuk 5).

Ondersteunende tools
Belangrijkste tool in deze hoofdstap is het format voor de 

veiligheidsanalyserapportage. Deze structureert proces en in-

houd van de veiligheidsanalyse. Het format is te downloaden 
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via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid. Andere ondersteunen-

de tools zijn de genoemde clusters beleidsvragen, de uitwer-

king van de veiligheidsvelden en -thema’s (in paragraaf 4) en 

daarnaast het voorbeeld van een veiligheidsanalyse (ook te 

downloaden van www.vng.nl/kernbeleidveiligheid).

Doorlooptijd
Gerekend dient te worden op een doorlooptijd van twee a 

tweeënhalve maand. Dit geeft genoeg ruimte om de beno-

digde deelstappen te zetten en houdt toch de benodigde 

tijdsdruk op het proces.
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In deze stap wordt op basis van de veiligheidsanalyse een 

prioritering aangebracht. De prioritaire thema’s komen cen-

traal te staan in het veiligheidsplan en het uitvoeringsplan. 

De prioritering vindt plaats in een passend gremium – dit is 

bij voorkeur de raad/raadscommissie maar kan ook het Col-

lege zijn of een gemengd ambtelijk/bestuurlijk gremium. De 

thema’s die niet geprioriteerd worden, raken overigens niet 

‘uit beeld’ – deze worden in het veiligheidsplan en uitvoe-

ringsplan opgenomen in hoofdstuk 5: ‘Overige strategische 

thema’s’. De prioritering leidt in essentie tot een verdeling 

van de veiligheidsthema’s in enerzijds prioritaire en ander-

zijds overige strategische thema’s. 

Belangrijk verschil tussen de prioriteiten en de overige stra-

tegische thema’s is dat de prioriteiten het visitekaartje van 

de gemeente zijn in het nieuwe veiligheidsbeleid, terwijl de 

overige strategische thema’s een lager profiel kennen en in 

sterkere mate ‘going concern’ betreffen. In het veiligheids-

plan en uitvoeringsplan hebben de prioriteiten ook meer ‘ca-

chet’ dan de overige thema’s – ze worden meer uitgebreid 

uitgewerkt, zijn de blikvangers in het beleid. Als vuistregel 

geldt een maximum van drie a vier prioriteiten – bij meer pri-

oriteiten komt het prioritaire karakter in gevaar.

De prioritering is het schakelmoment tussen de veiligheids-

analyse en de uitwerking van het beleid – de uitkomsten van 

de veiligheidsanalyse worden ‘panklaar’ gemaakt voor de 

uitwerking van het beleid. Maar die veiligheidsanalyse nam 

daar ook reeds een belangrijk voorschot op: zoals we zagen, 

bevat de veiligheidsanalyserapportage mede een advies over 

de prioritering.

Deelstappen
Deelstappen van deze derde stap zijn:

1: Voorbereiding. In deze deelstap wordt bepaald welke 

partijen betrokken worden bij de prioritering en hoe de 

prioritering feitelijk plaatsvindt. Aansluitend worden de 

benodigde voorbereidingen getroffen. Wat betreft de te 

betrekken partijen zullen in de startnotitie reeds de be-

langrijkste coördinaten zijn benoemd – dit is typisch een 

aspect waarover vroeg in het proces helderheid dient 

te bestaan. In het geval de prioritering door raadsleden 

wordt verricht, zal ook al reeds duidelijk zijn of dit via for-

mele besluitvorming plaatsvindt (met de bijbehorende ter-

mijnen) of in een opiniërende vergadering of bijvoorbeeld 

een informele werkconferentie. Wat betreft de procesvoe-

ring bij de prioritering zijn belangrijke aandachtspunten 

in de voorbereiding:

• de te volgen methodiek; een mogelijkheid is te kiezen 

voor de zgn. ‘stickermethode’, waarbij elk raadslid (of 

andere participant in de prioritering) over bijvoorbeeld 

vijf stickers beschikt, en die aan het eind van de sessie 

bij de thema’s van zijn of haar voorkeur (c.q. de prio-

riteiten) kan plakken; de thema’s waar de meeste stic-

kers bij hangen zijn dan de prioriteiten; deze methode 

werkt in het algemeen vrij goed: het ‘plakken’ vindt na 

de argumentenuitwisseling plaats, en maakt heel tast-

baar hoe de diverse betrokkenen in de materie zitten;

• de opzet van de prioriteringssessie: een veel gehan-

teerde opzet is de volgende: (1) opening en toelichting 

door de voorzitter; (2) samenvatting van de uitkomsten 

van de veiligheidsanalyse via een presentatie; deze 

presentatie kan het beste door de uitvoerder van de 

Stap 3:  Prioritering
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veiligheidsanalyse worden verzorgd; (3) vragen en de-

bat, eventueel in twee rondes; (4) prioritering; (5) na-

beschouwing en sluiting door de voorzitter; al met al 

duurt dit gehele proces maximaal 2 uur;

• taakverdeling: natuurlijk dient vooraf bepaald wie de 

discussie leidt en wie de presentatie geeft; in het alge-

meen heeft de portefeuillehouder het voortouw in het 

debat (in het geval voor behandeling met raadsleden 

wordt gekozen) en licht de coördinator veiligheid de 

veiligheidsanalyse en voorgestelde prioriteiten toe

• participanten: naast raadsleden, portefeuillehouder 

en coördinator veiligheid is het raadzaam ook twee of 

drie andere, voor het integrale veiligheidsterrein cruci-

ale bestuurders te laten deelnemen, alsmede de politie-

chef

• logistiek: aspecten van de logistiek zijn natuurlijk de 

ruimte e.d., maar in het bijzonder ook attributen als 

stickers en vellen waarop die stickers te plakken (in het 

geval voor de stickerprocedure wordt gekozen) 

• input vooraf: daarnaast dient bepaald welke documen-

ten aan de raadsleden/participanten vooraf worden 

toegezonden; dit betreft in elk geval een samenvat-

tend prioriteringsdocument waarin u de deelnemers 

uitnodigt, het proces uitlegt en de vanuit de veilig-

heidsanalyse geadviseerde prioriteiten presenteert; 

gecombineerd met deze ‘oplegnotitie’ kan de veilig-

heidsanalyse worden aangeboden; dit is niet noodza-

kelijk, er zou ook voor samenvatting kunnen worden 

gekozen; en de veiligheidsanalyse kan ook ‘ter inzage’ 

worden gelegd bij de griffie

• criteria: eventueel kunt de prioriteringsprocedure ver-

der objectiveren door criteria voor de mate van prio-

riteit van items af te spreken; mogelijke criteria zijn 

bijvoorbeeld: de veiligheidsrisico’s van een verschijnsel, 

het fundamentele (ontwrichtende) karakter ervan, de 

maatschappelijke impact (onder bewoners), de maat-

schappelijke schade (financieel), de hardnekkigheid 

ervan, een wettelijke verplichting, een reeds voorgeno-

men of bestaande aanpak

2: De prioriteringssessie. Tijdens de sessie wordt het geko-

zen ‘draaiboek’ gevolgd en geven de betrokkenen hun rol 

invulling. De sessie duurt in totaal plm. 2 uur.

3: Verslaglegging. De uitkomsten van de prioriteringssessie 

kunnen het beste reeds kort na de bijeenkomst terugge-

rapporteerd worden aan de deelnemers – zodoende blijft 

het proces van beleidsontwikkeling goed ‘in beeld’ en 

weet iedereen ook waar hij aan toe is. Bij dit prioriterings-

verslag kan de inhoudsopgave van het op te stellen vei-

ligheidsplan worden gevoegd – die is nu immers bekend 

aangezien de prioriteiten en overige strategische thema’s 

zijn benoemd.   

Taakverdeling
De belangrijkste actoren in deze stap zijn degenen die de pri-

oritering uitvoeren – veelal raadsleden. Belangrijk ondersteu-

nend zijn de portefeuillehouder en de coördinator veiligheid. 

De portefeuillehouder zal het prioriteringsadvies dat op basis 

van de veiligheidsanalyse is geformuleerd, moeten vertolken 

en verdedigen. De coördinator veiligheid heeft het voortouw 

in de voorbereidings- en verslagleggingsfase en verzorgt 

eventueel de presentatie over de veiligheidsanalyse.

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
Deze derde hoofdstap raakt voornamelijk aan de beleidsvra-

gen uit de clusters 2, 3 en 4. De prioritering levert immers 

belangrijk materiaal op voor de hoofdkoers van het beleid 

(beleidsvragen cluster 2/hoofdstuk 3 van het veiligheidsplan), 

inclusief de verdeling naar prioriteiten (cluster 3/hoofdstuk 4) 
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en overige strategische thema’s (cluster 4/hoofdstuk 5).

Ondersteunende tools 
De belangrijkste tools voor deze stap zijn de genoemde 

clusters beleidsvragen, het voorbeeld van een uitnodiging 

voor de prioriteringssessie en het voorbeeld van een 

rapportage over de uitkomsten daarvan 

(zie www.vng.nl/kernbeleidveiligheid).

Doorlooptijd
Afhankelijk van de precieze keuzes ten aanzien van besluit-

vorming en het meer of minder formele karakter van de pri-

oritering, kent deze derde stap een meer of minder lange 

doorlooptijd. Een totale doorlooptijd, inclusief verslagleg-

ging, van een, maximaal anderhalve maand is haalbaar. NB: 

het gaat hier niet om de besluitvorming over het veiligheids-

plan zelf – het betreft echt een tussenstap als onderdeel van 

beleidsontwikkeling. 
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In deze stap wordt daadwerkelijk het veiligheidsplan opge-

steld. Alle voorbereidingen zijn getroffen: de veiligheidsana-

lyse is uitgevoerd, er is bepaald wat de hoofdthema’s zijn in 

het beleid en aan welke aanpak gedacht kan worden – nu kan 

het plan zelf worden opgesteld. Dat kan in principe tamelijk 

vlot. In de eerdere stappen zijn reeds belangrijke beslissin-

gen genomen, in afstemming met de partners en met een 

bestuurlijke goedkeuring. Het is nu een kwestie van verder 

uitwerken, uitschrijven. Dit geschiedt weer in samenwerking 

met de interne en externe partners. Zij denken en schrijven 

mee en bewaken de aansluiting op hun eigen beleid. 

Belangrijke hulpmiddelen zijn het format voor het veilig-

heidsplan (zie www.vng.nl/kernbeleidveiligheid) en de be-

leidsvragen. In deze stap zijn alle beleidsvragen relevant. Ze 

kunnen als het ware successievelijk worden afgelopen – de 

opbouw van het veiligheidsplan correspondeert met de volg-

orde van de beleidsvragen. 

Wat resulteert is een gedragen en gedegen strategisch veilig-

heidsplan: het bevat de strategische kaders, de belangrijkste 

veiligheidsthema’s, de hoofdlijnen van de aanpak daarvan en 

de uitgangspunten ten aanzien van de organisatorische bor-

ging en coördinatie. Het betreft meerjarig, in principe vier-

jarig beleid. Het plan wordt nader geoperationaliseerd via 

uitvoeringsplannen (stap 5). 

Deelstappen
Deelstappen van deze vierde stap zijn:

1: Opstellen conceptveiligheidsplan. In eerste instantie 

wordt een volledig concept opgesteld door de penvoerder 

in deze stap, in principe wederom de coördinator veilig-

heid. Dit doet hij aan de hand van het format voor het 

veiligheidsplan. Eerst worden alle in de eerdere stappen 

reeds verzamelde ‘brokken’ in het format geplaatst. De re-

dactie is daarbij bij voorkeur nog ‘open’ en ‘veranderbaar’ 

van aard – niet per se volledig lopende tekst dus, eventu-

eel werken met opsommingtekens – dit om de partners de 

ruimte te bieden er nog de nodige input in kwijt te kun-

nen. Nadat het reeds voorhanden materiaal er op die ma-

nier in is geplaatst, wordt bepaald hoe het ontbrekende 

materiaal verkregen kan worden. Dit zal voor een groot 

deel via de partners lopen: die zullen dus geconsulteerd 

moeten worden. De partners kunnen mondeling input ge-

ven – maar eventueel ook tekstpassages aanleveren. Op 

deze manier wordt toegewerkt naar een redelijk volledig, 

met de werkgroep te bespreken eerste concept van het 

veiligheidsplan.

 Bij het opstellen van dit conceptveiligheidsplan gelden 

verder nog de volgende vuistregels en ‘richtingwijzers’: 

• zoals uit het format blijkt, is in hoofdstuk 4 en 5 van 

het veiligheidsplan de indeling in veiligheidsvelden 

niet meer zichtbaar – de veiligheidsthema’s zelf staan 

centraal (en vormen de paragraaftitels) in deze hoofd-

stukken

• de ‘overige strategische thema’s’ in hoofdstuk 5 betref-

fen de resterende thema’s die, naast de prioriteiten, als 

Stap 4:  Opstellen van het veiligheidsplan 
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relevant uit de veiligheidsanalyse naar voren zijn geko-

men

• de uitwerking van de prioriteiten is in het algemeen 

wat uitgebreider dan die van de ‘overige strategische 

thema’s’, en dan vooral wat betreft de beschrijving van 

de hoofdlijnen van de aanpak en de daarin vervatte vi-

sie op het voorliggende veiligheidsprobleem

• de beleidsvragen kunnen benut worden als triggers: 

wat wordt er beoogd in de verschillende onderdelen 

van het veiligheidsplan en hoe kan de betreffende ‘in-

houd’ verkregen worden?

• per thema wordt bij voorkeur  zowel een algemene, 

‘missieachtige’ kwalitatieve doelstelling als een meet-

bare, kwantitatieve doelstelling opgenomen; de kwan-

titatieve doelstelling heeft zoveel mogelijk betrekking 

op de beoogde maatschappelijke veiligheidseffecten; 

dit meetbare deel van de doelstelling krijgt gestalte in 

streefwaarden op effectindicatoren

• effectindicatoren uit de programmabegroting of uit 

andere gemeentelijke stukken, kunnen, voor zover re-

levant natuurlijk, worden overgenomen; hiervoor, bij 

de veiligheidsanalyse, is al vermeld dat die analyse wat 

betreft het cijfermatige deel, in elk geval de door de 

gemeente gehanteerde effectindicatoren omvat; bij de 

uitwerking van de kwantitatieve doelstelling zijn dit 

dus opnieuw voor de hand liggende ‘kandidaten’ voor 

de effectindicatoren

• de streefwaarden op de effectindicatoren worden, net 

als de overige onderdelen van het beleid, samen met 

de partners bepaald; waar partners in hun eigen be-

leid reeds streefwaarden op dezelfde effectindicatoren 

hanteren, kunnen die wellicht worden overgenomen

• een mogelijkheid is bij elk thema een financiële onder-

bouwing op te nemen; achterin het veiligheidsplan kan 

hiervan dan een optelling worden gemaakt; bij veel 

thema’s zal het (mede) om middelen uit andere pro-

gramma’s van de begroting gaan (afhankelijk van de 

opbouw van de programmabegroting) – naar die pro-

gramma’s kan dan verwezen worden, al dan niet onder 

explicitering van de bedragen waar het om gaat

2: Bespreking met de werkgroep. Het conceptveiligheids-

plan wordt besproken met de interne en externe partners. 

Ter vergadering zullen benodigde aanvullingen en bijstel-

lingen blijken; die dienen zorgvuldig genotuleerd te wor-

den, zodat ze ook goed verwerkt kunnen worden en de 

partners in het volgende concept hun input kunnen terug-

lezen.

3: Bijstelling, verfijning van het conceptveiligheidsplan. 

Alle ontvangen input wordt zo goed mogelijk verwerkt in 

een nieuw concept. ‘Kwetsbare’ onderdelen van het veilig-

heidsplan (dat wil zeggen: onderdelen ten aanzien waar-

van u behoorlijke weerstand hebt ondervonden) kunt u 

eventueel eerst bilateraal met betreffende partner door-

nemen, alvorens u het plan aan alle partners zendt.

4: Tweede bespreking met de werkgroep. n het algemeen 

is een tweede bespreking met de werkgroep wenselijk. In 

elk geval is een ‘digitale’ tweede consultatie, ofwel mail-

ronde nodig. Cruciaal in deze deelstap is een laatste check 

door de partners van het draagvlak voor het beleid bij de 

eigen achterban en van de aansluiting daarvan op het ei-

gen beleid. 

5: Opstellen eindconcept, gereed maken voor besluitvor-

ming. Het in de tweede ronde ontvangen commentaar 

verwerkt u weer zo goed mogelijk, waarna het document 

gereed is voor besluitvorming. De portefeuillehouder 

wordt natuurlijk gekend in de diverse deelstappen en 
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zeker in deze laatste deelstap. Aan te bevelen is het het 

eindconcept door hem of haar te laten beoordelen, alvo-

rens het naar het MT en verder gaat.

Taakverdeling
Net als bij de veiligheidsanalyse is het uit oogpunt van het 

bewaren van overzicht, consistentie en continuïteit zeker aan 

te bevelen de uitvoering c.q. het trekkerschap in deze stap 

bij een, maximaal twee personen te beleggen. En het heeft 

ook zeker weer de voorkeur dat dit de coördinator veiligheid 

is. De rol van de portefeuillehouder is er een van meelezen, 

commentaar leveren, inschatten waar de politiek-bestuurlij-

ke risico’s zitten. De werkgroep fungeert als informatiebron, 

klankbord en (op onderdelen) medeauteur.

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
In deze stap zijn de clusters 1 tot en met 7, dat wil zeggen: 

alle beleidsvragen relevant. Ze omvatten met elkaar het ge-

hele veiligheidsplan.

Ondersteunende tools
Dit betreft het format voor het veiligheidsplan, het voorbeeld 

van een uitgewerkt veiligheidsplan (beide te downloaden via 

www.vng.nl/kernbeleidveiligheid) en natuurlijk de beleids-

vragen (paragraaf 3) en de uitwerking van de veiligheidsthe-

ma’s (paragraaf 4).

Doorlooptijd
De minimale doorlooptijd van het opstellen van het (con-

cept)veiligheidsplan bedraagt plusminus zes weken. Hierin 

zijn twee werkgroepbijeenkomsten meegerekend. Ook hier 

geldt, net als bij de veiligheidsanalyse: een zekere tijdsdruk 

is nodig om het proces beheersbaar en gefocust te houden. 
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In deze stap wordt het veiligheidsplan doorvertaald in een 

uitvoeringsplan. Het betreft het eerste uitvoeringsplan in de 

‘looptijd’ van het veiligheidsbeleid – het richt zich op het eer-

ste dan wel de eerste twee jaar van die periode. Kenmerkend 

voor het uitvoeringsplan is het operationele karakter: de 

hoofdlijnen uit het veiligheidsplan worden vertaald in con-

crete acties met termijnen, trekkers en kostenplaatjes. Op zijn 

beurt wordt het uitvoeringsplan in een later stadium (in stap 

6) weer doorvertaald in werk- en afdelingsplannen van part-

ners en in specifieke projectplannen rond bepaalde thema’s 

– dus de benodigde mate van detaillering in het uitvoerings-

plan is uiteindelijk beperkt. 

Het uitvoeringsplan is een plan van het College – het College 

stelt het vast en stuurt het ter kennisneming aan de raad. 

Het uitvoeringsplan wordt in afstemming met de partners 

opgesteld – natuurlijk dient er consensus te bestaan over de 

in het plan beschreven concrete acties. Maar de afstemming 

hoeft deze keer niet per se in werkgroepverband te geschie-

den: het uitvoeringsplan betreft echt een operationele ‘door-

slag’ van het veiligheidsplan. Opnieuw brede afstemming 

zoeken kan in deze fase nodeloos complicerend werken – be-

ter is het zaken zoveel mogelijk bilateraal af te stemmen.

Ook voor het uitvoeringsplan is een speciaal format ontwik-

keld. Dit is wederom te downloaden via 

www.vng.nl/kernbeleidveiligheid.

Deelstappen
Deelstappen van deze vijfde stap zijn:

1: Opstellen conceptuitvoeringsplan. De trekker in deze 

stap – bij voorkeur weer de coördinator veiligheid – ‘vult’ 

het format in eerste instantie zoveel mogelijk op basis 

van hetgeen al bekend is vanuit veiligheidsplan, veilig-

heidsanalyse en andere bronnen. Vervolgens checkt hij 

of de lijn die hij per thema volgt, ’spoort’ met het beeld 

dienaangaande van de betreffende partners. Dit gebeurt 

zoveel mogelijk bilateraal. In het contact met de partners 

wordt ook verkend welke aanvullingen wellicht nodig zijn 

en of er actualiteiten zijn die verwerkt moeten worden.

2: Check van het conceptuitvoeringsplan. Nadat het eerste 

volledige concept is opgesteld, wordt dit wederom bilate-

raal aan de partners voorgelegd. 

3: Verfijning, gereed maken voor besluitvorming. Opmer-

kingen en suggesties van de partners worden verwerkt in 

het plan, waarna het wordt besproken met de portefeuil-

lehouder en vervolgens ‘in de lijn’ gebracht.

4: Werkgroepbijeenkomst. Een mogelijkheid is in dit stadi-

um, bij wijze van markering van het begin van de uitvoe-

ringsfase, een bredere (werkgroep)bijeenkomst te beleg-

gen over het uitvoeringsplan, de doorvertaling daarvan in 

werk- en afdelingsplannen en de overige specificaties van 

de uitvoeringsfase. Deze bijeenkomst kan dan tevens als 

startbijeenkomst voor het structurele coördinatieoverleg 

voor de uitvoeringsfase gelden (zie ook stap 6 hierna); 

Stap 5:  Opstellen van het uitvoeringsplan 
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Taakverdeling 
Om ook in deze stap het vereiste overzicht te bewaren en 

de continuïteit vast te houden, is het van belang het trek-

kerschap weer bij een, maximaal twee personen te beleggen. 

De coördinator veiligheid heeft daarbij weer de voorkeur. De 

portefeuillehouder heeft hier als belangrijke taak het door-

geleiden van het uitvoeringsplan in het College en eventueel 

tekst en uitleg geven in de Raad. De interne en externe part-

ners leveren commentaar het op het conceptplan en bewa-

ken de aansluiting op hun eigen beleid. 

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
Voor het uitvoeringsplan zijn geen aparte beleidsvragen ge-

formuleerd.  

Ondersteunende tools
Dit betreft het format voor het uitvoeringsplan, het uitge-

werkte voorbeeld van een uitvoeringsplan (beide te down-

loaden via www.vng.nl/kernbeleidveiligheid) en de uitwer-

king van de veiligheidsthema’s in paragraaf 4.

Doorlooptijd
Een doorlooptijd van vier weken is haalbaar bij deze stap.
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In deze stap wordt de uitvoering van het veiligheidsplan 

verder geborgd door het uitvoeringsplan door te vertalen in 

werk- en afdelingsplannen van partners, specifieke project-

plannen en de programmabegroting en daarnaast voorzie-

ningen voor de coördinatie, evaluatie en nieuwe planvor-

ming in de uitvoeringsfase te treffen. Deze stap is zodoende 

een cruciale schakel tussen het veiligheidsbeleid en de uitvoe-

ring daarvan – pas in deze zesde stap wordt daadwerkelijk 

aangehaakt op de ‘praktijk’ van de uitvoeringspartners.

Deelstappen
Anders dan bij de vorige stappen is er bij deze zesde stap 

geen duidelijke reeks deelstappen. Voor de realisatie van elk 

van de genoemde uitkomsten moeten, min of meer gelijktij-

dig, acties ondernomen worden vanaf het moment dat het 

uitvoeringsplan gereed is tot kort voor het begin van de pe-

riode waarop het veiligheidsbeleid betrekking heeft. Hieron-

der worden voor elk van de beoogde uitkomsten de door te 

voeren acties genoemd

• Doorvertaling afspraken in uitvoeringsplan in werk- en 

afdelingsplannen van partners. Deze doorvertaling zal 

primair door de partners zelf bewerkstelligd moeten wor-

den. Maar daar is natuurlijk een belangrijk voorschot op 

genomen doordat de partners ook betrokken zijn bij de 

beleidsontwikkeling. Het is wel zaak dat bewaakt en zo 

nodig bevorderd wordt dat de doorvertaling daadwerke-

lijk plaatsvindt.

• Doorvertaling afspraken in uitvoeringsplan in specifieke 

projectplannen en plannen van aanpak rond specifieke 

maatregelen/thema’s in het veiligheidsbeleid. De trek-

kers van deze specifieke plannen worden aangewezen in 

het uitvoeringsplannen; deze stellen samen met de uitvoe-

ringspartners het plan op. Daarbij wordt inhoudelijk aan-

gesloten op 

 het veiligheidsplan en uitvoeringsplan en wordt ook de re-

latie met de werk- en uitvoeringsplannen van de partners 

bewaakt. 

• Doorvertaling veiligheidsplan en uitvoeringsplan in de 

programmabegroting. Dit betreft zowel een inhoudelijke 

als financiële doorvertaling. De relevante programma’s 

zijn benoemd in zowel het veiligheidsplan als het uitvoe-

ringsplan. Inhoudelijk zullen de hoofditems en hoofdlij-

nen in de aanpak daarvan terugkeren c.q. kort omschre-

ven worden in deze programma’s. Daarbij zal ook een 

financiële uitwerking worden gegeven. In het geval die 

is geëxpliciteerd in veiligheidsplan en/of uitvoeringsplan, 

zal daarop worden aangesloten. De verantwoordelijkheid 

voor deze doorvertaling ligt bij de programmatrekkers 

– maar natuurlijk zullen die goed geïnformeerd moeten 

worden door de vakafdelingen en eventueel door de co-

ordinator veiligheid. 

• Realiseren van organisatorische voorzieningen voor de 

ambtelijke coördinatie in de uitvoeringsfase (met name 

het ambtelijke platform voor de coördinatie). Bij voor-

keur wordt ingezet op een ‘doorstart’ van de werkgroep 

uit de beleidsontwikkelfase. Naast het platform zelf kan 

de systematiek voor de input voor en rapportage over de 

Stap 6:  Van beleid naar uitvoering 
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ambtelijke coördinatiesessies alvast verder gespecificeerd 

worden.

• Realiseren van voorzieningen voor de bestuurlijke coör-

dinatie in de uitvoeringsfase. Ook hierbij wordt aangeslo-

ten op het veiligheidsplan en uitvoeringsplan.

• Maken van afspraken en treffen van voorzieningen voor 

tussentijdse evaluaties en nieuwe planvorming in de uit-

voeringsfase. Dat betreft voornamelijk het nader vastleg-

gen van de wijze en tijdstippen waarop tussentijdse eva-

luaties en nieuwe planvorming zullen plaatsvinden en het 

specificeren van te hanteren formats/sjabloons daarvoor. 

Ten aanzien van de procedure van de tussentijdse evalu-

atie kan eventueel worden aangesloten op het stramien 

voor de schriftelijke input voor ambtelijke coördinatieses-

sies, waarin immers ook een evaluatief element besloten 

zal liggen.

Taakverdeling 
Bij de doorvertaling in werk- en afdelingsplannen van part-

ners hebben die partners zelf een belangrijke rol, bij de 

doorvertaling in projectplannen rond specifieke thema’s zijn 

vooral de aangewezen ‘trekkers’ van die thema’s aan zet. De 

doorvertaling in de begroting is primair een verantwoorde-

lijkheid van de programmatrekker. Maar de coördinator vei-

ligheid heeft in alle gevallen een ‘bevorderende rol’: hij dient 

te bewaken dat de doorvertaling gestalte krijgt en daartoe 

eventueel extra initiatieven te ontplooien. Daarnaast heeft 

de coördinator veiligheid het voortouw bij het doen bewerk-

stelligen van de voorzieningen voor de ambtelijke coördina-

tie, de bestuurlijke coördinatie en de tussentijdse evaluaties 

en nieuwe planvorming.

Relevante beleidsvragen uit paragraaf 3
Leidend zijn zoals gezegd het veiligheidsplan en uitvoe-

ringsplan, en dan in het bijzonder de daarin opgenomen uit-

gangspunten ten aanzien van de beleids- en plancyclus en de 

ambtelijke en bestuurlijke coördinatie. De beleidsvragen uit 

cluster 6 handelen over deze aspecten. Deze kunnen zodoen-

de ondersteuning bieden in deze stap.

Ondersteunende tools
Naast genoemde beleidsvragen zijn er geen specifieke tools 

voor deze stap.

Doorlooptijd
Deze stap begint nadat het uitvoeringsplan in besluitvorming 

is gebracht en loopt door tot kort voor het begin van de peri-

ode waarop het veiligheidsbeleid betrekking heeft. Grofweg 

is dit de periode juli/augustus tot november/december van 

het jaar voorafgaand aan de ‘planperiode’.
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Ter afsluiting van de bespreking van het stappenplan wordt 

hier nog kort stilgestaan bij enkele algemene kenmerken van 

het gehele proces en worden belangrijke tips genoemd.

Doorlooptijd
De totale doorlooptijd van de stappen 1 tot en met 5 be-

draagt tussen de zes en negen maanden. Belangrijke varia-

belen daarin zijn:

• startsituatie: ligt er al een bestuurlijke opdracht, zodat er 

snel begonnen kan worden? voorziet die opdracht in het 

betrekken van interne partners bij de beleidsontwikke-

ling? is er tijd gereserveerd voor die partners zodat ze ook 

daadwerkelijk goed kunnen deelnemen?

• uitgangssituatie: betreft het actualisering van bestaand 

beleid of begint men op ‘nul’?

• hoe ziet de formele besluitvorming eruit in de stappen 3, 4 

en 5? Hoeveel vertraging geven de te hanteren termijnen?

• hoe effectief bent u in het laten ‘doorklinken’ van de re-

sultaten uit de veiligheidsanalyse (stap 2) in de stappen 

3, 4 en 5? indien stap 2 optimaal wordt gezet, vragen de 

stappen 3, 4 en 5 veel minder doorlooptijd 

Capaciteit
De benodigde capaciteit ligt natuurlijk lager dan de door-

looptijd – de beleidsontwikkeling betreft geen dagtaak, net 

zomin als de coördinatie over het beleid in de uitvoeringsfase 

dat is. Wel betekent de beleidsontwikkeling een forse, tijde-

lijke intensivering van de werkzaamheden in verband met de 

coördinatie van integrale veiligheid. De met het trekker en 

‘penvoerder’ zijn van het gehele proces gemoeide capaciteit 

bedraagt tussen de 25 en 40 dagen. Het precieze aantal is 

van allerlei factoren afhankelijk, zoals de geoefendheid van 

de trekker/penvoerder, de mate van diepgang van de diverse 

stappen (in het bijzonder de veiligheidsanalyse), het samen-

spel met de interne en externe partners, etc. Per stap is er bij 

benadering het volgende tijdsbeslag:

1 Opstart: 3 a 4 dagen

2 Veiligheidsanalyse: 10 a 15 dagen 

3 Prioritering: 2 a 3 dagen

4 Opstellen veiligheidsplan: 6 a 8 dagen

5 Opstellen uitvoeringsplan: 4 a 6 dagen

6 Van beleid naar uitvoering: 2 a 3 dagen 

Naast de gemoeide capaciteit vanuit de coördinatiefunctie is 

er nog het tijdsbeslag voor de (interne) partners betrokken 

bij de beleidsontwikkeling. Die bedraagt in totaal 2 a 3 dagen 

per functionaris. Taken betreffen vooral het leveren van in-

put, meelezen van concepten, deelname aan bijeenkomsten. 

Dit tijdsbeslag kan het beste zo vroeg mogelijk in het proces 

worden verhelderd en ‘afgekaart’ (via de startnotitie).

Nadat het beleid in werking is getreden, neemt het tijdsbe-

slag af tot het ‘gewone coördinatieniveau’. Bij een stevig 

neergezet beleid inclusief uitvoeringsplan en effectieve door-

vertaling, kan het tijdsbeslag voor de coördinatie van het 

integrale veiligheidsbeleid beperkt blijven tot enkele dagen 

per maand of bijvoorbeeld 0,5 dag per week. De werkzaam-

heden betreffen voornamelijk voortgangsbewaking, opstel-

len rapportages over coördinatieoverleggen, tussentijdse in-

terventies waar nodig, e.d. NB: deze werkzaamheden vormen 

als het ware een taak/aandachtsgebied van de coördinator 

naast andere werkzaamheden, welke thema- of dossierspeci-

fiek zijn of bijvoorbeeld de advisering en ondersteuning van 

de burgemeester betreffen.

Overzicht en ‘gouden tips’
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Timing
Het veiligheidsplan heeft pas betekenis, leidt tot meer ‘vei-

ligheid’ indien het effectief doorvertaald en geoperationa-

liseerd wordt in het integrale uitvoeringsplan, de begroting, 

de werk- en afdelingsplannen van de partners en in project-

plannen en plannen van aanpak rond specifieke thema’s uit 

het veiligheidsbeleid. Al deze plannen kennen hun eigen 

cycli en timing. Zo ligt rond eind juni/begin juli de deadline 

voor het inbrengen van nieuwe begrotingsposten voor het 

jaar erop; op dat moment zal het uitvoeringsplan dus op zijn 

minst in concept gereed moeten zijn. Werk- en afdelingsplan-

nen van de partners worden grofweg tussen eind juni en eind 

september opgesteld; ook om die reden zal het uitvoerings-

plan dus reeds halverwege het jaar gereed moeten zijn.

Al met al is een aanbevolen schema het volgende (uitgaande 

van een veiligheidsplan dat betrekking heeft op de periode 

2012 tot en met 2015 en eenjarige uitvoeringsplannen):

•  oktober 2010 - mei 2011: stap 1 tot en met 4 (veiligheids-

plan 2012 - 2015 inclusief besluitvorming)

 •  mei 2011 - juni 2011: stap 5 (uitvoeringsplan 2012, tenmin-

ste in concept gereed)

•   juni 2011 - oktober 2011: stap 6 (doorvertaling veiligheids-

plan en uitvoeringsplan in begroting, werk- en afdelings-

plannen en overige project- en uitvoeringsplannen 

•   oktober 2011 - november 2011: stap 6 (treffen van voor-

zieningen voor ambtelijke en bestuurlijke coördinatie, tus-

sentijdse evaluaties en nieuwe planvorming)

•   januari 2012: begin uitvoeringsfase/planperiode

•   juni 2012: uitvoeringsplan 2013 in concept gereed

•   januari 2013: tussentijdse evaluatie over 2012 gereed (in-

clusief adviezen voor het uitvoeringsplan 2013 en 

 2014 etc. 

In dit tijdpad heeft de veiligheidsanalyse voor het veiligheids-

plan (stap 2) plaats in de periode januari - maart 2011; daar-

door kunnen de actuele politiegegevens over het gehele jaar 

2010 worden meegenomen. Ook komen de gegevens van de 

landelijke Veiligheidsmonitor in het eerste kwartaal beschik-

baar, waardoor die dus ook kunnen worden meegenomen.

‘Gouden tips’ 
Werk productgericht

Het gehele traject resulteert in principe in drie producten: de 

veiligheidsanalyserapportage, het veiligheidsplan en het uit-

voeringsplan. In het proces kan het zeker bevorderlijk werken 

deze focus vast te houden en op bepaalde momenten ook 

expliciet uit te dragen.

  

Voorkom een lawine 

Het risico van ‘te veel en te groot’ is niet denkbeeldig – wees 

daar alert op, baken uw informatieverzameling af en volg uw 

planning. 

Houd tijdsdruk op het proces 

Niet alleen om een lawine te voorkomen is strakke proces-

voering nodig – ook het vasthouden van het draagvlak vraagt 

daarom. Als de stappen te lang duren, kunnen de partners 

hun belangstelling verliezen en het momentum voorbijgaan. 

Op enig moment is uw plan gewoon gereed

Het veiligheidsplan maar ook de veiligheidsanalyse kunnen 

altijd fraaier, gedetailleerder, completer – maar op een be-

paald moment, bij voorkeur natuurlijk het geplande, is het 

‘gewoon gereed’. 

Bouw verder op eerdere stappen

De startnotitie, de veiligheidsanalyse maar ook de priorite-

ring lopen allemaal logisch in elkaar door en vormen belang-

rijke bouwstenen voor het veiligheidsplan. Dit ‘stapelen’, la-
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ten ‘doorklinken’ is inhoudelijk gezien cruciaal maar ook wel 

zo bevorderlijk voor de efficiëntie van uw proces. 

‘Ja en’ in plaats van ‘ja maar’

Het veiligheidsplan is een podium voor strategische koersbe-

paling – en dus voor nieuwe inzichten en voor creatieve mo-

menten. Dit vraagt om een open en constructieve manier van 

werken. Speel dus de inhoudelijke troef, verleid de partijen 

tot verder denken – zeker wanneer de hakken in het zand 

dreigen te worden gezet.

Niet per se altijd ‘winnen’

En toch is het veiligheidsplan ook een onderhandelingsplat-

form – vaak genoeg is de optimale keuze niet haalbaar en is 

een compromis nodig. 

Maatwerk!

De belangrijkste tip in deze reeks. De zes stappen zijn de 

‘mijlpalen’ – die moeten op een of andere manier gestalte 

krijgen. Hoe precies, is een lokale keuze. Bij de behandeling 

van de stappen zijn op verschillende plekken alternatieven 

genoemd. Essentie is dat u tot een proces komt dat goed bij 

uw gemeente past.
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Deze paragraaf bevat de beleidsvragen. De beleidsvra-

gen hebben elk betrekking op een onderdeel van het 

veiligheidsplan. Ze verhelderen waar die onderdelen 

‘eigenlijk’ over gaan, wat de achterliggende (beleids)

vraag is en maken het zo gemakkelijker voor betrok-

ken partijen om het veiligheidsplan op te stellen. De 

beleidsvragen kunnen door de auteur(s) van het plan 

zelf gebruikt worden maar ook als ‘kompas’ in de af-

stemming over het veiligheidsplan met de interne en 

externe partners. Zo kunnen specifieke clusters beleids-

vragen bijvoorbeeld voorafgaand aan een werkgroep-

bijeenkomst aan de deelnemers worden toegezonden, 

zodat men zich inhoudelijk kan voorbereiden.

De beleidsvragen hebben betrekking op de respectie-

velijke onderdelen van het veiligheidsplan en zijn dan 

ook in het bijzonder aan te bevelen als hulpmiddel voor 

stap 4: ‘Opstellen van het veiligheidsplan’. Maar ook in 

de andere stappen kunnen ze ondersteuning geven. 

En andersom leveren de andere stappen materiaal op 

voor de beantwoording van de beleidsvragen (in het 

stappenplan in paragraaf 2 is bij elke stap aangegeven 

welke beleidsvragen relevant zijn). 

Er zijn in totaal zeven clusters beleidsvragen. De clusters 

zijn: 

Cluster 1: Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie

Cluster 2: Strategisch kader

Cluster 3: Uitwerking prioriteiten 

Cluster 4: Uitwerking overige strategische thema’s 

Cluster 5: Overzicht dwarsverbanden en integraliteit

Cluster 6: Organisatie en coördinatie van het beleid

Cluster 7: Begroting

Hierna worden de clusters uitgewerkt. Bij elk cluster 

wordt aangegeven wat de thematische ‘rode draad’ is, 

welke beleidsvragen erbinnen vallen en hoe die vragen 

geïnterpreteerd kunnen worden.

De tabel op de volgende bladzijde geeft alvast een 

overzicht van de aspecten waarop de beleidsvragen 

binnen de zeven clusters betrekking hebben.

3 Beleidsvragen 
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Cluster 5: Overzicht dwarsverbanden en integraliteit

1:  thema’s met een inhoudelijk verband

2:  thema’s met een inhoudelijk en uitvoeringstechnisch 
     verband

3:  sterke dwarsverbanden die om heroverweging van de 
     aanpak vragen 

Cluster 6: Organisatie en coördinatie van het beleid

1:  borging coördinatiefunctie in organisatie 

2:  ambtelijke coördinatie over het veiligheidsbeleid 

3:  bestuurlijke coördinatie over het veiligheidsbeleid

4:  planning en control

Cluster 7: Begroting

1:  kosten aanpak prioriteiten en overige strategische 
     thema’s

2:  kosten die binnen het veiligheidsbeleid vallen per 
     thema

3:  totale kosten van de aanpak binnen het 
     veiligheidsbeleid

4:  kosten van voorzieningen voor algemene sturing en 
     coördinatie 

5:  benodigde flexibele ruimte 

Cluster 1: Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie

1:  kaders van de beleidsvoering

2:  problematiek (op de vijf veiligheidsvelden)

3:  huidige aanpak (op de vijf veiligheidsvelden)

4:  mogelijke beleidsversterkingen (op de vijf 
     veiligheidsvelden)

5:  organisatie en coördinatie van de beleidsvoering 

Cluster 2: Strategisch kader

1:  inbedding van het beleid 

2:  strategische uitgangspunten

3:  hoofdkoers

4:  strategische partners

5:  flankerend beleid 

Cluster 3: Uitwerking prioriteiten 

1:  betekenis van het thema

2:  hoofdlijnen van de aanpak

3:  partners in de aanpak

4:  relevante programma’s van de programmabegroting

5:  kosten van de aanpak

6:  doelstelling 

Cluster 4: Uitwerking overige strategische thema’s 

1:  betekenis van het thema

2:  hoofdlijnen van de aanpak

3:  partners in de aanpak

4:  relevante programma’s van de programmabegroting

5:  kosten van de aanpak

6:  doelstelling 
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Dit cluster bevat de beleidsvragen met betrekking tot de vei-

ligheidsanalyse oftewel de uitgangssituatie voor het nieuwe 

beleid. Om een goed beeld van de uitgangssituatie te ver-

krijgen, kan het beste zowel op strategisch niveau (algemene 

beleidskaders waarbinnen in de afgelopen jaren is gewerkt) 

als op het concrete niveau van problematiek en aanpak bin-

nen de vijf veiligheidsvelden worden gekeken. Daarnaast is 

het wenselijk een beeld te hebben van de wijze waarop de 

organisatie en coördinatie van het veiligheidsbeleid gestalte 

hebben gekregen. Door zodoende op drie niveaus informatie 

te verzamelen, wordt een gelaagd en integraal beeld van de 

uitgangssituatie verkregen – het nieuwe beleid kan worden 

‘aangetakt’ op zowel het strategische niveau als dat van fei-

telijke problematiek en aanpak. Meer specifiek kan ook heel 

precies op omissies in de huidige aanpak worden ingespeeld 

doordat de veiligheidsproblematiek (‘waar de burger last van 

heeft’) wordt afgezet tegen de lopende aanpak.

De beleidsvragen die tot een dergelijk integraal informatie-

beeld leiden zijn respectievelijk:

1: Binnen welke algemene beleidskaders heeft de huidige 

aanpak en die van de afgelopen jaren plaatsgehad? Hier 

gaat het dus om bijvoorbeeld een Collegeprogramma, een 

strategische concernbrede (toekomst)visie, een integraal 

verbetertraject ontwikkeltraject van stadsdelen/wijken/

kernen, en dergelijke. Maar het kan ook om een landelijke 

aanpak gaan, zoals bijvoorbeeld het Grote Stedenbeleid.

2: Welke veiligheidsproblematiek doet zich voor op de vijf 

veiligheidsvelden? Benodigd is een tamelijk brede, ‘explo-

ratieve’ duiding van de veiligheidsproblematiek op basis 

van cijfers, kwalitatieve oordelen en een gecombineerde 

beoordeling daarvan. Deze gegevens worden verkregen 

via het verzamelen van relevante cijfers, documentenstu-

die en gesprekken met interne en externe partners. Deze 

tweede vraag dient te worden gesteld ten aanzien van elk 

veiligheidsthema binnen elk van de vijf veiligheidsvelden. 

Houvast bij deze exercitie geven het format voor de veilig-

heidsanalyserapportage (waarin bijvoorbeeld ook is aan-

gegeven om welke cijfermatige indicatoren het gaat) en 

het format voor het veiligheidsplan (het tweede hoofdstuk 

daarvan bevat de samenvatting van de veiligheidsanalyse). 

De beantwoording van deze tweede beleidsvraag heeft 

trekken van een inventarisatie – zeker in eerste instantie 

gaat het erom alle relevante gegevens in het format te 

plaatsen – daarna kan daarin ‘geschaafd’ worden en kun-

nen de conclusies ten aanzien van de problematiek wor-

den uitgeformuleerd.

3: Welke aanpak wordt en is gevolgd op de vijf veiligheids-

velden? Hier wordt een beknopte beschrijving van de 

diverse beleidsinzetten, maatregelen en projecten op de 

diverse veiligheidsvelden en thema’s beoogd. Nadrukke-

lijk dus zowel de beleidsmatige hoofdlijnen als concrete 

instrumenten en maatregelen. In de omschrijving kan ook 

worden ingegaan op knelpunten in een aanpak – dat is 

zelfs zeer wenselijk aangezien dan een scherper beeld 

ontstaat van de mogelijkheden voor nieuw beleid/nieuwe 

accenten in de aanpak.

Cluster 1:  Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie
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4: Welke verbeterpunten en aandachtspunten zijn er voor 

het nieuwe beleid? Wat kan er ‘extra’ worden gedaan 

rond de veiligheidsthema’s op de vijf veiligheidsvelden? 

Met de beantwoording van deze vraag wordt een voor-

schot genomen op het nieuwe beleid. Het is de bedoeling 

min of meer schetsmatig te inventariseren aan welke be-

leidsversterkingen kan worden gedacht. Dit kunnen hele 

concrete zaken betreffen (indien een veiligheidsthema 

reeds robuust wordt opgepakt) maar ook een meer fun-

damentele verandering, bijvoorbeeld als een thema nog 

helemaal niet wordt aangepakt. Bij deze inventarisatie 

wordt gebruik gemaakt van de inzichten van de diverse 

partners. Maar die mogen best aangevuld worden met de 

‘eigen’ ideeën van de trekker van de veiligheidsanalyse – 

het gaat hier echt om een vrij brede, creatieve inventari-

satie van verbetermogelijkheden (NB: in werkgroepbijeen-

komsten vindt natuurlijk nog een toets plaats van 

 de ideeën). Dit palet van mogelijkheden behoeft zeker 

niet integraal te worden overgenomen in het nieuwe be-

leid – het gaat er in dit stadium om de aanpak rond the-

ma’s en verbetermogelijkheden zo goed mogelijk te door-

gronden en zodoende een goede basis voor het beleid te 

krijgen. 

5: Hoe krijgt de coördinatie over het beleid gestalte en 

hoe was dit in de afgelopen jaren? Hier wordt zowel een 

feitelijke beschrijving als een oordeel beoogd. De beant-

woording van deze vraag vormt mede de basis van de uit-

werking van de coördinatieparagraaf in hoofdstuk 6 van 

het veiligheidsplan. Aspecten van de coördinatie waarbij 

in elk geval stilgestaan kan worden, zijn de ‘centrale stu-

ring’ vanuit de afdeling/discipline OOV op de aanpak van 

deelthema’s, de consequentheid en effectiviteit waarmee 

die coördinatie en sturing plaatshebben, de planmatige 

borging van de integrale aanpak in een integraal uitvoe-

ringplan en de fora voor ambtelijke en bestuurlijke coör-

dinatie. 

Wat betreft de volgorde van werken is het aan te bevelen de 

vragen 2, 3 en 4 zoveel mogelijk in samenhang en gelijktijdig 

te beantwoorden bij elk veiligheidsthema. In gesprekken met 

partners maar ook in beleidsdocumenten zullen ze vaak ook 

door elkaar lopen. Door de beantwoording van deze vragen 

bewust ‘integraal’ te doen wordt het beste en meest samen-

hangende informatiebeeld verkregen. Wel van belang daar-

bij is het natuurlijk de bevindingen per vraag op de juiste, 

‘eigen’ plek in het format te plaatsen. 

De beleidsvragen binnen dit cluster leveren input op voor zo-

wel de veiligheidsanalyserapportage als het veiligheidsplan, 

specifiek hoofdstuk 2 daarvan. Idee is dat de veiligheidsana-

lyserapportage de uitgebreide weergave betreft en daardoor 

ook het brondocument kan zijn zoals beoogd in deze me-

thode en zoals benadrukt in het stappenplan. In hoofdstuk 

2 van het veiligheidsplan (het veiligheidsanalysehoofdstuk) 

worden de belangrijkste bevindingen samengevat, opdat het 

veiligheidsplan daadwerkelijk een compleet en afgerond ge-

heel kan zijn inclusief een beschrijving van de uitgangssitu-

atie. Meer technisch betekent dit dat bij het opstellen van 

het veiligheidsplan het eigenlijke werk wat betreft de veilig-

heidsanalyse al is verricht en dat het er vooral om gaat daar 

de essentialia uit te halen en die tot samenhangend geheel 

te smeden. Waarbij het aan te bevelen is ook de belangrijkste 

cijfers schematisch over te nemen, en dan zeker de indicato-

ren die later in het veiligheidsplan als effectindicatoren wor-

den opgevoerd.
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Dit cluster bevat de beleidsvragen met tot betrekking de 

strategische inbedding en ‘hoofdkoers’ van het veiligheids-

beleid. Dit betreft het strategische anker van het beleid – het 

positioneert het beleid en formuleert de kaders waarbinnen 

het verder wordt opgetrokken. Dit deel van het beleid volgt 

logisch  na het veiligheidsanalysehoofdstuk, dat immers de 

terugblik bevat op basis waarvan keuzes gemaakt worden. 

Het strategisch kader bevat die keuzes op het niveau van 

hoofdlijnen, daadwerkelijk het ‘kader’ dus waarbinnen het 

eigenlijke beleid kan worden uitgewerkt. Het is ook de plek 

waar dwarsverbanden kunnen worden aangebracht met uit-

gangspunten van een Collegeprogramma of hoofdlijnen van 

een meerkarige ontwikkel- of toekomstvisie. Het strategisch 

kader vormt hoofdstuk 3 van het veiligheidsplan.

Dit cluster bevat vijf beleidsvragen. In het stappenplan in pa-

ragraaf 2 zagen we al dat de beantwoording ervan hoofd-

zakelijk in stap 4, bij het opstellen van het veiligheidsplan, 

plaatsvindt, maar dat de stappen 1, 2 en 3 ook materiaal 

(kunnen) opleveren: stap 1 via de startnotitie en stap 2 en 3 

via de analyse en selectie van prioritaire thema’s en overige 

strategische thema’s.

De vijf beleidsvragen zijn: 

1: Hoe is het veiligheidsbeleid ingebed, in welke bredere 

beleidskaders? Hierbij kan het gaan om een Collegepro-

gramma, dat een thematische hoofdlijn kan bevatten die 

terugkeert in het veiligheidsbeleid, of wellicht specifieke 

ambities ten aanzien van te ontwikkelen veiligheidsbeleid. 

Ook kan er een verband zijn met een regionale strategi-

sche ambitie. Andere strategische kaders waar het beleid 

aan gerelateerd kan zijn, zijn bijvoorbeeld een meerjarige 

ontwikkelvisie van de gemeente, het Raadsprogramma of 

landelijk beleid of wetgeving. 

2:  Wat zijn de strategische uitgangspunten van het veilig-

heidsbeleid? Uitgangspunten kunnen betrekking heb-

ben op de wijze van samenwerken met de strategische 

veiligheidspartners, de rol van bewoners en het belang 

van de regionale dimensie. Ze kunnen ook handelen over 

de voornemens ten aanzien van planning en control, de 

kwaliteit van de interne organisatorische borging van 

het beleid en de wijze waarop de raad betrokken wordt 

in de beleidsvoering. Andere aspecten die in strategische 

uitgangspunten kunnen terugkeren zijn methodische as-

pecten (zoals het ‘volgen’ van Kernbeleid Veiligheid), de 

bestuurlijke coördinatie over het beleid en de monitoring 

van beleidseffecten. Kenmerkend voor de strategische 

uitgangspunten is dat ze vooral over de wijze van beleid 

voeren, in de meest ruime zin, gaan, en dus niet over de 

inhoudelijke keuzes of hoofdlijnen van het beleid (die ko-

men het eerst ter sprake bij de hoofdkoers – zie vraag 3).

3:  Wat is de inhoudelijke hoofdkoers van het veiligheidsbe-

leid? De hoofdkoers vloeit logisch en nadrukkelijk voort 

uit de veiligheidsanalyse. Dit is ‘technisch gesproken’ het 

geval (zie de volgorde van de stappen hiervoor) maar het 

dient ook tekstueel terug te vinden te zijn in het beleid. 

Concreet betekent dit dat in het paragraafje ‘Hoofdkoers’ 

onder verwijzing naar de belangrijkste bevindingen in de 

veiligheidsanalyse, omschreven wordt wat de inhoudelijke 

rode draad is in de aanpak en welke prioriteiten en ove-

rige strategische thema’s worden onderscheiden. Eventu-

Cluster 2:  Strategisch kader
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eel wordt aan deze thema’s ook reeds een min of meer 

overkoepelende, strategische doelstelling gekoppeld. Dit 

betreft dus een cruciaal onderdeel van het veiligheidsbe-

leid – hier wordt de schakeling gerealiseerd tussen veilig-

heidsanalyse (blik terug) en de inhoudelijke hoofdlijnen 

in de komende jaren (blik vooruit). Dit wordt bij voorkeur 

op ‘missieachtige’ wijze omschreven – in dit onderdeel van 

het beleid kan de missie of het motto van het nieuwe be-

leid gepresenteerd te worden. Dit betreft aldus een onder-

deel waar de input van bestuurders cruciaal is. 

4:  Wie zijn de strategische partners in het veiligheidsbe-

leid? Strategische partners zijn partners waarmee op di-

verse veiligheidsthema’s samengewerkt wordt en waar-

mee beleidsmatige afstemming cruciaal en onvermijdelijk 

is. Politie en Openbaar Ministerie zijn voor de hand liggen-

de strategische partners. Maar het kunnen ook de partijen 

zijn waarmee de gemeente in het nieuwe veiligheids-

beleid juist meer wil gaan samenwerken, en waarmee 

beleidsafstemming dus (nog) niet zo vanzelfsprekend is. 

Door deze partijen te noemen als strategische partners 

wordt een voorschot genomen op intensievere samenwer-

king. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondernemersbran-

ches, of corporaties, of bewoners. De beantwoording van 

deze beleidsvraag betreft in ieder geval het benoemen 

van de partijen – en eventueel ook het omschrijven daarbij 

van het belang van betreffende partijen en de aard van de 

strategische afstemming die er al is geweest. 

5:  Wat is het belangrijkste flankerende beleid van het vei-

ligheidsbeleid? Hier is, net als bij onder meer beleidsvraag 

1, een duidelijk inbeddingselement aan de orde. Centraal 

staat de vraag met welk ander beleid er dwarsverbanden 

zijn, ofwel: op welk beleid wordt aangesloten? Op welk 

beleid vormt het veiligheidsbeleid een aanvulling? Met 

welk beleid is ‘rekening’ gehouden bij de uitwerking van 

de aanpak? Het gaat hierbij zo veel mogelijk om meerja-

rig strategisch beleid (denk aan integraal jeugdbeleid, be-

leidsvisie externe veiligheid, integraal handhavingsbeleid) 

en hoofdzakelijk beleid van interne partners. Wel relevant 

is natuurlijk het beleid van bijvoorbeeld de politie of de 

veiligheidsregio. 



37Vereniging Van nederlandse gemeenten

Cluster 3:  Uitwerking prioriteiten 

De beleidsvragen in dit cluster betreffen aspecten van de uit-

werking van de prioritaire veiligheidsthema’s. Ze kunnen dus 

gebruikt worden voor de uitwerking van hoofdstuk 4 van het 

veiligheidsplan – het prioriteitenhoofdstuk. De zes vragen 

dienen daarbij voor elke afzonderlijke prioriteit beantwoord 

te worden. De identiteit van de prioriteiten is eerder al, in het 

strategisch kader (hoofdstuk 3) bepaald. Zoals gezegd geldt 

als vuistregel een maximum van 3 a 4 prioriteiten.

De zes beleidsvragen maken met elkaar van elke prioriteit 

een afgerond ‘verhaal’ met aandacht zowel voor visie en 

hoofdlijnen van de aanpak als voor meer technische aspec-

ten zoals programmatische inbedding en streefwaarden op 

effectindicatoren. Dát de prioriteiten een dergelijke com-

plete uitwerking krijgen, is zeker van belang: de uitwerking 

van prioriteiten en van overige strategische thema’s (zie het 

volgende cluster) vormt het zwaartepunt van het veiligheids-

plan. Dit deel van het beleid is ook in pagina’s uitgedrukt het 

meest omvattende deel van het veiligheidsbeleid.

De uitdaging bij de uitwerking van de prioriteiten is meerle-

dig. Ten eerste is het zaak de algemene strategische visie uit 

hoofdstuk 3 (strategisch kader) te laten doorklinken in de vi-

sie op elk van de prioriteiten. Dit vraagt om een thematische 

verbijzondering, echter nog steeds op strategisch niveau, van 

de algemene visie. Tegelijk dient daarbij, als geïntegreerd on-

derdeel van de visie op het thema, een concretiseringsslag 

te worden gemaakt – de visie dient immers ook vertaald te 

worden in de hoofdlijnen van de aanpak van het thema, die 

in een later stadium het kompas vormen bij het opstellen van 

het uitvoeringsplan. En er dient een ‘kop en staart’ aan de 

uitwerking te worden gegeven in de zin dat de uitvoerings-

partners en relevante programma’s worden benoemd en een 

doelstelling wordt geformuleerd. 

De doelstelling betreft de laatste beleidsvraag van dit cluster 

– de gedachte hierachter is dat de doelstelling als het ware 

logisch moet voortvloeien uit de visie op een thema en de 

hoofdlijnen van de aanpak daarvan. En door dit ook tekstu-

eel in deze volgorde te voegen, wordt de doelstelling als het 

ware inhoudelijk voorbereid en ontstaat er één lopend ver-

haal – de doelstelling zelf hoeft dan eigenlijk geen vragen 

meer op te roepen. Indien de doelstelling aan het begin van 

de uitwerking van een thema zou staan, is de kans aanwezig 

dat het ‘oog van de lezer’ erachter blijft hangen en dat de 

eventuele discussie daarover niet effectief is want onvoldoen-

de inhoudelijk ‘ingeleid’.

Dit cluster beleidsvragen is vooral bedoeld voor stap 4 uit het 

stappenplan – de uitwerking van het veiligheidsplan. In die 

stap dienen de prioriteiten immers te worden uitgewerkt. 

Maar het materiaal voor de beantwoording van de beleids-

vragen wordt deels al geleverd in de eerdere stappen.
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De zes beleidsvragen zijn:

1: Wat is de betekenis van het thema? Beoogd wordt een 

korte, algemene uitleg van de betekenis van het thema: 

over welk veiligheidsvraagstuk gaat? Hoe manifesteert 

het zich in gemeenten? Welke rol hebben gemeenten in 

de aanpak ervan? Er hoeft daarbij niet per se ingegaan te 

worden op de wijze waarop het thema zich in de eigen 

gemeente manifesteert. Het gaat erom dat voor iedereen, 

zowel voor de partners in de beleidsontwikkeling als voor 

bestuurders en raadsleden, duidelijk is welk vraagstuk aan 

de orde is en welk beroep dit doet op gemeente en part-

ners.

2: Wat zijn de hoofdlijnen van de aanpak van het thema in 

de planperiode? Met deze vraag wordt de vertaling naar 

de eigen gemeente gemaakt. Bij de beantwoording ervan 

gaat het erom zowel een visie op de aanpak van het thema 

neer te zetten als een vertaling daarvan in hoofdlijnen van 

de aanpak. Hierbij kan eventueel kort gerefereerd worden 

aan de veiligheidsproblematiek in de eigen gemeente. In 

elk geval zullen de beoogde maatregelen, instrumenten 

maar ook de organisatorische constellaties en samenwer-

kingsverbanden kort benoemd moeten worden. Het werkt 

het beste eerst de visie op de aanpak te omschrijven (in een 

of enkele alinea’s) en vervolgens de hoofdlijnen van de 

aanpak (bijvoorbeeld vier a vijf) puntsgewijs uit te werken. 

Daarbij dient bewaakt dat de uitwerking als geheel een lo-

pende, overtuigende tekst blijft. En inhoudelijk is aanslui-

ting op de algemene, strategische visie zoals omschreven 

in het strategisch kader van het veiligheidsplan cruciaal. 

Een belangrijke bron voor de uitwerking van de aanpak 

vormt de veiligheidsanalyse – daarin is per thema al nage-

gaan welke beleidsversterkingen mogelijk zijn. Deze kun-

nen veelal tenminste deels worden overgenomen in dit 

deel van het veiligheidsplan. De mate van abstractie van 

de ‘hoofdlijnen’ kan behoorlijk verschillen: bij een nieu-

we aanpak zal de uitwerking in het veiligheidsplan eer-

der een hoofdlijnenkarakter hebben. Bij voortzetting en 

verbijzondering van een bestaande aanpak daarentegen 

kunnen hoofdlijnen heel concreet zijn (denk bijvoorbeeld 

aan een convenant dat niet goed functioneert omdat een 

van de partners zijn afspraken niet nakomt – een hoofd-

lijn kan dan zijn: ‘partners aanspreken op/bevorderen tot 

nakoming van de afspraken in het convenant’ etc.). 

3: Wie zijn de partners in de aanpak? Hierbij gaat om de 

belangrijkste beleids- en uitvoeringspartners, zowel intern 

als extern. Ten aanzien van de interne partners kan ervoor 

worden gekozen die separaat te benoemen – maar er zou 

ook voor het algemenere ‘gemeente’ gekozen kunnen 

worden.

4.  In welke programma’s van de programmabegroting 

wordt de aanpak begroot? Voor de financiële doorreke-

ning en verantwoording van het beleid is het van belang 

ook in het strategische veiligheidsplan al een relatie te 

leggen met de begroting. Dit houdt tenminste in dat ver-

helderd wordt in welke programma’s delen van het beleid 

zijn terug te vinden (dit zijn er onvermijdelijk meerdere, 

aangezien er tal van dwarsverbanden zijn tussen het vei-

ligheidsbeleid en flankerend beleid van de interne part-

ners). De relatie kan eventueel verbijzonderd worden met 

een financiële detaillering van de posten in de diverse 

programma’s (zie ook vraag 5). Deze detaillering is in elk 

geval aan de orde in het latere uitvoeringsplan.
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5. Welke kosten zijn gemoeid met de aanpak? Een moge-

lijkheid is de aanpak financieel verder te detailleren door 

de betreffende posten in de diverse programma’s van de 

begroting te expliciteren en te sommeren. In veel gevallen 

zal dit echter niet goed te realiseren zijn, eenvoudigweg 

omdat de uitwerking van de aanpak in het veiligheids-

plan een hoofdlijnenkarakter heeft. Wel haalbaar is een 

algemenere budgetbepaling voor de thema’s. Daarmee 

kan dan voor langere tijd de benodigde financiële omslag 

gereserveerd worden. Een inhoudelijke overweging om 

niet voor financiële detaillering in het veiligheidsplan te 

kiezen, is dat dit de ruimte voor inhoudelijk debat over het 

veiligheidsbeleid bij voorbaat inperkt.

6. Wat is de doelstelling van de aanpak? De doelstelling kan 

het beste op twee manieren worden gespecificeerd, name-

lijk enerzijds via een kwalitatieve, enigszins ‘missieachtige’ 

omschrijving en anderzijds op kwantitatieve, meetbare 

wijze door streefwaarden op effectindicatoren te benoe-

men. Voor beide geldt dat de te bereiken maatschappe-

lijke effecten de boventoon moeten voeren. Dit geldt in 

het bijzonder voor de streefwaarden op de effectindicato-

ren: het gaat daarbij zoveel mogelijk om maatschappelijke 

effectindicatoren, en niet om prestatie-indicatoren. Voor 

het kwalitatieve deel van de doelstelling geldt dat dit niet 

exclusief op het maatschappelijke effect betrekking hoeft 

te hebben – het kan ook gaan om de hoofdlijn in de wijze 

waarop gemeente en partners het betreffende probleem 

aanpakken – ofwel: in een notendop wat bij beleidsvraag 2 

is geantwoord. Ten aanzien van de effectindicatoren geldt 

dat ‘minder meer is’: gewaakt dient voor een te groot aan-

tal indicatoren. Bij de prioriteiten is, afhankelijk van het 

thema, een totaal van vier a vijf indicatoren genoeg. Vaak 

zullen dit indicatoren uit monitors/bewonersenquêtes of 

de politieregistratie betreffen, maar mogelijk dat er ook 

andere cijfermatige bronnen zijn. Indien in flankerend ge-

meentelijk beleid of in de begroting relevante indicatoren 

gehanteerd worden, kan daar natuurlijk op worden aan-

gesloten. Ten aanzien van de streefwaarden op de indica-

toren geldt dat die in samenspraak met de partners dienen 

te worden bepaald en dat wederom aangesloten kan wor-

den op reeds gehanteerde streefwaarden. En: natuurlijk is 

een beredeneerde, bewuste keuze van streefwaarden van 

belang – maar aan de andere kant dient hier niet te veel 

tijd mee verloren te gaan. Het gaat er uiteindelijk om dat 

de partners elkaar ‘vinden’ in het gezamenlijk formuleren 

van een meetbare doelstelling op een maatschappelijke 

effectindicator. Daarin is de belangrijkste winst gelegen.
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Cluster 4:  Uitwerking overige strategische thema’s

De beleidsvragen in dit cluster betreffen aspecten van de uit-

werking van de ‘overige strategische thema’s’, dat wil zeg-

gen: de thema’s die naast de prioriteiten de hoofdthema’s in 

het veiligheidsbeleid vormen. Deze thema’s worden in hoofd-

stuk 5 van het veiligheidsplan uitgewerkt. De beleidsvragen 

zijn dezelfde als in het vorige cluster - maar de beantwoor-

ding geschiedt deels anders. 

De identiteit van de ‘overige strategische thema’s’ is, net als 

die van de prioriteiten, reeds bepaald in het derde hoofdstuk 

van het veiligheidsplan. Het betreft er in totaal meestal 10 a 

12, verdeeld over de vijf veiligheidsvelden. Het zijn echt de 

‘restthema’s’, die in het hele spectrum van integrale veilig-

heid overschieten nadat de prioritaire thema’s eruit zijn ge-

licht. De naamgeving is meestal conform die van de ‘gewone 

veiligheidsthema’s’ in deze methode, zoals beschreven in pa-

ragraaf 4 hierna – het zijn veelal geen geclusterde thema’s. 

Niet alle thema’s uit de vijf veiligheidsvelden dienen overi-

gens per se terug te keren in hetzij de prioriteiten, hetzij de 

reeks overige strategische thema’s. Dit is een lokale keuze. In 

het algemeen zijn alle in paragraaf 4 genoemde thema’s wel 

relevant, maar er kunnen goede redenen zijn om bepaalde 

thema’s niet op te nemen in de beleidsuitwerking. Hoofdstuk 

2 van uw veiligheidsplan – de veiligheidsanalyse – is in dit 

opzicht bij voorkeur wel compleet.

We gaan per beleidsvraag na welk type beantwoording be-

oogd wordt.

1: Wat is de betekenis van het thema? Hier wordt wederom 

een korte beschrijving van de aard van het veiligheidspro-

bleem dat centraal staat en de rol van de gemeente dien-

aangaande beoogd. Van belang is dat alle betrokkenen 

hetzelfde correcte beeld hebben van het item aan de orde. 

2: Wat zijn de hoofdlijnen van de aanpak van het thema 

in de planperiode? Hier vindt de vertaling van het thema 

naar de gemeente plaats: benodigd is een beknopte om-

schrijving van de visie op de aanpak plus een schets van de 

hoofdlijnen daarvan. Die zullen bij deze ‘overige thema’s’ 

vaak mede een verwijzing naar lopend of vastgesteld be-

leid behelzen. In principe gaat het hier vooral om ‘going 

concern’ – er is een aanpak en die wordt voortgezet, met 

op onderdelen wellicht nieuwe accenten. De uitwerking 

van visie en hoofdlijnen kan beknopter dan bij de prio-

riteiten en hoeft niet expliciet aan te sluiten op de alge-

mene visie zoals verwoord in het strategisch kader.

3: Wie zijn de partners in de aanpak? Bij deze vraag is er 

geen verschil in beantwoording met die bij de prioriteiten 

– het gaat erom de belangrijkste beleids- en uitvoerings-

partners, zowel intern als extern, te benoemen. Wel kan 

hier een kleiner aantal resulteren, aangezien de overige 

strategische thema’s veelal minder samengesteld/geclus-

terd van karakter zijn dan de prioriteiten van het beleid. 
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4. In welke programma’s van de programmabegroting 

wordt de aanpak begroot? Ook hier is er geen verschil 

in de wijze van beantwoording maar mogelijk wel in de 

uitkomsten, en om dezelfde reden: doordat de ‘overige 

thema’s’ vaak minder samengesteld van karakter zijn, klin-

ken deze thema’s ook in minder programma’s van de pro-

grammabegroting door. 

5. Welke kosten zijn gemoeid met de aanpak? Anders dan 

bij de prioriteiten is het zeker denkbaar dat deze kosten 

voor bepaalde thema’s vrij gemakkelijk te expliciteren 

zijn. Voor veel van de ‘overige thema’s’ geldt immers dat 

het ‘going concern’ betreft, ofwel voortzetting/tenuit-

voerlegging van een bekende aanpak. Ook over de finan-

ciële kant daarvan zal veelal informatie beschikbaar zijn. 

Blijft de vraag of het ‘beleidstechnisch’ wenselijk is deze 

financiële kant in het veiligheidsplan te belichten: de kans 

bestaat dat de bestuurlijke discussie daardoor niet of te 

beperkt over de inhoud gaat.

6. Wat is de doelstelling van de aanpak? Net als bij de prio-

riteiten gaat het er hier om zowel een algemene, kwalita-

tieve doelstelling te formuleren, die mede aspecten van de 

aanpak kan (en vaak zal) bevatten, als een kwantitatieve 

meetbare doelstelling via streefwaarden op effectindica-

toren. 
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Cluster 5:  Overzicht dwarsverbanden en integraliteit

Dit cluster bevat enkele beleidsvragen met betrekking tot de 

dwarsverbanden tussen en de integraliteit van de aanpak van 

de diverse veiligheidsthema’s. Met de uitkomsten ervan het 

zesde hoofdstuk van het veiligheidsplan worden opgesteld, 

‘Overzicht dwarsverbanden’. Dit betreft een kort, ondersteu-

nend hoofdstukje dat vooral als check van de eerdere hoofd-

stukken dient. 

In hoofdstuk 4 en 5 van het veiligheidsplan zijn respectievelijk 

de aanpak van de prioriteiten en de aanpak van de overige 

strategische thema’s uitgewerkt. Om nu extra te bevorderen 

dat deze uitwerking van de diverse veiligheidsthema’s goed 

op elkaar afgestemd is en dat de mogelijkheden voor syner-

gie optimaal benut worden, kan een schematisch overzicht 

worden toegevoegd van de dwarsverbanden tussen de the-

ma’s. Op die manier is het ook vormgegeven in het format 

voor het veiligheidsplan. 

‘Dwarsverband’ betekent daarbij dat er tenminste een inhou-

delijk en eventueel ook een uitvoeringstechnisch verband is 

tussen de aanpak van twee afzonderlijke veiligheidsthema’s. 

Ofwel: de aanpak van veiligheidsthema A heeft gevolgen 

voor de omvang van veiligheidsthema B (het ‘inhoudelijke 

verband’) en kent daarnaast eventueel ook een praktische 

wisselwerking met de aanpak van B (het ‘uitvoeringstechni-

sche verband’). NB: het is hierbij in principe zo dat de aanpak 

van A en de aanpak van B gescheiden trajecten betreffen en 

blijven – anders waren ze immers geclusterd naar aanleiding 

van de veiligheidsanalyse. Maar: het kan ook zo zijn dat het 

opstellen van hoofdstukje 6 ertoe leidt dat de aanpak van A 

en de aanpak van B in een nauwere samenhang tot elkaar 

moeten komen te staan.

Essentie van de beantwoording van de beleidsvragen binnen 

dit cluster is het stapsgewijs opstellen van het beoogde sche-

ma van dwarsverbanden. Er zijn drie beleidsvragen:

1: Welke veiligheidsthema’s hebben een inhoudelijk ver-

band met elkaar? Hierbij gaat het erom te bepalen welke 

aanpak op welke veiligheidsthema’s ook doorwerkt op 

het ‘veiligheidsniveau’ van andere veiligheidsthema’s – of-

wel: welke aanpak heeft naast de beoogde effecten op 

het ‘eigen’ thema ook nog een gunstig effect op andere 

veiligheidsthema’s? Waarbij de selectie zich hier beperkt 

tot die groepjes of ‘koppels’ thema’s waarbij geen uitvoe-

ringstechnische wisselwerking is. De ‘kruisverbanden’ die 

aangetroffen worden, kunnen gemarkeerd worden in het 

schema in het format van het veiligheidsplan. 

2: Welke veiligheidsthema’s hebben een inhoudelijk én 

uitvoeringstechnisch verband met elkaar? Hier gaat het 

er juist om de groepjes of ‘koppels’ thema’s te benoemen 

die niet alleen een inhoudelijke wisselwerking hebben 

maar ook een praktische, uitvoeringstechnische (aanpak A 

werkt op A en B en staat ook in wisselwerking met aanpak 

B). Ook deze ‘intensere’ kruisverbanden kunnen gemar-

keerd worden in het schema in het format.

3: Ten aanzien van welke veiligheidsthema’s dient de aan-

pak heroverwogen te worden, gegeven de intensiteit 

van het inhoudelijke en uitvoeringstechnische verband? 

Hier gaat het dan om kruisverbanden met een inhoude-

lijke en uitvoeringstechnische wisselwerking die zodanig 

sterk zijn dat aparte uitwerking van de twee of meer aan-

pakken in verschillende paragrafen ‘bij nader beschou-
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wing’ niet opportuun is. De selectie van dwarsverbanden 

die uit deze beleidsvraag resulteert, leidt tot ‘werk aan de 

winkel’: de uitwerking van de aanpak in hoofdstuk 4 en 

5 van het veiligheidsplan zal op betreffende onderdelen 

bijgesteld moeten worden. Deze dwarsverbanden zullen 

zodoende weer worden ‘opgeheven’.
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Cluster 6:  Organisatie en coördinatie van het beleid 

Dit cluster bevat de beleidsvragen met betrekking tot de or-

ganisatorische borging van het beleid, specifiek de ambtelijke 

en bestuurlijk coördinatie en de planning en control-cyclus. 

Met de uitkomsten kan het zevende hoofdstuk van het vei-

ligheidsplan worden opgesteld, ‘Organisatie en coördinatie’. 

Dit hoofdstukje volgt na de inhoudelijke uitwerking van het 

beleid in de eerdere hoofdstukken en richt zich nadrukkelijk 

op de algemene randvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging 

van het beleid. Geen onderdeel van dit hoofdstuk is de be-

groting – die volgt in een apart hoofdstukje (zie cluster 7).

De term ‘algemene randvoorwaarden’ onderstreept dat het 

hier om de organisatie en coördinatie van het integrale vei-

ligheidsbeleid gaat, ofwel om de verankering van de alge-

mene coördinatiefunctie, de borging van de interdisciplinaire 

ambtelijke en bestuurlijke coördinatie en de te hanteren 

plansystematiek rond het gehele veiligheidsplan. En niet om 

de coördinatie en regievoering van de aanpak van specifieke 

veiligheidsthema’s – die worden nader uitgewerkt in de ope-

rationalisering van de aanpak van die thema’s zelf. 

Dit cluster beleidsvragen is vooral bedoeld voor stap 4 van 

het stappenplan, in welke stap het veiligheidsplan wordt op-

gesteld. Maar net als bij de inhoudelijke onderdelen van het 

beleid leveren de eerdere stappen al materiaal op voor de 

beantwoording. Het betreft vooral stap 2, veiligheidsanalyse, 

waarin wordt stilgestaan bij de coördinatie en regievoering 

over het veiligheidsbeleid. 

Wat betreft de systematiek in het veiligheidsplan zelf kent 

hoofdstuk 7 een belangrijke relatie met hoofdstuk 2 – het vei-

ligheidsanalysehoofdstuk – en hoofdstuk 3 – het strategisch 

kader. Het veiligheidsanalysehoofdstuk bevat de belangrijk-

ste bevindingen ten aanzien van coördinatie en regievoering. 

En het strategisch kader zal veelal ook uitgangspunten met 

betrekking tot de coördinatie en regievoering bevatten.  

Dit cluster bevat vier beleidsvragen: 

1:  Hoe is de coördinatiefunctie geborgd in de gemeente-

lijke organisatie? Deze functie is veelal belegd bij de ‘co-

ordinator integrale veiligheid’. In dit onderdeel van het 

veiligheidsplan c.q. via de beantwoording van deze be-

leidsvraag kan de taakstelling van deze functionaris nader 

omschreven worden. Aspecten die in elk geval verhelderd 

kunnen worden, zijn de taakonderdelen vanwege de be-

leidscoördinatie, de daarmee gemoeide capaciteit, de po-

sitionering in de gemeentelijke organisatie en de relatie 

met andere taakaspecten van betreffende functionaris. 

Wat betreft de positionering kan ingegaan worden op de 

lijn met de bestuurlijke portefeuillehouder. Wat betreft de 

gemoeide capaciteit: zoals hiervoor al vermeld betreft de 

coördinatie van het integrale veiligheidsbeleid geen dag-

taak, noch in de fase van beleidsontwikkeling, noch in de 

uitvoeringsfase. Ruwweg kan worden uitgegaan van een 

‘standaard’ beslag van, afhankelijk van de omvang van de 

gemeente, 0,1 a 0,2 fte, in de fase van beleidsontwikkeling 

te verdubbelen.

2: Hoe geschiedt de ambtelijke, interdisciplinaire coördi-

natie over het veiligheidsbeleid? Deze vraag informeert 

naar de wijze waarop de afstemming en gezamenlijke 

coördinatie met de diverse betrokken beleidsdisciplines 

in de uitvoeringsfase plaatsvinden. Specifiek gaat het om 
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het daartoe in te stellen overleg, de deelnemers daaraan, 

de schriftelijke input en output en de frequentie van het 

overleg. Ook kan de benodigde capaciteit per deelnemer 

aan het overleg geëxpliciteerd worden – via de vaststelling 

van het veiligheidsplan wordt dan ook in deze belangrijke 

randvoorwaarde voorzien.

 In het algemeen is het aan te bevelen in elk geval de func-

tionarissen te betrekken die ook hebben geparticipeerd in 

de werkgroep. Wat betreft de frequentie geldt als richtlijn 

drie maal per jaar. Ten aanzien van de input en output 

is een aan te bevelen manier van werken: (1) een korte 

consultatieronde per mail in de weken voorafgaand aan 

het overleg, waarin de betrokkenen beknopt aangeven 

hoe de aanpak van ‘hun’ veiligheidsthema’s verloopt; (2) 

terugkoppeling en reflectie ter vergadering; (3) verslag-

legging over uitkomsten mede als input voor de bestuur-

lijke coördinatie (zie hieronder). Meer in het algemeen ten 

aanzien van dit coördinatieoverleg: het betreft een stra-

tegisch, ‘overstijgend’ overleg dat zich richt op de voort-

gang van het omvattende beleid en eventuele nieuwe 

ontwikkelingen daaromheen. Als zodanig wordt er een 

helikopterview gehanteerd. Maar tegelijk zijn specifieke 

verwikkelingen, eventueel knelpunten in een aanpak, wel 

degelijk ook relevant en kunnen zeker ter tafel worden 

gebracht om vanuit het bredere perspectief te worden 

‘getaxeerd’ en eventueel van een oplossing te worden 

voorzien. 

3: Hoe geschiedt de bestuurlijke coördinatie over het vei-

ligheidsbeleid? Hierbij gaat het enerzijds om de identiteit 

en werkwijze van de portefeuillehouder en anderzijds om 

de interdisciplinaire bestuurlijke coördinatie door betrok-

ken Collegeleden. Wat betreft de portefeuillehouder: dit 

betreft vaak de burgemeester maar soms een wethouder. 

In het geval de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij een 

wethouder ligt, dient in het veiligheidsplan vrij precies 

aangegeven te worden hoever die verantwoordelijkheid 

reikt in relatie tot de portefeuille van de burgemeester. 

Zodoende kunnen onduidelijkheden in de dagelijkse 

praktijk in belangrijke mate voorkomen worden. Een lijn 

waarvoor gekozen zou kunnen worden, is de wethouder 

in elk geval verantwoordelijk te maken voor de beleids-

ontwikkeling en -actualisatie, de operationele planvor-

ming in relatie tot het veiligheidsplan en de kwaliteit van 

de coördinatie en regievoering over het beleid en in de 

uitvoeringsfase; de burgemeester blijft dan ‘gewoon’ ver-

antwoordelijk voor zijn eigen veiligheidsdossiers.

 Ten aanzien van de interdisciplinaire bestuurlijke coördi-

natie door de betrokken Collegeleden dient in elk geval te 

worden verhelderd binnen welk type overleg en met wel-

ke frequentie deze coördinatie plaatsvindt. Een mogelijk-

heid is gebruik te maken van de gewone Collegevergade-

ringen en bijvoorbeeld driemaandelijks de voortgang van 

het integraal veiligheidsbeleid daarvoor te agenderen. De 

output van het ambtelijk coördinatieoverleg kan dan als 

input dienen. En wenselijk is het dat de ambtelijk coördi-

nator zelf ook deelneemt aan het bestuurlijke coördina-

tieoverleg. Wat betreft de te betrekken bestuurders: dit 

zijn de bestuurlijk trekkers zoals die in het uitvoeringsplan 

bij de diverse veiligheidsthema’s gespecificeerd worden. 

Naast dit ‘interne’ bestuurlijke coördinatieoverleg kan een 

‘extern’ bestuurlijk coördinatieoverleg ingesteld worden, 

met bij voorbeeld de politiechef en directeuren van an-

dere uitvoeringsorganisaties. Een dergelijk overleg heeft 

bijvoorbeeld een maal per jaar plaats.

4: Welke planning en control-cyclus wordt gevolgd? Naast 

effectieve coördinatie is een heldere plansystematiek 

cruciaal voor de effectiviteit en ‘consequentheid’ van de 

beleidsvoering. Elementen van de planning en control-
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cyclus die in elk geval beschreven dienen te worden, zijn 

de doorvertaling van het veiligheidsplan in het (integrale) 

uitvoeringsplan, de evaluatie van dit uitvoeringsplan en 

het proces van opstellen en bestuurlijk vaststellen van het 

nieuwe, volgende uitvoeringsplan. De veronderstelling 

hierbij is dat het uitvoeringsplan in elk geval een kortere 

looptijd kent dan het veiligheidsplan. Veelal bedraagt de 

looptijd van het uitvoeringsplan een jaar, maar er zou ook 

gekozen kunnen worden voor twee jaar. Daarnaast kan 

worden ingegaan op de doorvertaling in de programma-

begroting, in werk- en afdelingsplannen van interne en 

externe partners en in specifieke plannen van aanpak rond 

bepaalde veiligheidsthema’s. 

 Bijzondere aspecten van de te beschrijven cyclus die aan-

dacht behoeven, zijn de timing, de taakverdeling en te 

hanteren brondocumenten en formats. Ten aanzien van 

de timing: hierbij gaat het om de timing van zowel het 

veiligheidsplan zelf als die van de uitvoeringsplannen, 

en wel vooral in het licht van de doorvertaling in de pro-

grammabegroting én in werk- en afdelingsplannen van de 

partners. Wat betreft de taakverdeling: een trekkersrol 

bij het opstellen, evalueren en bestuurlijk doorgeleiden 

van uitvoeringsplannen heeft de coördinator veiligheid, in 

nauwe samenspraak met de partners binnen het ambtelijk 

coördinatieoverleg en natuurlijk de portefeuillehouder. 

Wat betreft de brondocumenten en formats: voor evalua-

ties kan gebruik worden gemaakt van de ‘mini-evaluaties’ 

die worden opgesteld als input voor het ambtelijke coördi-

natieoverleg. Deze kunnen aan het einde van de looptijd 

van het uitvoeringsplan worden ‘opgeteld’ tot een vol-

waardige evaluatie van het uitvoeringsplan.
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Cluster 7:  Begroting

Dit cluster bevat de beleidsvragen met betrekking tot de 

begroting van het veiligheidsbeleid. Deze kan eventueel 

worden toegevoegd aan het veiligheidsplan (in hoofdstuk 8 

daarvan). Argumenten tegen zijn dat het risico bestaat dat 

het debat in College en Raad zich te veel op het financiële 

aspect toespitst en dat detaillering van het financieel beslag 

niet goed mogelijk is aangezien de uitwerking van het beleid 

in het veiligheidsplan nog een hoofdlijnenkarakter heeft – in 

het uitvoeringsplan vindt concretisering plaats en kan beter 

bepaald worden wat de kosten zijn. In het uitvoeringsplan is 

de financiële uitwerking ook een van de vaste componenten.

Tegenover deze redenen om geen begroting op te nemen 

staan overwegingen om het wel te doen, althans in elk geval 

in de vorm van een algemene budgetreservering. Ten eer-

ste kan hiermee voor de looptijd van het veiligheidsplan de 

benodigde financiële ruimte gereserveerd worden – het uit-

voeringsplan vormt in dat opzicht een zeker risico aangezien 

het een kortere looptijd kent. Een algemene overweging is 

dat vroegtijdig zicht op de kosten van gemeentelijk beleid 

opportuun is gegeven de financiële omstandigheden waarin 

overheden verkeren. 

Hetgeen natuurlijk nog steeds niet wegneemt dat een finan-

ciële doorrekening van strategisch beleid niet eenvoudig is 

en misschien wel vooral niet van integraal veiligheidsbeleid 

– vanwege het sterke interdisciplinaire karakter daarvan. Het 

veiligheidsbeleid kent tal van dwarsverbanden met ander ge-

meentelijk beleid en werkt veelal door in meerdere, zoniet de 

meeste van de hoofdstukken van de programmabegroting. 

Onduidelijk kan zijn of die kosten eigenlijk wel thuishoren in 

de begroting van het veiligheidsbeleid – of dat de financiële 

dekking via het flankerende beleid behoort te lopen.

NB: achter deze laatste vraag schuilt het dilemma tussen 

enerzijds het belang van een integrale, inhoudelijke bena-

dering van het veiligheidsbeleid (welke benadering tot meer 

synergie tussen beleidsdisciplines en uiteindelijk een hoger 

veiligheidsniveau leidt) en anderzijds het belang van finan-

cieel transparante en coherente beleidsvoering. Deze laatste 

overweging kan er toe leiden dat alleen die maatregelen in 

het beleid worden opgenomen die ook daadwerkelijk van-

uit dat beleid gefinancierd worden. Het mag duidelijk zijn 

dat deze lijn niet gevolgd wordt in Kernbeleid Veiligheid: het 

veiligheidsvraagstuk en de integrale aanpak daarvan staan 

voorop in deze methode. Ofwel: er staan ook maatregelen 

in het veiligheidsplan die vanuit ander gemeentelijk beleid 

gefinancierd worden. In de begroting van het veiligheidsplan 

kan naar dat andere beleid verwezen worden. 

Concreet zal voor het opstellen van de begroting van het vei-

ligheidsbeleid per thema moeten worden nagegaan welke 

kosten daar globaal mee gemoeid zijn en welk deel van die 

kosten onder het veiligheidsbeleid dient te vallen. Daarnaast 

kunnen de kosten van beleidsmonitoring, enquêtes en der-

gelijke worden opgevoerd. Deze kosten zijn niet gekoppeld 

aan de aanpak van specifieke veiligheidsthema’s maar heb-

ben betrekking op de ‘algemene’ sturing en coördinatie van 

het veiligheidsbeleid. En tenslotte kan een flexibele ruimte 

worden ingebouwd, dat wil zeggen: een vast bedrag per jaar 

dat niet aan een specifiek thema is gekoppeld maar dat kan 

worden aangewend voor projecten en maatregelen die in de 

loop van het jaar opportuun blijken. 

De beleidsvragen zijn: 
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1: Wat zijn de kosten van de aanpak van de prioriteiten en 

overige strategische thema’s? Waar kostenposten bekend 

zijn doordat het voortzetting van beleid betreft of door 

een andere reden, worden die natuurlijk meegenomen. 

Voor de onderdelen van de aanpak waarover geen finan-

ciële informatie beschikbaar is, kan die worden verkregen 

door gerichte bevraging van interne partners en consulta-

ties buiten de gemeentelijke organisatie. In overleg kan 

ook een schatting (‘educated guess’) worden gemaakt. 

De financiële informatie op themaniveau is de basis voor 

de ‘optelsom’ achterin het veiligheidsplan maar kan daar-

naast ook bij de uitwerking van de thema’s zelf worden 

genoteerd.

2: Welk deel van de kosten per thema valt binnen de be-

groting van het veiligheidsbeleid? Hier gaat het erom te 

bepalen welke deel van de kosten per thema vanuit het 

veiligheidsbeleid gedekt dient te worden en welk deel 

vanuit ander beleid. Dit zal per thema verschillen. Aan-

knopingspunten voor de beantwoording van deze vraag 

zijn waarschijnlijk reeds verkregen via de beantwoording 

van de vorige beleidsvraag, waarbij het flankerende be-

leid immers een mogelijke bron vormde voor de financiële 

informatie. Daaruit kan wellicht ook worden afgeleid of 

de betreffende onderdelen van de aanpak uit datzelfde 

flankerende beleid gefinancierd blijven worden. Waar 

hierover niet reeds een koers bepaald is, zal in overleg met 

betrokken partners een keuze moeten worden gemaakt. 

3. Wat zijn de totale kosten van de aanpak van de prioritei-

ten en overige strategische thema’s? Dit betreft de optel-

som van de kosten van alle afzonderlijke thema’s, waarbij 

per thema alleen die kosten worden meegerekend die ge-

dekt dienen te worden vanuit het veiligheidsbeleid. Het 

antwoord op deze vraag betreft dus het totaalbedrag dat 

geclaimd wordt voor de aanpak van de veiligheid vanuit 

het veiligheidsbeleid.

4. Wat zijn de kosten van benodigde voorzieningen voor de 

‘algemene’ sturing en coördinatie van het integrale vei-

ligheidsbeleid? Het gaat daarbij om voorzieningen zoals 

instrumenten voor de monitoring van beleidsuitvoering 

en -effecten en eventueel in te huren capaciteit voor be-

leidscoördinatie of het opstellen van uitvoeringsplannen. 

De kosten van deze voorzieningen dienen te worden op-

geteld bij de kosten van de aanpak.

5. Welke flexibele financiële ruimte is nodig? Gevraagd 

wordt hier naar de omvang van het benodigde ‘vrij’ be-

steedbare budget voor veiligheid – dit betreft budget dat 

niet bij voorbaat gekoppeld is aan bepaalde veiligheids-

thema’s. Ook dit budget dient te worden opgeteld bij het 

eerder bepaalde totaalbedrag voor de aanpak, waarna 

het totaalbedrag van de gehele begroting voor het veilig-

heidsbeleid bekend is.
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In dit onderdeel worden de gemeentelijke veiligheids-

thema’s behandeld. Deze liggen binnen in totaal vijf 

veiligheidsvelden. Binnen elk veiligheidsveld zijn meer-

dere veiligheidsthema’s te onderscheiden. De vijf veilig-

heidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijke in-

tegrale veiligheidsterrein. De vijf veiligheidsvelden zijn: 

(1) veilige woon- en leefomgeving, (2) bedrijvigheid en 

veiligheid, (3) jeugd en veiligheid, (4) fysieke veiligheid, 

en (5) integriteit en veiligheid. Het veiligheidsplan en 

uitvoeringsplan waar de toepassing van deze methode 

toe leidt, strekken zich uit tot de vijf veiligheidsvelden 

ofwel tot het integrale veiligheidsterrein. In onder-

staand schema is aangegeven welke veiligheidsthema’s 

binnen de veiligheidsvelden te onderscheiden zijn.

4 De gemeentelijke veiligheidsthema’s 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s 

1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1:  Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden)

1.2:  Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil)

1.3:  Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit (o.m. woninginbraak, 
        fietsendiefstal, geweldsdelicten)

1.4:  Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel

2 Bedrijvigheid en veiligheid 2.1:  Veilig winkelgebied

2.2:  Veilige bedrijventerreinen

2.3:  Veilig uitgaan

2.4:  Veilige evenementen

2.5:  Veilig toerisme

3 Jeugd en veiligheid 3.1:  Overlastgevende jeugd

3.2:  Criminele jeugd/individuele probleemjongeren

3.3:  Jeugd, alcohol en drugs

3.4:  Veilig in en om de school

4 Fysieke veiligheid 4.1:  Verkeersveiligheid

4.2:  Brandveiligheid

4.3:  Externe veiligheid 

4.4:  Voorbereiding op rampenbestrijding

5 Integriteit en veiligheid 5.1:  Polarisatie en radicalisering

5.2:  Georganiseerde criminaliteit

5.3:  Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
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Hierna gaan we eerst kort in op de belangrijkste kenmerken 

van de vijf veiligheidsvelden en vervolgens meer gedetail-

leerd op de afzonderlijke veiligheidsthema’s. 

4.1 Veiligheidsvelden 
Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving

Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- 

en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leef-

baarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Waarbij het 

exclusief om de sociale veiligheid gaat, dat wil zeggen crimi-

naliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspec-

ten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met 

de sociale veiligheid – denk aan verlichting, zichtlijnen, be-

schoeiing van groenstroken, e.d. In de analyse van dit veilig-

heidsveld speelt zowel de objectieve als subjectieve veiligheid 

een rol. Meer precies onderscheiden we vier kernindicatoren 

ofwel veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit (woonoverlast, 

overlast verslaafden en zwervers e.d.), fysieke kwaliteit (ver-

nieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid ofwel 

veelvoorkomende criminaliteit (onder meer woninginbraak, 

fietsendiefstal en geweldsdelicten) en subjectieve veiligheid 

ofwel het veiligheidsgevoel. Essentieel aan dit veiligheidsveld 

is dat het zowel de veiligheid als de leefbaarheid van de buurt 

betreft, waarbij leefbaarheid vooral betrekking heeft op de 

sociale en fysieke kwaliteit en veiligheid op de twee andere 

kernindicatoren. Er is gekozen voor deze combinatie omdat 

de veiligheid en de leefbaarheid vrijwel onontwarbaar met 

elkaar verweven zijn – elk van de vier kernindicatoren werkt 

rechtstreeks door in elk van de drie andere kernindicatoren. 

Dit veiligheidsveld is veruit het meest omvattende en meest 

‘gebruikelijke’ veiligheidsveld in het veiligheidsbeleid. De 

analyse en uitwerking ervan in het beleid dienen dan ook ze-

ker secuur te geschieden en voldoende ‘lengte’ gegeven te 

worden. Dit veiligheidsveld wijkt daarnaast af van de andere 

veiligheidsvelden doordat de aanpak van de vier veiligheids-

thema’s erbinnen langs dezelfde (zes) lijnen verloopt. Meer 

precies: we onderscheiden op voorhand een zestal kernaspec-

ten van de aanpak van dit gehele veiligheidsveld – en via die 

zes aspecten of onderdelen van de aanpak wordt geïnves-

teerd in elk van de vier veiligheidsthema’s (zie figuur 3). 

Deze ordening vooraf is opportuun vanwege de omvang en 

complexiteit van dit veiligheidsveld en specifiek vanwege de 

genoemde sterke onderlinge wisselwerking tussen de vier 

veiligheidsthema’s: investeer je in een ervan, dan investeer je 

gelijk ook in de drie andere thema’s. De zes ‘vaste aspecten’ 

van de aanpak zijn respectievelijk ‘Infrastructuur’, ‘Investeren 

in fysieke kwaliteit’, ‘Investeren in sociale kwaliteit’, ‘Betrek-

ken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid’, ‘Toezicht en 

handhaving’ en ‘Aanpak van specifieke criminaliteitsfeno-

men’. Het format van de veiligheidsanalyserapportage (zie 

www.vng.nl/kernbeleidveiligheid) is reeds ingericht op deze 

‘voorprogrammering’. (Ter vergelijk: de andere veiligheids-

sociale 
kwaliteit 

fysieke 
kwaliteit 

objectieve 
veiligheid 

subjectieve 
veiligheid 

Figuur 2: Wisselwerking kernindicatoren binnen het 

veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
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velden kennen elk eveneens enkele veiligheidsthema’s – maar 

de ordening van de beschrijving van de aanpak van die veilig-

heidsvelden volgt die van de veiligheidsthema’s. Ofwel: per 

veiligheidsthema zijn er eigen en specifieke elementen in de 

aanpak te benoemen.)

Enkele opvallende ontwikkelingen ten slotte wat betreft de 

beleidsvoering en aanpak binnen dit veiligheidsveld in de af-

gelopen jaren zijn de implementatie van veiligheidshuizen, 

de verdere uitbreiding van het instrumentarium met betrek-

king huiselijk geweld, de implementatie van de nieuwe lan-

delijke veiligheidsmonitor en – breder – de aanpak van de 

zgn. Prachtwijken ofwel Vogelaarwijken (NB: deze integrale 

aanpak van wijken en buurten die onder druk staan, is typisch 

een aanpak die past binnen dit veiligheidsveld). Zie voor een 

nadere omschrijving van deze instrumenten en ontwikkelin-

gen de uitwerking van de veiligheidsthema’s in paragraaf 4.2. 

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid

Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veilig-

heid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals 

winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. 

Veiligheidsthema’s binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, 

Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige evenemen-

ten en Veilig toerisme. Het gaat hierbij weer nadrukkelijk om 

de sociale veiligheid rond genoemde vormen van bedrijvig-

heid, ofwel om delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak 

en uitgaansgeweld. En dus niet bijvoorbeeld om de fysieke 

(externe) veiligheid rond inrichtingen met gevaarlijke stoffen 

op bedrijventerreinen. Enkele opvallende ontwikkelingen in 

de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen jaren 

zijn de verhoogde aandacht voor de veiligheidsrisico’s van 

grootschalige evenementen, de aanpak her en der van uit-

gaansgeweld, de gestage introductie van cameratoezicht en 

de verdere doorvoering de KVO’s bedrijventerreinen en win-

kelgebied (zie verder paragraaf 4.2).

infrastructuur 

investeren in fysieke kwaliteit

investeren in sociale kwaliteit

betrekken bewoners 

toezicht en handhaving

aanpak specifieke criminaliteit

sociale 
kwaliteit 

fysieke 
kwaliteit 

objectieve 
veiligheid 

subjectieve 
veiligheid 

Figuur 3: Kernindicatoren en ‘vaste’ aspecten van de aanpak 

binnen het veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
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Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheids-

thema’s in relatie tot jeugd zijnde ‘overlastgevende jeugd’, 

‘criminele jeugd/individuele probleemjongeren’, ‘jeugd, alco-

hol en drugs’ en ‘veilig in en om de school’. Zodoende han-

delt dit veiligheidsveld over de veiligheid rond jeugd thuis, 

in de buurt, op school en bij het stappen. Belangrijke nieuwe 

accenten in de aanpak binnen dit veld zijn het veiligheidshuis 

(voor de aanpak van jeugdige veelplegers en stelselmatige 

overlastplegers), de zgn. shortlistmethodiek (een instrument 

voor de inventarisatie van problematische jeugdgroepen), de 

implementatie van schoolveiligheidsplannen en het project 

De Gezonde School en de ontwikkeling her en der van een 

aanpak van de zgn. ‘hokken en keten’ (ook wel ‘zuipketen’ 

genoemd) (zie verder paragraaf 4.2). NB: het item jeugd is 

bewust afgezonderd van het eerste veiligheidsveld en in een 

apart veiligheidsveld opgenomen, hoewel het natuurlijk een 

sterke wisselwerking met het eerste veiligheidsveld kent. Bij 

integratie in het eerste veiligheidsveld zou de analyse name-

lijk te complex worden en daarnaast kent het item jeugd een 

specifiek netwerk van actoren en specifieke regimes waarbin-

nen deze actoren opereren. 

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de ‘echte’ fysieke veilig-

heidsthema’s, zijnde: verkeersveiligheid, brandveiligheid, ex-

terne veiligheid en rampenbestrijding. We zeggen de ‘echte’ 

fysieke veiligheidsthema’s omdat het hier exclusief draait om 

de fysieke veiligheidsrisico’s en niet om sociale veiligheid. Bij 

het eerste veiligheidsveld zagen we dat daar ook fysieke as-

pecten in zitten maar dat die slechts relevant zijn vanwege 

het oorzakelijke verband met sociale veiligheid. Belangrijke 

ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de 

afgelopen tijd zijn onder meer de invoering van de Wet op de 

Veiligheidsregio’s en het Gebruiksbesluit, de implementatie 

van integraal toezicht en handhaving en de verdere doorvoe-

ring van Duurzaam Veilig wat betreft de verkeersveiligheid 

(zie verder paragraaf 4.2).

Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vor-

men op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke 

regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en 

stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen heb-

ben potentieel dan ook een omvangrijk veiligheidseffect – ze 

kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend 

werken. Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn radicalisering 

en polarisatie, georganiseerde criminaliteit en ambtelijke en 

bestuurlijke integriteit. Belangrijke nieuwe accenten in de 

aanpak op dit veiligheidsveld zijn de invoering van de zgn. 

RIEC’s (Regionale Expertise- en Informatiecentra), de wijzi-

ging/uitbreiding van de Wet BIBOB en de zowel landelijke als 

regionale/lokale aanpak van radicalisering en polarisatie (zie 

verder paragraaf 4.2).

4.2 Behandeling van de thema’s
In deze paragraaf behandelen we de veiligheidsthema’s bin-

nen de vijf veiligheidsvelden. Bij elk veiligheidsthema gaan 

we in op: 

a. de betekenis ervan (hoe manifesteert het zich in de prak-

tijk)

b. de rol van de gemeente 

c. betrokken partijen 

d. relevante wet- en regelgeving

e. soorten maatregelen waaraan gedacht kan worden 

f. landelijk beschikbare instrumenten die ingezet kunnen 

worden

g. bronnen met cijfermatige gegevens (voor de veiligheids-

analyse)

h. mogelijke effectindicatoren, op te nemen in het veilig-
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heidsplan en uitvoeringsplan (en van streefwaarden te 

voorzien)

i. dwarsverbanden met andere veiligheidsthema’s

j. belangrijke ontwikkelingen 

k. websites

NB: de wijze van behandeling van de thema’s uit veiligheids-

veld 1, ‘veilige woon- en leefomgeving’, wijkt wat af van die 

van de thema’s uit de velden 2 t/m 5. Zoals hiervoor, in para-

graaf 4.1, al aangegeven kent de aanpak van de vier veilig-

heidsthema’s binnen dit eerste veld (zijnde sociale kwaliteit, 

fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veilig-

heid) telkens dezelfde zes vaste hoofdaspecten (zie figuur 

3). Om deze reden worden hierna eerst de vier veiligheids-

thema’s binnen dit veld, echter zonder de aspecten van de 

aanpak (b t/m f, j en k in de opsomming hierboven), behan-

deld. En daarna wordt ingegaan op elk van de zes genoemde 

hoofdaspecten van de aanpak (zijnde ‘Infrastructuur’, ‘Inves-

teren in fysieke kwaliteit’, ‘Investeren in sociale kwaliteit’, 

‘Betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid’, ‘Toe-

zicht en handhaving’ en ‘Aanpak van specifieke criminaliteits-

fenomen’), waarbij voor elk van deze aspecten b t/m f, j en k 

worden uitgewerkt. 

De behandeling van de veiligheidsthema’s binnen de velden 

2 tot en met 5 volgt wel gewoon bovengenoemde reeks a tot 

en met k!
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Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > veiligheidsthema 1.1: Sociale kwaliteit 

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke relaties’ in een buurt, dat 
wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale 
kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van infor-
mele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonover-
last, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers.

bronnen met cijferma-
tige gegevens

Kwantitatieve, cijfermatige informatie over genoemde aspecten van sociale kwaliteit is met name terug te 
vinden in de politieregistratie (aantallen meldingen/incidenten) en in registraties van woonoverlast van de 
gemeente en eventueel corporaties. Daarnaast vormen enquêtes zoals gemeentelijke omnibusenquêtes en de 
integrale veiligheidsmonitor belangrijke informatiebronnen. 

mogelijke effectindica-
toren

Te denken valt met name aan de indicatoren ‘ervaren sociale overlast’ en ‘oordeel leefbaarheid’ uit de integrale 
veiligheidsmonitor (of vergelijkbare indicatoren uit andere bewonersenquêtes) en daarnaast het totaal aantal 
meldingen van ‘sociale overlast in de woonomgeving’ in de politieregistratie (INP/BVH categorie 2.1.1, 2.4.1, 
2.7.1; VNG-BVH-model categorie 1.11). Dit betreft alle drie indicatoren waarin subcategorieën als ‘drugsoverlast’ 
en ‘dronken mensen op straat’ zijn meegenomen. Op langere termijn geven dergelijke breed gefundeerde 
indicatoren een betrouwbaarder beeld van de sociale kwaliteit dan de meer specifieke indicatoren, die immers 
sneller beïnvloed kunnen worden door relatief kleine, tijdelijke factoren in de buurt (ze zijn zogezegd conjunc-
tuurgevoeliger). Meer algemeen geldt dat combinatie van indicatoren uit enerzijds de veiligheidsmonitor of een 
andere bewonersenquête en anderzijds de politieregistratie de voorkeur heeft: deze beide bronnen kunnen een 
correctie op elkaar betekenen en geven in elk geval samen een betrouwbaar beeld.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Het thema sociale kwaliteit kent oorzakelijke dwarsverbanden met de andere drie thema’s binnen dit veilig-
heidsveld en daarnaast met het veld Jeugd en Veiligheid (overlastgevende jeugdgroepen) en het veld Fysieke 
veiligheid (verkeersveiligheid)

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > veiligheidsthema 1.2: Fysieke kwaliteit 

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijze betrekking op fysieke kenmerken van de 
woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Meest alge-
meen gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de 
buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van 
achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere 
tekenen van verloedering.

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Belangrijke cijfermatige informatiebronnen zijn bewonersenquêtes waaronder de integrale veiligheidsmoni-
tor, meldpunten/klachtenloketten bij gemeente en andere instellingen en daarnaast de politieregistratie (o.m. 
aantal meldingen vernieling)

mogelijke effectindica-
toren

Aan te bevelen effectindicatoren zijn ‘oordeel woonomgeving’, ‘ervaren fysieke verloedering’ en ‘slachtoffer-
schap vandalismedelicten’ uit de integrale veiligheidsmonitor (of vergelijkbare indicatoren uit andere bewoner-
senquêtes). Indien deze gegevens ontbreken kan ook voor het aantal meldingen van vernieling bij de politie 
(INP/BVH categorie 2.2.1; VNG-BVH-model categorie 1.2.1) worden gekozen. De voorkeur heeft hier echter een 
indicator uit een bewonersenquête aangezien de politieregistratie niet goed ingericht is op en ook niet bedoeld 
is voor het meten van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met de andere drie thema’s binnen dit eerste veiligheidsveld en daarnaast met 
het veld Jeugd en Veiligheid en het veld Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid).

1 Het ‘VNG-BVH-model’ ordent de politiecijfers conform de indeling in velden en thema’s van Kernbeleid Veiligheid. Deze tool is 

recentelijk geïntroduceerd. 
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Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > veiligheidsthema 1.3: Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit 

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Soor-
ten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn woningin-
braak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Belangrijke informatiebronnen zijn de politieregistratie (meldingen en aangiften) en bewonersenquêtes (slacht-
offerschapsgegevens). 

mogelijke effectindica-
toren

Bij dit thema geldt nog sterker dan bij ‘sociale kwaliteit’ dat combinatie van indicatoren uit enerzijds de poli-
tieregistratie en anderzijds een bewonersenquête de voorkeur heeft boven beperking tot een van deze twee 
bronnen. In principe vormen bewonersenquêtes een goede bron voor effectindicatoren bij dit thema aangezien 
rechtstreeks aan personen wordt gevraagd van welke delicten zij feitelijk slachtoffer zijn geweest (waardoor 
dus niet de meldings- en aangiftebereidheid medebepalend zijn vooruitkomsten, hetgeen bij de politieregistra-
tie wel het geval is). Aan de andere kant kan het wel zo zijn dat bij bewonersenquêtes respondenten relatief 
‘te gemakkelijk’ aangeven ergens slachtoffer van te zijn geweest; de politieregistratie vormt op haar beurt 
weer een correctie van dat euvel. NB: bij de interpretatie van de scores op deze indicatoren (c.q. het wel of 
niet bereiken van streefwaarden op effectindicatoren) dient hoe dan ook een breed perspectief gehanteerd 
te worden, dat wil zeggen met medeweging van de effectindicatoren bij de andere drie thema’s binnen dit 
veiligheidsveld. De reden daarvan is dat er altijd sprake is van een complexe wisselwerking tussen de gegevens 
uit de politieregistratie en die uit bewonersenquêtes: stijgende politiecijfers versus dalend slachtofferschap kan 
bijvoorbeeld verklaard worden uit een stijgend veiligheidsgevoel (thema 4) met daardoor sterke betrokken-
heid bij de woonomgeving en grotere meldings- en aangiftebereidheid. En bij dalende politiecijfers en stijgend 
slachtofferschap kan de omgekeerde verklaring van toepassing zijn. Specifieke indicatoren waaraan gedacht 
kan worden wat betreft de integrale veiligheidsmonitor of vergelijkbare bewonersenquêtes zijn het ‘oordeel 
veiligheid’, ‘slachtofferschap totaal’. ‘slachtofferschap geweldsdelicten’ en ‘slachtofferschap vermogensdelicten’. 
Wat betreft de politieregistratie zijn aan te bevelen indicatoren het ’totaal aantal aangiften’, ‘totaal incidenten 
vermogensdelicten’ (VNG-BVH-model categorie 1.3.01 t/m 1.3.06) en ‘totaal incidenten geweldsdelicten’ (VNG-
BVH-model categorie 1.3.07 t/m 1.3.10).

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent natuurlijk weer dwarsverbanden met de andere drie thema’s binnen het eerste veiligheidsveld 
en daarnaast met de velden Bedrijvigheid en Veiligheid (o.m. uitgaansgeweld) en Jeugd en Veiligheid (overlast-
gevende en criminele jeugdgroepen).

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > veiligheidsthema 1.4: Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Hier gaat het enerzijds om het ‘algemene veiligheidsgevoel’ van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in 
hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en anderzijds om het veiligheidsgevoel van bewoners 
op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.).

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Deze informatie kan enkel verkregen worden via bewonersenquêtes zoals de integrale veiligheidsmonitor.

mogelijke effectindica-
toren

Een veel gebruikte en aan te bevelen indicator is het percentage bewoners dat zich ‘wel eens onveilig voelt’. 
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen dit onveiligheidsgevoel in algemene zin en ‘in de eigen woon-
buurt’. Beide indicatoren zijn in elk geval wel van belang voor de veiligheidsanalyse, waarin het immers behalve 
om het gemeentelijke beeld ook om de vergelijking tussen wijken en buurten gaat. Als effectindicator in het 
beleid ligt de eerste van de twee meer voor de hand, gezien het algemene karakter en ook gebruik daarvan – 
ook door veiligheidspartners-, tenzij in de uitwerking van de aanpak in het beleid ook reeds gespecificeerd dient 
te worden naar te realiseren meetbare doelen (streefwaarden op effectindicatoren) binnen bepaalde buurten 
of wijken. Het veiligheidsgevoel op bepaalde plekken binnen de gemeente is aan te bevelen indien in het beleid 
expliciet wordt ingezet op de verhoging van de veiligheid op betreffende specifieke plek. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent natuurlijk weer dwarsverbanden met de andere thema’s binnen dit veiligheidsveld maar daar-
naast eigenlijk ook met alle andere veiligheidsvelden – elk van die vier veiligheidsvelden kan effect hebben op 
het veiligheidsgevoel van bewoners. Een wat sterker dwarsverband is er in het algemeen met het veld Jeugd en 
Veiligheid.

1
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Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > aspect 1 van de aanpak: ‘Infrastructuur’ 
dat wil zeggen het beleidsmatige, planmatige en organisatorische kader voor de aanpak van wijkveiligheid, de communicatie met bewoners 
en andere partijen daarover en de intake van meldingen, klachten e.d. Het gaat hier dus bijvoorbeeld om integrale wijkveiligheidsplannen, 
buurt- en  wijkplatforms en melddesks voor bewoners.

rol gemeente De gemeente is in algemene zin verantwoordelijk voor de beleidsvoering rond leefbaarheid en veiligheid 
vanwege haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lokale gemeenschap – zij wordt geacht zo goed 
mogelijk te voorkomen dat wijken, groepen en/of personen afglijden2. Voor dit veiligheidsveld en specifiek dit 
eerste aspect van de aanpak betekent dit dat de gemeente het voortouw heeft in het entameren van integrale 
wijkaanpak, inclusief de planvorming en afstemmingsgremia, en het communiceren daarover met bewoners. 
Daarnaast kan de gemeente vanuit deze verantwoordelijkheid loketfuncties (melddesks) inrichten in wijken en 
buurten of op gemeentelijk niveau. 

belangrijke partijen Belangrijke actoren bij dit aspect van de aanpak zijn wijk- en/of stadsdeelcoördinatoren, professionals vanuit ver-
schillende diensten en uitvoeringsorganisaties in de wijken, relevante stedelijke beleidsafdelingen en daarnaast 
– last but not least – bewoners. 

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen Maatregelen en acties waaraan gedacht kan worden zijn het opstellen van integrale wijkveiligheidsplannen, 
het instellen van integrale wijkteams met relevante professionals van diverse disciplines en onder leiding van de 
wijkcoördinator, het instellen van platforms voor periodieke afstemming met wijk- en buurtbewoners.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Doordat integrale wijkaanpak duidelijk aan belang/beleidsaandacht heeft gewonnen (zie ook hieronder), komen 
er in toenemende formats en andere instrumenten daarvoor beschikbaar. Een belangrijke bron in dit verband 
vormt de website www.vrom.nl onder de noemer ‘wijkenaanpak’. 

belangrijke ontwikke-
lingen

Vanuit het Rijk en gemeenten is er sprake van een versterkte aandacht voor de kwaliteit van wijken en buurten, 
specifiek wijken en buurten waarvan bekend is dat de veiligheid en leefbaarheid er sterk onder druk staan. Het 
antwoord daarop van de samenwerkende partijen is veel een integrale wijk- en buurtaanpak met in inbegrip 
van sociale en fysieke investeringen en in samenwerking met onder meer woningcorporaties. In gemeenten is 
zichtbaar dat deze aanpak van bepaalde wijken en buurten bij gebleken positieve resultaten verder uitgerold 
wordt over andere wijken. 

websites www.vrom.nl/pagina.html?id=31001 (= dossier ‘wijkenaanpak’)

Veiligheidsveld 1:   Veilige woon- en leefomgeving > aspect 2 van de aanpak:   ‘Investeren in fysieke kwaliteit’ 
dat wil zeggen inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, specifiek (1) de aanpak van verloedering zoals zwerfvuil, graffiti 
en vernielingen en (2) de verbetering van fysieke elementen in de wijk zoals groen, speeltuinen, kwaliteit van verlichting e.d.

rol gemeente De rol van de gemeente op dit aspect is een vanzelfsprekend onderdeel van haar taakstelling ten aanzien van de 
leefbaarheid en veiligheid (kwaliteit) van de lokale gemeenschap. De gemeente ontwikkelt een aanpak op dit 
aspect (vaak zowel korte als lange termijn) en implementeert die, een en ander in afstemming met bewoners en 
al dan niet met gebruikmaking van particuliere uitvoeringspartners.

belangrijke partijen Actoren zijn de afdelingen stadsbeheer, beheer & onderhoud en dergelijke van de gemeente en daarnaast af-
stemmings- en uitvoeringspartners zoals corporaties, bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties.

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

2 Verg. ROB 2006: De gemeente heeft de regie over de sociale veiligheid; dit vloeit voort uit haar verantwoordelijkheid voor de 

ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Algemeen kan gesteld worden dat de gemeente als belangrijke taak heeft te voorko-

men dat personen, groepen en wijken afglijden.
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soorten maatregelen Gemeenten werken vaak met vaste kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte, welke gekoppeld worden aan 
gebieden. Eventueel worden raadsleden en/of bewoners betrokken bij het kiezen van kwaliteitsniveaus. Een 
ander veelgebruikt instrument betreft de zogenaamde ‘buurtschouw’. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Een goed hanteerbaar instrument betreft het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), onderdeel Openbare 
ruimte. Dit onderdeel van het PKVW bevat allerlei richtlijnen voor de openbare ruimte vanuit het perspectief van 
de veiligheid.

belangrijke ontwikke-
lingen

De toegenomen aandacht voor integrale wijkaanpak heeft ertoe geleid dat ook de aandacht voor fysieke 
kwaliteit en de betekenis daarvan voor de sociale veiligheid in veel gemeenten is toegenomen. Zichtbaar is dat 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds minder ‘op zichzelf staat’ c.q. separaat beleidsmatig is 
georganiseerd maar juist meer als vehikel voor het betrekken van bewoners en het investeren in leefbaarheid en 
subjectieve veiligheid wordt benut. 

websites www.politiekeurmerk.nl

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > aspect 3 van de aanpak: ‘Investeren in sociale kwaliteit‘ 
dat wil zeggen de inzet op de kwaliteit van sociale netwerken in wijken en buurten en daarnaast meer specifiek de inzet op woonoverlast 
(problematische huishoudens), overlast van dak- en thuislozen, van alcohol en drugs en van prostitutie

rol gemeente De gemeente heeft vanuit haar algemene taakstelling ten aanzien van de kwaliteit van de lokale gemeenschap 
een regie- en trekkersrol ten aanzien van genoemde aspecten van de sociale kwaliteit van wijken en buurten. 
Dit betekent dat de gemeente de maatschappelijke ontwikkelingen bewaakt, beleid vaststelt en de uitvoering 
daarvan faciliteert. In de wijken en buurten voert de gemeente de regie via wijk- en buurtcoördinatoren.

belangrijke partijen Actoren bij dit aspect van de aanpak zijn gemeentelijke afdelingen die zich met woonoverlast, sociale cohesie 
en drugs- en drankoverlast bezighouden. Vaak zijn dit de afdelingen ‘wijkgericht werken’, ‘zorg en welzijn’ en 
‘OOV’. Beleids- en uitvoeringspartners van de gemeente zijn de politie, OGGZ, GGD, corporaties, welzijnsorgani-
saties, reclassering en bewonersplatforms/-organisaties

wet- en regelgeving Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo); deze richt zich op de kwaliteit van netwerken in de  buurt en als 
onderdeel daarvan op de woonsituatie en -voorzieningen van personen met een psychische handicap; wets-
voorstel ‘Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’; Wet MBVEO (‘Maatregelen Bestrijding 
Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’)

soorten maatregelen De inzet richt zich enerzijds op de vermindering/beheersing van  woonoverlast in combinatie met het versterken 
van de sociale cohesie in de buurt, en anderzijds op de aanpak van overlastgevende factoren zoals ‘probleem-
huishoudens’, verslaafden, dak- en thuislozen en prostitutie. Wat betreft de eerste hoofdlijn kan gedacht 
worden aan buurtbemiddeling, het opstellen van gedragscodes, het organiseren van buurtactiviteiten, e.d. Ten 
aanzien van de tweede hoofdlijn gaat het om de inzet van OGGZ, GGD en buurt- en wijkagenten, de realisatie 
van opvangvoorzieningen en de afstemming met bijvoorbeeld corporaties over uithuisplaatsing van probleem-
huishoudens.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Instrumenten voor de algemene inzet op verbetering van buurtnetwerken en sociale cohesie zijn het instrument 
Buurtbemiddeling, de publicatie Wijkinterventies van het CCV en de handreiking Aanpak Woonoverlast van het 
Ministerie van VROM. 

1
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belangrijke ontwikke-
lingen

Sprake is van een versterkte aandacht voor de aanpak van overlastgevende, problematische huishoudens in 
buurten en wijken. Zichtbaar is dat gemeenten hun instrumentarium op dit punt aan het versterken zijn, en 
soms ook bestaand ‘ander’ instrumentarium daarvoor mede gaan gebruiken, zoals de veiligheidshuizen. Het 
besef dat probleemgevallen in buurten vaak een complexe achtergrond hebben en dat interventies cruciaal 
zijn (zeker als het gezinnen met kinderen betreft), dringt meer en meer door en maakt dat gemeenten alle 
mogelijkheden benutten. Een belangrijke ontwikkeling in de wet betreft de inwerkingtreding van de Wet 
MBVEO (‘Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’). Deze wet regelt de bevoegdheden 
van burgemeester en officier van justitie tot het nemen van maatregelen ter bestrijding van notoire overlast. 
In de wet wordt onder meer geregeld dat de burgemeester bevoegd is tot het nemen van gebiedsgerichte 
maatregelen jegens personen ter bestrijding van voetbalvandalisme en andere vormen van groepsgebonden 
overlast om de openbare orde te handhaven. Specifiek ten aanzien van de overlast van prostitutie is het huidige 
wetsvoorstel ‘Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ van belang. Doel van de wet is een 
strikter en een meer uniform vergunningenbeleid. Hierbij is aandacht voor de positie van de prostituee en de 
samenhang met de mogelijke strafbaarstelling van de klant van niet-gereguleerde prostitutie. Daarnaast kunnen 
gemeenten via vergunningenbeleid bepalen waar en hoeveel bordelen of andere seksbedrijven er komen. Voor 
prostitutiebedrijven kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenaamde nul-optie. 
De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid 
of de gezondheid. 

websites

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > aspect 4 van de aanpak: ‘Betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid’, 
via bijvoorbeeld wijk- en buurtpanels, buurtschouwen, gezamenlijke onderhoudsprojecten, SMS-alert, Burgernet

rol gemeente De gemeente kan zelf het voortouw nemen bij het betrekken van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid 
(bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van veiligheidsplannen, al dan niet op wijkniveau) en daarnaast faciliterend 
en bevorderend optreden bij het betrekken van bewoners door veiligheidspartners (bijvoorbeeld de politie en 
corporaties). Dit laatste geschiedt dan veelal via de wijk- of stadsdeelcoördinatoren.

belangrijke partijen Actoren zijn de betrokken gemeentelijke disciplines zoals welzijn, OOV en wijkgericht werken, en daarnaast de 
externe veiligheidspartners in dit verband, zijnde politie, bewonersorganisaties, corporaties.

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving.

soorten maatregelen Soorten maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn gezamenlijke onderhoudsprojecten (bijvoorbeeld van 
binnenterreinen van wooncomplexen), surveillance door bewoners onder begeleiding van de politie, bredere 
buurtpreventieprojecten in samenwerking met bewoners en de inzet van instrumenten als SMS-alert en Burger-
net. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Beschikbare instrumenten zijn onder meer de ontwikkelde formats voor buurtpreventieprojecten en de meer 
specifieke methodieken SMS-alert en Burgernet.  

belangrijke ontwikke-
lingen

Het algemene besef dat het betrekken van bewoners bij uitstek effectief is voor zowel de objectieve als de sub-
jectieve veiligheid, wint meer en meer terrein en leidt ertoe dat gemeente en partners steeds vaker  ‘creatieve 
paden’ in dit opzicht bewandelen. Een opvallende trend is de benutting van moderne informatietechnologie 
daarbij; voorbeelden zijn de instrumenten SMS-alert en Burgernet.

websites www.burgernet.nl
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Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > aspect 5 van de aanpak: ‘Toezicht en handhaving’. 
Hierbij gaat het primair om toezicht en handhaving in woongebied en gericht op woonoverlast, jeugdoverlast en kleine overtredingen zoals 
verkeerd parkeren en het verkeerd aanbieden van huisvuil (APV en Wet Mulder)

rol gemeente De gemeente kan eigen toezichthouders en BOA’s inzetten voor toezicht in de openbare ruimte en voor de 
controle en handhaving van lichte overtredingen (‘kleine ergernissen’) en verkeersovertredingen. Taak van 
de gemeente is de benodigde afwegingen in dit verband te maken (welke vorm en intensiteit van toezicht 
zijn nodig), tot een keuze te komen wat betreft handhavingsinstrumenten en functionarissen (naast publieke 
toezichthouders kan ook voor particuliere toezichthouders en voor cameratoezicht worden gekozen) en de inzet 
en financiering van instrumenten en functionarissen effectief te organiseren. Het beleidsmatige kader hierbij is 
veelal het integrale handhavingsbeleid of -programma van de gemeente. 

belangrijke partijen Actoren zijn de relevante gemeentelijke beleidsdisciplines (OOV, toezicht en handhaving, wijkgericht werken), 
politie, Openbaar Ministerie, corporaties, bewonersorganisaties, ondernemers, particuliere beveiligingsorganisa-
ties en eventueel ook buurgemeenten, indien er wordt samengewerkt met andere gemeenten bij de realisatie en 
inzet van toezichtscapaciteit. 

wet- en regelgeving APV 
Afvalstoffenverordening (Asv)
Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (= onderdeel van de Gemeentewet)
Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV/’Wet Mulder’)
Besluit OM-afdoening 
Strafrecht (257ba Sv) (Bestuurlijke strafbeschikking)
Artikel 151c Gemeentewet i.v.m. cameratoezicht

soorten maatregelen Wat betreft de vorm van toezicht: het kan gaan om ‘fysiek’ toezicht en om elektronisch toezicht. Fysiek toezicht 
kan worden uitgeoefend door gemeentelijke toezichthouders/BOA’s en particuliere beveiligers (daarnaast oefent 
de politie natuurlijk fysiek toezicht uit). Elektronisch toezicht betreft cameratoezicht, waarbij het uitkijken van 
de beelden overigens vaak weer belegd wordt bij de ‘fysieke’ toezichthouders.

Wat betreft de handhavingsinstrumenten: gebruik kan worden gemaakt van twee relatief nieuwe handhavings-
instrumenten, respectievelijk de ‘bestuurlijke boete’ en de ‘bestuurlijke strafbeschikking’. De bestuurlijke boete 
kan worden opgelegd bij veelvoorkomende overtredingen uit de APV en de Asv zoals hondenpoep, zwerfvuil 
e.d.. De bestuurlijke boete kent een bestuursrechtelijke basis. De boete kan worden opgelegd door BOA’s van de 
gemeente. De opbrengsten van de bestuurlijke boete gaan geheel naar de gemeente.

De bestuurlijke strafbeschikking kent een strafrechtelijke basis en kan ook door BOA’s van de gemeente worden 
opgelegd. De feiten waarvoor deze bestuurlijke strafbeschikking is bedoeld, staan omschreven in het Besluit 
OM-afdoening en betreffen, net als bij de bestuurlijke boete, overlastfeiten ofwel de zgn.’kleine ergernissen’. 
De opbrengsten van de bestuurlijke strafbeschikking gaan naar het Rijk maar de gemeenten ontvangen een PV-
vergoeding. 

NB: de instrumenten bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking zijn min of meer gelijkwaardig wat 
betreft te handhaven feiten en stellen beide de gemeente in staat zelf werk te maken van de handhaving van 
overlastfeiten. Maar: deze bestuurlijke handhaving geschiedt in principe via de bestuurlijke strafbeschikking 
tenzij de gemeente zelf actief heeft gekozen voor het instrument bestuurlijke boete!

Ten slotte kunnen op basis van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV/’Wet 
Mulder’) ook lichte verkeersovertredingen worden verbaliseerd door de gemeente.

Voor een effectieve organisatie en tenuitvoerlegging van dit instrumentarium is programmatische uitwerking in 
een integraal handhavingsbeleid of -programma eigenlijk onontbeerlijk. Het betreft relatief nieuwe en adminis-
tratief complexe instrumenten en daarnaast zijn er nog meer beleidsterreinen waarop de (schaarse) toezicht- en 
handhavingscapaciteit nodig is. Op basis van een integraal programma kunnen de noodzakelijke keuzes onder-
bouwd en geëvalueerd worden. 

1
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landelijk beschikbare 
instrumenten

Er zijn diverse instrumenten beschikbaar voor het ontwikkelen van integraal handhavingsbeleid. Voorbeelden 
zijn de ‘Database handhavingstaken’ voor de inventarisatie van handhavingstaken voor de gemeente (www.
databasehandhaving.nl), de Gids programmatisch handhaven voor decentrale overheden (te downloaden via 
www.hetccv.nl) en de ‘Zelftest Handhaving’ voor gemeenten om de professionaliteit van de handhaving te meten 
(www.zelftesthandhaving.nl).

Ondersteuning bij de implementatie van respectievelijk de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking 
bieden de handreikingen ‘Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte’ van de Ministeries van Justitie 
en BZK en de VNG (2009) en ‘Implementatie bestuurlijke strafbeschikking’ van het Servicecentrum Handhaving 
(2009). De handreiking ‘Handhaving overlast in het publieke domein: bestuurlijke boete, strafbeschikking, of …?’ 
(2008), eveneens van het Servicecentrum Handhaving, helpt gemeenten een keuze te maken tussen de beide 
instrumenten. Ondersteuning bij de implementatie van cameratoezicht ten slotte biedt de Handreiking Camera-
toezicht van het CCV (2009).

belangrijke ontwikke-
lingen

De belangrijkste ontwikkeling natuurlijk betreft de introductie van de instrumenten bestuurlijke boete en be-
stuurlijke strafbeschikking. Deze geven gemeenten de mogelijkheid zelf ‘werk’ te maken van de handhaving van 
overlast in de openbare ruimte en de eventuele prioritering daarvan gestalte te geven. Het handhavingstekort 
dat is ontstaan doordat de politie sterker is gaan focussen op zwaardere criminaliteit, is zodoende opgevuld. Dit 
is in algemene zin gunstig voor de veiligheid en vooral de leefbaarheid van wijken, buurten en kernen.

websites www.bestuurlijkestrafbeschikking.nl
www.vng.nl/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/Schematisch_overzichtBB%2027okt2008.doc (voor een over-
zicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete)

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving > aspect 6 van de aanpak: ‘Aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen’ 
ofwel de specifieke en gerichte inzet op afzonderlijke criminaliteitsproblemen, in aanvulling op integrale wijkaanpak. Deze aanpak van 
bepaalde vormen van criminaliteit heeft vaak op het niveau van de gemeente plaats en betreft dan een min of meer ‘vaste’, op zichzelf 
staande aanpak , al dan niet projectmatig van aard. Voorbeelden zijn een stedelijke aanpak van woninginbraak of van huiselijk geweld. 

rol gemeente Als regievoerder over de lokale veiligheid heeft de gemeente ook de taak de aanpak van specifieke criminali-
teitsfenomenen waar nodig te entameren, eventueel te coördineren en in elk geval te bewaken. De focus ligt 
daarbij op diverse vormen van vermogenscriminaliteit (woninginbraak, diefstal, e.d.) en op geweldscriminaliteit 
(inclusief huiselijk geweld). De planvorming en uitvoering ten aanzien van deze vormen van criminaliteit liggen 
voor een belangrijk deel bij de partners, in het bijzonder OM en politie. Maar de gemeente bedt deze aanpak 
in in haar bredere veiligheidsbeleid, bepaalt welke flankerende preventieve maatregelen vanuit de gemeente 
nodig zijn en voert de regie over de omvattende aanpak. Ten aanzien van bepaalde vormen van criminaliteit – 
huiselijk geweld bijvoorbeeld – heeft de gemeente sowieso ook een uitvoeringstaak. Bij andere items voert de 
gemeente de regie over de uitvoering (bijvoorbeeld via het Veiligheidshuis). Met betrekking tot een item als 
fietsendiefstal ten slotte is de gemeente prima in staat om samen met politie en andere partners een integrale 
aanpak te ontwikkelen. 

belangrijke partijen Belangrijke partijen bij dit aspect van de aanpak zijn de relevante gemeentelijke beleidsdisciplines (in het bijzon-
der OOV en Zorg en Welzijn), het steunpunt huiselijk geweld, politie, OM en de overige Veiligheidshuispartners 
uit de justitiële en zorgketen.

wet- en regelgeving Relevante wetgeving betreft de Wet Tijdelijk Huisverbod en het nieuwe  artikel 13b van de Opiumwet (zie 
hieronder)
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soorten maatregelen Onderscheid kan gemaakt worden tussen de aanpak van veelplegers, de aanpak van huiselijk geweld, de aanpak 
van drugscriminaliteit, de aanpak van andere specifieke vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit en de 
aanpak van ex-gedetineerden. Voor zowel de aanpak van veelplegers als die van huiselijk geweld vormt het 
veiligheidshuis het coördinatie-instrument voor de uitvoering. Ofwel: ‘in’ en ‘met’ het Veiligheidshuis kan de 
gemeente de regie voeren over de aanpak door de ketenpartners en ook verbindingen leggen tussen die keten-
partners. Het veiligheidshuis vormt zodoende in potentie een krachtig en onmisbaar instrument in de aanpak 
van vermogens- en geweldscriminaliteit. Sprake is van een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen. De 
meeste veiligheidshuizen hanteren als prioriteiten veelplegers (jeugdig en volwassen), huiselijk geweld en stelsel-
matige overlastplegers (jeugdig en volwassen). Zie voor meer informatie over de veiligheidshuizen paragraaf 5.4 
van deze handreiking. 

Een belangrijk accent in de aanpak van huiselijk geweld betreft de inzet van het tijdelijk huisverbod. Met dit 
preventieve instrument kan de burgemeester een potentiële pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot 
zijn woning ontzeggen. Het opleggen van dit huisverbod luistert naar strikte regels en criteria – maar tegelijk 
wordt er de nodige improvisatie en creativiteit van gemeenten verwacht bij de implementatie en het beheer van 
het huisverbod. 

Ten aanzien van de aanpak van drugscriminaliteit heeft de gemeente hoofdzakelijk preventieve mogelijkheden, 
met name via de Wet BIBOB (zie hierna bij thema 5.2). Het nieuwe artikel 13b van de Opiumwet heeft de repres-
sieve mogelijkheden van gemeente en politie gezamenlijk echter aanzienlijk verruimd: op basis van dit artikel 
kunnen nu namelijk ook zgn. ‘dealpanden’ worden gesloten door de burgemeester. Anders dan in de oude situ-
atie hoeft de burgemeester de overlast nu niet meer aan te tonen.

Voor de aanpak van andere specifieke vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit kunnen uiteenlopende 
maatregelen worden genomen, variërend van een projectmatige integrale aanpak bij bijvoorbeeld fietsen-
diefstal tot de inzet van een bekend en uitgekristalliseerd instrument als het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij 
woninginbraak. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Belangrijke instrumenten zijn, we noemden ze al, het Veiligheidshuis (zie toelichting hierboven) en het Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

belangrijke ontwikke-
lingen

Een belangrijke, algemene ontwikkeling ten aanzien van de aanpak van vermogens- en geweldscriminaliteit is 
dat die aanpak in meerdere opzichten dichter bij de gemeente is komen te liggen en minder exclusief bij politie 
en OM. We zien dit bij huiselijk geweld (huisverbod), bij de aanpak van veelplegers (via het veiligheidshuis), bij 
de aanpak van woninginbraak (gemeente verantwoordelijk voor het PKVW), bij de aanpak van drugscriminali-
teit (sluiting dealpanden) en bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit (BIBOB). Aan de ene kant geeft dit 
de gemeente de mogelijkheid haar rol op veiligheidsterrein meer profiel te geven en actiever betrokken te zijn 
bij de ‘echte’ aanpak. Aan de andere kant is het de vraag of deze rol de gemeente wel in alle opzichten past en 
of een coördinerende, regisserende rol niet meer geëigend is. In elk geval is het zaak de betrokkenheid bij de 
uitvoering kritisch te blijven onderzoeken en secuur te positioneren ten opzichte van de regierol. Specifiek ten 
aanzien van het veiligheidshuis dient ook gesteld dat de gemeente daarin in principe enkel een regierol heeft 
en dat het veiligheidshuis als zodanig geen beleidstaken heeft maar exclusief een extern coördinatie-instrument 
voor de uitvoering betreft.

websites www.politiekeurmerk.nl
www.veiligheidshuizen.nl

1
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Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid > veiligheidsthema 2.1: Veilig winkelgebied

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

In winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het gaat bijvoorbeeld om win-
keldiefstal en zakkenrollerij maar ook om jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in voetgan-
gersgebied en de mate van brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen 
van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden.

rol gemeente Bij dit thema hebben zowel publieke als private partijen een belangrijke rol. De private partijen zijn de onder-
nemers/winkeliers, de publieke vooral gemeente, politie en brandweer. Het meest effectief voor de aanpak van 
genoemde aantastingen van de veiligheid is publiek-private samenwerking waarin elke partij zijn eigen verant-
woordelijkheid invulling geeft. De rol van de gemeente is daarbij meerledig: aan de ene kant aanpak van en/
of regievoering rond criminaliteit en overlast in de openbare ruimte – en aan de andere kant het stimuleren en 
faciliteren dat ondernemers hun eigen rol invulling geven. Dit laatste kan bijvoorbeeld via het Keurmerk Veilig 
Ondernemen-winkelgebied (KVO-w). 

belangrijke partijen Dit betreft primair de gemeente, de ondernemers, de Kamer van Koophandel, de politie en de brandweer. In 
veel gemeenten is er daarnaast een vorm van city management, welke ook een belangrijke rol in dit verband 
heeft natuurlijk. Daarnaast kan het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een ondersteunende rol spelen bij 
implementatie van het KVO, net als het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen De inzet dient erop gericht te zijn verloedering aan te pakken/te voorkomen, diverse vormen van criminaliteit 
(inbraak, winkeldiefstal, vernieling) aan te pakken/te voorkomen, de brandveiligheid te optimaliseren en daar-
naast ook de eventuele overlast beheersbaar te houden. Een en ander vraagt om een integrale aanpak van het 
winkelgebied met betrokkenheid van alle relevante partners. Waarbij de ondernemers bij voorkeur zelf de regie 
voeren. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Een veel gebruikt instrument voor een dergelijke integrale aanpak betreft het Keurmerk Veilig Ondernemen-
winkelgebied (KVO-w). Dit instrument werkt met een sterren-systeem. Cruciaal is de actieve deelname van de 
ondernemers. 

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Kwantitatieve informatie leveren de politieregistratie, de integrale veiligheidsmonitor en mogelijk een andere 
bewonersenquête of een periodieke enquête onder ondernemers (‘binnenstadsmonitor’ bijvoorbeeld). 

mogelijke effectindica-
toren

Mogelijke effectindicatoren komen weer uit de politieregistratie enerzijds en enquêtes anderzijds. De politie-
registratie vormt in dit opzicht een ‘sobere’ bron – voor de hand liggende indicatoren zijn winkeldiefstal en 
inbraak in winkel (INP/BVH categorie 2.5.1 en 2.5.2; VNG-BVH-model categorie 2.1.1 en 2.1.2). Maar daarbij 
dient bewaakt dat de gegevens worden uitgesplitst naar te onderscheiden winkelgebieden, indien de aard van 
de aanpak daar om vraagt (bijvoorbeeld het ene winkelgebied wel en het andere geen KVO-w). Een relevante 
indicator uit de integrale veiligheidsmonitor betreft het ‘onveiligheidsgevoel in winkelgebied/winkelcentrum 
in de eigen buurt’. En daarnaast wordt in behoorlijk wat gemeenten, zeker de gemeenten met een omvangrijk 
winkelgebied, regelmatig een enquête onder winkeliers en eventueel bezoekers gehouden. Een dergelijke 
‘thermometer’ kan indicatoren bevatten als ‘slachtofferschap winkeldiefstal’, ‘slachtofferschap mishandeling/
bedreiging’, e.d.. Indien ook deze bron beschikbaar is, is het het beste een combinatie te maken van indicatoren 
uit de politieregistratie en indicatoren uit de enquête.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met met name het thema 2.3 en daarnaast ook met thema 3.1 en 3.2.

belangrijke ontwikke-
lingen

De borging van de veiligheid van winkelgebieden wordt steeds ‘gewoner’ – PPS via het KVO-w komt meer en 
meer voor. Zodoende slaagt de overheid er steeds beter in de benodigde samenwerking met ondernemers 
gestalte te geven en ondernemersinitiatief te faciliteren.

websites www.hetccv.nl/kvo
www.hetccv.nl/dossiers/veilig-ondernemen/index
www.stavoorjezaak.nl
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Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid > veiligheidsthema 2.2: Veilige bedrijventerreinen

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling 
aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid en tevens 
brandveiligheid (NB: ‘externe veiligheid’ ofwel veiligheid rond inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen en/of bewerkt, is onderdeel van veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid).

rol gemeente Ook bij dit thema hebben publieke én private partijen een belangrijke rol. De private partijen zijn de onder-
nemers/winkeliers, de publieke vooral gemeente, politie en brandweer. Het meest effectief is publiek-private 
samenwerking waarin elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid invulling geeft. De rol van de gemeente is 
meerledig: aan de ene kant aanpak van en/of regievoering rond criminaliteit en overlast – en aan de andere 
kant het stimuleren en faciliteren dat ondernemers hun eigen rol invulling geven. Dit laatste kan bijvoorbeeld 
via het Keurmerk Veilig Ondernemen-bedrijventerreinen (KVO-b). 

belangrijke partijen Belangrijke actoren zijn de ondernemers en ondernemersorganisaties, de Kamer van Koophandel, gemeente, 
politie, brandweer en eventueel het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (ondersteunend bij implementatie van het 
KVO) en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen Door te voeren maatregelen richten zich op de aanpak en voorkoming van diverse vormen van criminaliteit, de 
borging van fysieke veiligheid (verkeersveiligheid en brandveiligheid) en de optimalisering van de inrichtings-
technische kwaliteit. Dit geschiedt bij voorkeur in PPS-verband en met een trekkersrol van de ondernemers zelf.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Ook bij dit thema is er een veelgebruikt instrument voorhanden voor een dergelijke integrale aanpak. Het be-
treft het Keurmerk Veilig Ondernemen-bedrijventerreinen (KVO-b). Ook dit instrument werkt met een sterren-
systeem. En cruciaal is wederom de actieve deelname van de ondernemers. 

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Belangrijke informatiebronnen zijn de politieregistratie en eventuele enquêtes onder de ondernemers vanuit de 
gemeente of de ondernemersorganisatie zelf. 

mogelijke effectindica-
toren

Aan te bevelen effectindicatoren uit de politieregistratie zijn ‘diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren’ (INP/
BVH categorie 2.5.1; VNG-BVH-model categorie 2.2.1) en ‘overvallen’ (INP/BVH categorie 1.4.7; VNG-BVH-model 
categorie 2.2.2). Waarbij het wenselijk is dat de gegevens (streefwaarden en referentiewaarden) wel weer 
worden uitgesplitst naar te onderscheiden bedrijventerrein, indien de aard van de aanpak daar aanleiding toe 
geeft. Daarnaast wordt wellicht periodiek een enquête afgenomen onder ondernemers op bedrijventerreinen. 
Daaraan kunnen dan indicatoren op basis slachtofferschapsgegevens worden ontleend. Een combinatie van 
indicatoren op basis van enerzijds de politieregistratie en anderzijds een enquête, heeft de voorkeur. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent van alle thema’s de minste dwarsverbanden met andere thema’s. Er kan een wisselwerking zijn 
met de veiligheid in winkelgebied (indien dat een aanpalend terrein betreft) en daarnaast ook met de veelple-
gersaanpak in veiligheidsveld 1 en 3 en het thema  brandveiligheid (thema 4.2).

belangrijke ontwikke-
lingen

Net als voor thema 2.1 geldt hier dat de PPS-aanpak van de veiligheid op bedrijventerreinen met bovendien een 
sterke betrokkenheid van ondernemers onderhand een gebruikelijk verschijnsel is geworden.

websites www.hetccv.nl/kvo
www.hetccv.nl/dossiers/veilig-ondernemen/index
www.stavoorjezaak.nl
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Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid > veiligheidsthema 2.3: Veilig uitgaan

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: de sfeer in de gemeente verbetert 
er immers door. Maar er kunnen zich ook specifieke veiligheidsproblemen juist rond uitgaansvoorzieningen 
voordoen, zoals geweldpleging, overlast en vernielingen (eventueel vernielingen rond de zgn. (s)looproutes).

rol gemeente De gemeente heeft hier, net als bij de thema’s 2.1 en 2.2, enerzijds de verantwoordelijkheid voor de aanpak van 
en/of regievoering rond criminaliteit en overlast in de openbare ruime (openbare orde) en anderzijds een stimu-
lerende rol jegens ondernemers om gezamenlijk de veiligheid van hun bedrijven te optimaliseren. Verschil met 
de eerdere thema’s is dat de gemeente ook bij dit tweede taakaspect in het algemeen wel actief zelf de regie 
blijft voeren en die niet ‘belegt’ bij ondernemers. Dit is mede te verklaren vanuit de relatief grote veiligheidsri-
sico’s bij dit thema. 

NB: een derde belangrijk aspect van de aanpak van de veiligheid, dat van de vergunningverlening en handha-
ving in het kader van brandveiligheid, is onderdeel van de aanpak van brandveiligheid (zie thema 4.2). 

belangrijke partijen Belangrijke actoren zijn de horecaondernemers, Koninkijke Horeca Nederland, de betrokken afdelingen van de 
gemeente (economie, toerisme en recreatie, OOV), de politie, het Openbaar Ministerie en het eventuele aanwe-
zige city management in de gemeente.

wet- en regelgeving APV
Artikel 151c Gemeentewet i.v.m. cameratoezicht

soorten maatregelen Net als bij winkelgebied en bedrijventerreinen gaat het er in essentie om een vruchtbare PPS-aanpak van de 
veiligheid rond het uitgaan te bewerkstelligen. Dit geschiedt vaak via het afsluiten van een veilig stappen-con-
venant. In een dergelijk convenant staan de acties van gemeente, politie en ondernemers omschreven. Bij elkaar 
genomen betekenen deze acties een integrale aanpak van de veiligheid rond het stappen. De maatregelen in 
een dergelijk convenant hebben bijvoorbeeld betrekking op sluitingstijden, schenkbeleid, deurbeleid, toezicht 
in de openbare ruimte (fysiek en elektronisch ofwel cameratoezicht), vervoer na sluitingstijden, etc. Maatrege-
len met betrekking tot deze items kunnen eventueel ook zonder een convenant getroffen worden. Bepaalde 
maatregelen kunnen (of moeten zelfs) in de APV of een andere verordening verankerd worden (bijvoorbeeld 
cameratoezicht).

landelijk beschikbare 
instrumenten

Een veelgebruikt instrument betreft de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (handboek uit 2007). Dit betreft een 
stappenplan voor PPS op het terrein van veilig uitgaan. Daarnaast is het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan in 
oprichting (van het CCV en het Trimbosinstituut). Dit zal gemeenten gaan ondersteunen bij het vormgeven van 
‘Integraal uitgaansbeleid’, dat wil zeggen: inclusief de aanpak van alcohol en drugs.  

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Dit betreft vooral de politieregistratie, de integrale veiligheidsmonitor en eventuele andere bewonersenquêtes. 
Daarnaast is het denkbaar dat er periodiek een enquête onder de ‘stappers’ wordt afgenomen (zie ook hieron-
der).

mogelijke effectindica-
toren

De politieregistratie kent slechts één relevante effectindicator voor dit thema, namelijk: ‘overlast horeca’ (INP/
BVH categorie 2.2.2; VNG-BVH-model categorie 2.3). Gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld geweld (uit-
gaansgeweld) en vernielingen (vernielingen rond slooproutes) zullen eerst nader geanalyseerd en uitgesplitst 
moeten worden vooraleer ze bruikbaar zijn. Indien dit reeds frequent gebeurt, is het zeker aan te bevelen die 
routine voort te zetten – dit betreft immers informatieve effectindicatoren. Gebeurt dit nog niet maar is bij-
voorbeeld uitgaansgeweld wel een belangrijk issue, dan valt de benodigde procedure zeker te overwegen. Een 
andere relevante indicator is terug te vinden in de integrale veiligheidsmonitor (en wellicht ook in vergelijkbare 
bewonersenquêtes) en betreft  het ‘veiligheidsgevoel rond uitgaansgelegenheden’. En een derde mogelijke 
bron van effectindicatoren vormen periodieke enquêtes onder de ‘stappers’ over de veiligheid bij het uitgaan; 
dergelijke enquêtes worden wel afgenomen door gemeenten als evaluatie van een horecaconvenant. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dwarsverbanden zijn er met name met thema 2.1 (veilig winkelgebied),  thema 3.1 (overlastgevende jeugd), 
thema 3.3 (jeugd, alcohol en drugs) en 4.2 (brandveiligheid).



65Vereniging Van nederlandse gemeenten

belangrijke ontwikke-
lingen

Landelijk is er een verscherpte aandacht zichtbaar voor geweld in uitgaansgebied en daarnaast ook voor de 
overlast voor omwonenden (o.m. de slooproutes). Wat betreft het geweld bij het uitgaan kiezen veel gemeen-
ten voor cameratoezicht. Bekend uit evaluaties is onderhand dat camera’s niet zozeer tot een reductie van de 
hoeveelheid geweld leiden (het betreft immers ook geweld waarbij vaak alcohol in het spel is) maar wel de 
signalering en daaropvolgende repressie belangrijk versnellen. Interessant in dat verband is ook de mogelijkheid 
de tool agressiedetectie in te bouwen in het camerasysteem. Wat betreft de organisatie van de PPS-aanpak is 
samenwerking op basis van een convenant, met gebruikmaking eventueel van de KVBU, meer en meer gebrui-
kelijk.

websites www.hetccv.nl/instrumenten/Kwaliteitsmeter+Veilig+Uitgaan

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid > veiligheidsthema 2.4: Veilige evenementen 

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de organisa-
tor voorwaarden voor de veiligheid te realiseren, en aan de gemeenten om de juiste voorwaarden te stellen en 
die te handhaven. De risico’s betreffen met name geweldpleging, overlast, vernieling en brandgevaar.

rol gemeente De burgemeester is formeel verantwoordelijk voor de openbare orde, en maakt op basis van die verantwoor-
delijkheid keuzes ten aanzien van de wenselijkheid en toelaatbaarheid van evenementen, de veiligheidsvoor-
waarden daarvoor, de rollen van partijen dienaangaande en de controle en handhaving. De uitgangspunten ten 
aanzien van deze elementen en beslispunten legt de gemeente vast in haar evenementenbeleid. Belangrijke 
taakaspecten van de gemeente zijn zodoende het formuleren van evenementenbeleid en het gestalte geven 
aan een robuuste vergunningprocedure en aan controle en handhaving. Wat betreft de veiligheid van speci-
fieke evenementen kan als uitgangspunt gehanteerd worden dat de ondernemer zelf daar primair verantwoor-
delijk voor is – en die ondernemer heeft dus ook het voortouw bij het realiseren van de veiligheidsmaatregelen. 
Maar strekt dit zich uit tot de veiligheid buiten het evenemententerrein? De gemeente heeft toch toestemming 
verleend, op basis van haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde? Uiteindelijk zal de gemeente met 
haar veiligheidspartners vaak toch nog de nodige voorzieningen treffen. Het belang voor de lokale gemeen-
schap van een evenement, is mede bepalend voor de balans daarbij. En in de samenwerking met de evene-
mentenmakers geldt niet (altijd) het eenvoudige schema vergunningvoorwaarden en vervolgens controle en 
handhaving. Zeker bij de grotere en belangrijkere evenementen zal de gemeente, net als bij de andere thema’s 
binnen dit veiligheidsveld, een vruchtbaar PPS-pad moeten kiezen en vooral ook een effectieve regie moeten 
voeren op de omvattende procedure en de samenwerking tussen en inzet van de publieke en private partijen. 

belangrijke partijen Belangrijke actoren zijn de betrokken beleidsdisciplines van de gemeente – economie, cultuur en recreatie, 
OOV –, de ondernemers, brandweer, politie en GHOR. Daarnaast kennen gemeenten soms een stichting City 
Promotion; deze vervult dan een belangrijke rol bij de beleidsvoering rond evenementen. 

wet- en regelgeving APV

soorten maatregelen De gemeente dient zich primair op een gedegen inrichting en uitvoering van de vergunningverlening, controle 
en handhaving te richten. Daarnaast kan/zal de gemeente bepaalde veiligheidsmaatregelen rond concrete 
evenementen zelf ter hand nemen (denk aan inzet verkeersregelaars, het plaatsen van afzettingen). In regi-
onaal verband kan gewerkt worden met een evenementenkalender; hiermee kan de beschikbaarheid van de 
hulpdiensten – i.h.b. de politie – gepland worden. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Er zijn vanuit veiligheidsregio’s handreikingen beschikbaar voor de inrichting van de procedures en maatregelen 
rond evenementen. Het betreft onder meer de ‘Handreiking Inzet Hulpverleningsdiensten bij Evenementen’ van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden en de ‘Handreiking Evenementenbeleid’ van de GHOR Gelderland-Zuid. 

bronnen met cijferma-
tige gegevens 

Dit betreft de politieregistratie en eventueel een bewonersenquête waarin geïnformeerd wordt naar overlast 
van evenementen.

2
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mogelijke effectindica-
toren

Bij dit thema zijn er weinig ‘panklare’ effectindicatoren voorhanden. De politieregistratie kent de incidentcode 
‘overlast evenementen’ (INP/BVH categorie 2.6.3; VNG-BVH-model categorie 2.4.1). Deze kan dus gebruikt wor-
den. Dit is eigenlijk de enige concreet aan te wijzen indicator. Mogelijk dat er ook relevante indicatoren zijn te 
vinden in bewonersenquêtes die de gemeente laat uitvoeren.  

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kan – mede afhankelijk van de evenementenlocaties! – dwarsverbanden hebben met diverse andere 
thema’s, in het bijzonder de thema’s binnen dit veiligheidsveld (2.1, 2.2. 2.3 en 2.5) en die binnen het eerste 
veiligheidsveld. Daarnaast is er een vanzelfsprekend  dwarsverband met de thema’s binnen het veld ‘Fysieke 
veiligheid’, in het bijzonder thema 4.1: verkeersveiligheid en thema 4.2: brandveiligheid. Bij grootschalige eve-
nementen geldt ook een dwarsverband met thema 4.4: voorbereiding op rampenbestrijding. 

belangrijke ontwikke-
lingen

Naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland, heeft het COT een tweetal onderzoeken uitgevoerd. 
In het ene onderzoek zit een reconstructie van het optreden van de betrokken partners waaruit conclusies en 
aanbevelingen zijn geformuleerd. Daarnaast loopt er een fenomeenonderzoek naar ernstige ordeverstoringen 
bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen. Deze onderzoeken zullen waarschijnlijk leiden tot een aantal 
acties op zowel landelijk als lokaal niveau. 

websites 

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid > veiligheidsthema 2.5: Veilig toerisme

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden zoals 
strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en rond kampeerterreinen. De risico’s betreffen onder 
meer beroving, diefstal uit of van vaartuigen, geweldpleging, overlast en vernielingen. NB: risico’s als heide- of 
duinbrand vallen binnen het veld ‘Fysieke veiligheid’. 

rol gemeente De gemeente bewaakt samen met de beheerders van de recreatiegebieden de risico’s en voorkomende aantas-
tingen van de veiligheid, entameert met relevante partners eventueel een aanpak en bewaakt de doorvoering 
daarvan. Afhankelijk van het probleem en het palet van betrokken partijen kan de gemeente ook zelf de regie 
voeren bij de aanpak. Eventueel hebben recreatieondernemers een rol in de aanpak en is er sprake van PPS 
(denk bijvoorbeeld aan jachthavens bij diefstal uit of van vaartuigen of campinghouders bij overlast van kam-
peerders).

belangrijke partijen Sleutelactoren zijn de betrokken beleidsdisciplines binnen de gemeente (economie, recreatie en toerisme, OOV), 
beheerders van recreatiegebieden, politie, andere veiligheidsactoren in recreatiegebied (bijv. strandwacht, red-
dingsdiensten), recreatieondernemers.

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen Afhankelijk van het type recreatie binnen de gemeente en de omvang daarvan, zijn bepaalde veiligheidsmaat-
regelen opportuun. In elk geval is een goede ‘infrastructuur’ voor de afstemming tussen betrokken partijen en 
regievoering over de aanpak nodig (bij waterrecreatie bijvoorbeeld een ‘Breed Wateroverleg’). Vaak zullen er 
maatregelen met betrekking tot vormen van toezicht aan de orde zijn (strandwacht, politiesurveillance). Ook 
kan het om bepaalde logistieke voorzieningen gaan (inzet busvervoer bijvoorbeeld bij nachtelijke overlast van 
kampeerders op de wandelroute tussen horeca en kampeerterrein). Bij bepaalde problematieken is een sterke 
informatiepositie extra van belang (denk aan de seizoensinvloeden van criminaliteit in recreatiegebied), zodat 
er een effectieve maatwerkaanpak kan worden gevolgd. In het algemeen geldt dat de schaal van het toerisme 
een belangrijke factor vormt bij de vormgeving van de aanpak – er zijn aardig wat gemeenten meer dan ver-
dubbelen in het zomerseizoen – en dit heeft allerlei gevolgen voor de veiligheid maar ook voor de leefbaarheid 
(denk aan overlast voor omwonenden).

landelijk beschikbare 
instrumenten
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bronnen met cijferma-
tige gegevens 

De belangrijkste bron betreft de politieregistratie. Die bevat enerzijds gegevens die rechtstreeks betrekking heb-
ben op criminaliteit rond toerisme (met name ‘watergerelateerde criminaliteit’). Daarnaast kan via verdiepende 
analyse van bijvoorbeeld geweld- en inbraakcijfers ook eventueel een relatie met toerisme worden gelegd. Een 
mogelijke andere bron betreft bewonersenquêtes van de gemeente – daarin kan geïnformeerd naar bijvoor-
beeld overlast van toerisme. 

mogelijke effectindica-
toren

Met name de politieregistratie bevat relevante effectindicatoren. Het gaat daarbij vooral om de zogenaamde 
‘watergerelateerde criminaliteit’ (INP/BVH categorie 1.5.2; VNG-BVH-model categorie 2.5); dit betreft onder 
meer ‘diefstal uit/vanaf vaartuig’. Ten aanzien van andere soorten incidenten zoals geweldpleging, overlast en 
vernielingen is een nadere analyse van de politiegegevens nodig om te bepalen of en in welke mate ze herleid 
kunnen worden naar recreatiegebieden. Een dergelijke procedure valt te overwegen indien er voldoende kwali-
tatieve aanwijzingen zijn dat de veiligheid onder druk staat in betreffende  gebieden. Naast de politieregistratie 
bevatten periodieke bewonersenquêtes van de gemeente wellicht relevante indicatoren (‘veiligheidsgevoel in 
recreatiegebied’).

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dwarsverbanden zijn er met name met thema 2.3: Veilige uitgaan, thema 2.4: Veilige evenementen, veilig-
heidsveld 1 (overlast voor omwonenden) en veiligheidsveld 4 (in het bijzonder thema 4.1: verkeersveiligheid en 
thema 4.2: brandveiligheid).

belangrijke ontwikke-
lingen

websites 

2
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Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid > veiligheidsthema 3.1: Overlast jeugdgroepen

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Dit thema heeft betrekking op de overlast van groepen jongeren. De groepen jongeren veroorzaken geluids-
overlast, kunnen intimiderend aanwezig zijn, laten zwerfvuil achter en plegen eventueel vernielingen en andere 
vormen van kleine criminaliteit plegen. Soms plegen ze ook zwaardere vormen van criminaliteit – het betreft dan 
zogenaamde ‘criminele jeugdgroepen’. 

rol gemeente De gemeente is vanuit haar algemene taakstelling ten aanzien van de kwaliteit van de lokale gemeenschap én 
haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde, ook verantwoordelijk voor de aanpak en beheersing van 
jeugdoverlast. Voor een effectieve regievoering over de aanpak is een visie daarop benodigd alsmede een verta-
ling daarvan in een stappenplan. De gemeente kan deze visie vastleggen in het jeugdbeleid maar ook in het 
veiligheidsbeleid. Van belang daarbij is dat die visie verder gaat dan het vaststellen dat het een belangrijk thema 
betreft en vervolgens aangeven welke partijen er allemaal een rol in hebben. Cruciaal zijn aandacht voor de pre-
ciezere manifestatie en oorzaken van de overlast ion combinatie met explicitering van de preciezere maatregelen 
die getroffen worden per type jeugdgroep, in welke volgorde en in welk samenstel. Vaak ontbreken deze ele-
menten in de beleidsvoering op dit thema, met als gevolg dat er wel veel partijen ‘in beweging’ komen bij over-
last, echter zonder duidelijke gezamenlijke koers en met beperkt effect. Uitvoeringspartners van de gemeente op 
dit thema zijn vooral de politie en het jongerenwerk. Met het jongerenwerk maakt de gemeente prestatieafspra-
ken, waarbij de gekozen lijn in de beleidsvisie kan worden doorgezet. De gemeente bewerkstelligt daarnaast dat 
benodigde faciliteiten en voorzieningen gerealiseerd worden, zoals jeugdhonken en hangplekken. Op stedelijk 
niveau kan de gemeente, eventueel ook binnen de gemeentelijke organisatie, specifieke expertise op de aanpak 
van jeugdoverlast organiseren waarvan gebruik kan worden gemaakt in voorkomend gevallen in stadseleen/
wijken/kernen. 

belangrijke partijen Uitvoeringspartners zijn politie jongerenwerk en de toezichthouders van de gemeente. Via het veiligheidshuis 
kan worden ingezet op de stelselmatige overlastplegers, waarmee dus ook andere partners binnen het veilig-
heidshuis betrokken worden. Daarnaast vormen ouders (eventueel ‘buurtvaders’) en omwonenden belangrijke 
actoren. 

wet- en regelgeving APV
Wet MBVEO (‘Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’)

soorten maatregelen Er zijn vele soorten maatregelen van preventie tot repressie om overlast van jeugdgroepen tegen te gaan. 
Voorbeelden zijn goede hangplekken, buurtbemiddeling, straat- en gezinscoaches, cameratoezicht, avondklok, 
gebieds- of samenscholingsverboden,  Thuis op straat (TOS), mentor-/maatjesprojecten

landelijk beschikbare 
instrumenten

Een belangrijk instrument betreft de zogenaamde shortlistmethodiek. Met deze shortlistmethodiek is het mo-
gelijk een inschatting te maken van de jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen. De maatregelen 
zijn: groepsgericht (gericht op de groep als geheel), domeingericht (maatregelen in het gebied waar de groepen 
rondhangen) en/of persoonsgericht (gericht op de individuele leden van een groep). 

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Belangrijke informatiebronnen zijn de politieregistratie en de integrale veiligheidsmonitor of vergelijkbare 
bewonersenquêtes. Naast cijfers over meldingen jeugdoverlast, vernielingen, vandalisme e.d. levert de politie 
ook jaarlijks de rapportages conform de shortlistmethodiek aan; deze zijn grotendeels gebaseerd op gegevens in 
de politieregistratie. De integrale veiligheidsmonitor en vergelijkbare bewonersenquêtes bevatten gegevens met 
betrekking slachtofferschap en ervaren jeugdoverlast.

mogelijke effectindica-
toren

Aan te bevelen is een combinatie van enerzijds indicatoren uit enquêtes en anderzijds indicatoren uit de politie-
registratie. Net als bij het eerste veiligheidsveld geven deze indicatoren met elkaar een volledig en betrouwbaar 
beeld. Relevante indicatoren uit de politieregistratie zijn met name ‘vandalisme/baldadigheid’ (INP/BVH categorie 
2.2.1; VNG-BVH-model categorie 3.1.1), ‘overlast jeugd’ (INP/BVH categorie 2.7.1; VNG-BVH-model categorie 
3.1.2) en de respectievelijke aantallen hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen (VNG-BVH-model categorie 
3.1.3 en 3.1.4). Daarnaast zijn aan te bevelen de indicatoren ‘overlast van groepen jongeren’ en ‘onveiligheidsge-
voel door rondhangende groepen jongeren’ uit de integrale veiligheidsmonitor (of vergelijkbare indicatoren uit 
andere bewonersenquêtes).
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dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Die zijn er met de thema’s binnen het eerste veiligheidsveld (sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, veelvoorkomen-
de criminaliteit en veiligheidsgevoel), met thema 2.1: veilig winkelgebied en thema 2.3: veilig stappen, en met de 
andere thema’s binnen dit derde veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid.

belangrijke ontwikke-
lingen

Dit thema heeft duidelijk aan beleidsmatige aandacht gewonnen, en er zijn ook meer instrumenten voor voor-
handen. Maar die beperken zich vooralsnog tot verbetering van de infrastructuur van de aanpak, enerzijds de 
informatie-infrastructuur (de shortlistmethodiek, die immers vooral tot gegevens ten aanzien de aard en omvang 
van het probleem leidt) en anderzijds de samenwerking en coördinatie met de diverse partijen (via onder meer 
het Veiligheidshuis). In gemeenten leeft nog steeds de vraag welke inzet past bij welke problematische jeugd-
groep, en op welke wijze die kan worden doorgevoerd. Om aan die vragen tegemoet te komen, wordt vanaf 
2010 uitvoering gegeven aan een Masterplan aanpak jeugdgroepen voor gemeenten. Binnen dit Masterplan 
staat de interactie met gemeenten centraal en wordt toegewerkt naar concrete producten. Daarnaast treedt in 
2010 de Wet MBVEO in werking. Met deze wet krijgen zowel de burgemeester als de officier van justitie extra 
bevoegdheden om preventief in te grijpen bij voetbalvandalisme en ernstige overlast. Burgemeesters kunnen 
een gebiedsverbod en/of een meldingsplicht opleggen. Ook krijgen ze de mogelijkheid een groepsverbod op 
te leggen en een avondklok in te stellen voor kinderen onder de 12 jaar, die ’s avonds alleen op straat overlast 
veroorzaken. De officier van justitie krijgt soortgelijke bevoegdheden als het gaat om verdachten van een straf-
baar feit. Met de extra bevoegdheden kunnen de burgemeesters en officieren van justitie sneller ingrijpen als 
raddraaiers buurtbewoners treiteren, zich hinderlijk gedragen of de boel vernielen.

websites www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl 

Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid > veiligheidsthema 3.2: Individuele probleemjongeren (‘harde kern’, jeugdige veelplegers)

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat daarbij vooral om de jongeren met meerdere 
antecedenten – eventueel zgn. ‘veelplegers’ – die in diverse opzichten de maatschappelijke aansluiting hebben 
verloren. Ze vormen de harde kern van jeugdgroepen en plegen verschillende vormen van criminaliteit.

rol gemeente Ook ten aanzien van dit thema binnen dit veiligheidsveld voert de gemeente de regie. Het beleidskader wordt 
daarbij weer gevormd door het jeugdbeleid en eventueel het veiligheidsbeleid. Een belangrijk hulpmiddel bij 
de uitvoeringsregie en -coördinatie vormt in veel gemeenten het veiligheidshuis. In het veiligheidshuis worden 
alle strafrechtzaken waarbij minderjarige verdachten tussen de 12 en 18 jaar zijn betrokken, behandeld. In het 
veiligheidshuis vindt de koppeling plaats tussen de justitiële en de zorgketen (zie verder paragraaf 5.4 van deze 
handreiking).

belangrijke partijen Actoren op dit terrein zijn de relevante beleidsafdelingen van de gemeente (met name jeugdbeleid en OOV), 
politie en Openbaar Ministerie, jeugdzorg en andere partners in het Veiligheidshuis

wet- en regelgeving Wet op de Jeugdzorg
Wet MBVEO (‘Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’)

soorten maatregelen De aanpak van de jeugdige veelpleger kent een repressieve en een zorgkant. De combinatie van deze twee as-
pecten vindt plaats binnen het Veiligheidshuis. Daarin wordt op casusniveau c.q. op het niveau van de individuele 
jongere de inzet vanuit de diverse disciplines gecoördineerd. Zodoende is sprake van een zogenaamde ‘persoons-
gerichte aanpak’. Idee is dat voor elke jongere een sluitend traject wordt vastgesteld met zowel justitiële als 
zorgelementen. Dit traject dient de kans op aansluiting na de detentie te vergroten. Aspecten van de aanpak zijn 
– naast strafoplegging – scholing, toeleiding naar werk of stage, zinvolle dagbesteding. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Dit betreft de zgn. ‘Interventieaanpak’ en ‘Nazorg jeugdige ex-gedetineerden’. De interventieaanpak van het 
thema (risico)jeugd houdt in dat het Veiligheidshuis wijkgericht te werk gaat. Wanneer in een wijk of gebied 
veel problemen (dreigen te) ontstaan met jongeren, grijpt het Veiligheidshuis in. Voor de inzet na detentie is een 
handreiking ontwikkeld, geheten ‘Nazorg jeugdige ex-gedetineerden’. Kern van de aanpak is individuele traject-
begeleiding, ook na detentie. Het veiligheidshuis is ook in deze fase trekker.

3
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bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Dit betreft hoofdzakelijk de politieregistratie. Deze bevat enerzijds gegevens met betrekking tot de gepleegde 
delicten (bij veelplegers vooral vermogenscriminaliteit), anderzijds gegevens met betrekking de kenmerken van 
verdachten. Op basis van de politieregistratie wordt zoals hiervoor ook vermeld de rapportage over problema-
tische jeugdgroepen opgesteld. De gegevens met betrekking tot criminele jeugdgroepen daarin zijn ook bij dit 
thema relevant. Naast deze gegevens uit de politieregistratie kan bureau Halt gegevens aanleveren over het 
aantal zgn. Stop- en Halt-verwijzingen (NB: deze Halt-gegevens zijn vaak ook via de politie te verkrijgen).

mogelijke effectindica-
toren

Alleen de politieregistratie bevat relevante effectindicatoren bij dit thema. Het gaat hier immers om bekende, 
als zodanig geregistreerde verdachten. Gegevens uit bewonersenquêtes kunnen zodoende niet informatief zijn. 
Aan te bevelen effectindicatoren zijn het aantal verdachten 0-11 jaar (VNG-BVH-model categorie 3.2.1), het 
aantal verdachten 12-17 (VNG-BVH-model categorie 3.2.2) en het aantal verdachten 18-24 jaar (VNG-BVH-model 
categorie 3.2.3). Deze leeftijdscategorieën betreffende de gebruikelijke, door meerdere actoren gehanteerde 
categorieën. Daarnaast valt te denken aan het aantal criminele jeugdgroepen uit de shortlistinventarisatie (VNG-
BVH-model categorie 3.2.5) en het aantal zogeheten Halt-verwijzingen (VNG-BVH-model categorie 3.2.4). 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Die zijn er met thema’s binnen het eerste veiligheidsveld (sociale kwaliteit, veelvoorkomende criminaliteit, veilig-
heidsgevoel) en met de andere thema’s binnen dit derde veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid.

belangrijke ontwikke-
lingen

In alle Veiligheidshuizen komt de aanpak van individuele probleemjongeren als één van de thema’s terug. Daar-
naast treedt in 2010 de Wet MBVEO in werking (zier hiervoor bij thema 3.1).

websites www.veiligheidshuizen.nl
wwww.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl 

Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid > veiligheidsthema 3.3: Jeugd, alcohol en drugs

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn onder meer de zgn. zuipketen (soms ook caravans), hinderlijk 
gebruik van alcohol in de openbare ruimte en dito gebruik van drugs (dit laatste leidt soms tot een zgn. blowver-
bod, te regelen via de APV).

rol gemeente Via het (jeugd) gezondheidsbeleid en het coffeeshopbeleid, en eventueel ook via het jeugdbeleid en/of veilig-
heidsbeleid, voert de gemeente regie op dit thema. Zowel ten aanzien van het alcoholgebruik als het drug-
gebruik zijn er relevante maatregelen en instrumenten voorhanden die de gemeente kan inzetten. De selectie 
van deze maatregelen dient integraal te zijn, in de zin dat zowel op preventie als op repressie en curatie wordt 
ingezet en dat de te betrekken partijen elkaar aanvullen en versterken. De gemeente brengt de partijen bij 
elkaar, bewaakt de beleidsvoering en uitvoering en intervenieert waar nodig.

belangrijke partijen Belangrijke actoren bij dit thema zijn de betrokken gemeentelijke beleidsdisciplines (met name zorg/jeugdge-
zondheidszorg, sport en recreatie en OOV), sportverenigingen en ondernemersverenigingen, coffeeshophouders, 
onderwijsinstellingen (BO en VO), politie en Openbaar Ministerie, GGD en verslavingszorg

wet- en regelgeving Relevante wet- en regelgeving betreft de Drank- en Horecawet (DHW) en de APV. De beoogde wijziging van de 
DHW heeft onder meer betrekking op aanscherping van het toezicht op de verkoop van alcohol aan minderjari-
gen. Of dit ingevoerd zal worden is onzeker aangezien de wetswijziging een controversieel onderwerp betreft in 
de huidige demissionaire fase.
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soorten maatregelen Ten aanzien van het alcoholgebruik zijn speerpunten van veel gemeenten de aanscherping van het toezicht op 
de verkoop aan minderjarigen door detailhandelaren, het zogenaamde ‘hokken en keten-beleid’ (dit betreft 
de locaties waar jongeren in de privésfeer gezamenlijk alcohol nuttigen), voorlichting op scholen afspraken 
over schenkbeleid met horecaondernemers (evt. vast te leggen in een convenant Veilig Stappen. Ook regelen 
sommige gemeenten via de APV een alcoholgebruik- of meeneemverbod voor bepaalde plekken of in de gehele 
gemeente. Mogelijke maatregelen ten aanzien van het druggebruik zijn eveneens voorlichting op scholen en 
verscherpt toezicht op verkoop aan minderjarigen (in dit geval coffeeshop- en smartshophouders) en daarnaast 
inzet van artikel 13b van de Opiumwet (voor de aanpak van hennepteelt), een ‘blowverbod’ in de openbare 
ruimte via de APV en voorlichting over drugs in uitgaansgelegenheden/bij feesten en concerten.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Voor het ‘hokken en keten-beleid’ is een handleiding voor gemeenten ontwikkeld, genaamd ‘Handleiding 
ketenbeleid’ (2010). Deze handleiding bevat onder meer een stappenplan. Daarnaast geeft de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan houvast bij het formuleren van afspraken over ‘schenkbeleid’ in een convenant. Ten slotte is het 
Centrum Veilig en Gezond Uitgaan in oprichting (van het CCV en het Trimbosinstituut). Dit zal gemeenten gaan 
ondersteunen bij het vormgeven van ‘Integraal uitgaansbeleid’, dat wil zeggen: inclusief de aanpak van alcohol 
en drugs.  

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Kwantitatieve gegevens kunnen ontleend worden aan de integrale veiligheidsmonitor of een vergelijkbare be-
wonersenquête (de monitor bevat vragen met betrekking tot drugs- en alcoholoverlast) en (jeugd)gezondheids-
monitoren die regionale of provinciale actoren veelal periodiek uitvoeren. Daarnaast kunnen verslavingszorg en/
of GGD gegevens aanleveren over de hulpverlening aan minderjarigen. 

mogelijke effectindica-
toren

De politieregistratie bevat geen relevante indicatoren voor dit thema. Wel kan gebruik worden gemaakt van 
GGD- en of provinciecijfers. Veelal voert een van deze partijen periodiek een (jeugd)gezondheidsmonitor uit. Die 
bevat ook indicatoren als ‘alcoholgebruik jongeren 13-18 jaar’ en ‘druggebruik jongeren 13-18 jaar’. Dit betreft 
goed te gebruiken effectindicatoren. Daarnaast kunnen prestatiecijfers van verslavingszorginstellingen als ef-
fectindicator gebruikt worden; een veelgehanteerde indicator bijvoorbeeld is ‘het aantal zorgvragers onder de 
18 jaar bij verslavingszorg’.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met thema 1.1: sociale kwaliteit van de woonomgeving, thema 1.2: fysieke 
kwaliteit van de woonomgeving, thema 2.1: veilig winkelgebied, thema 2.3: veilig stappen en de andere thema’s 
binnen dit derde veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid.  

belangrijke ontwikke-
lingen

Nieuwe DHW (vooral ook decentralisatie toezicht) en artikel 13b van de Opiumwet.

websites www.trimbos.nl
www.stap.nl 
www.hetccv.nl/instrumenten/Kwaliteitsmeter+Veilig+Uitgaan

Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid > veiligheidsthema 3.4: Veilig in en om de school

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid – thuis, in de buurt, bij het stappen maar ook op school. 
Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwo-
nenden), vernielingen en verkeersonveiligheid.

rol gemeente De gemeente faciliteert instellingen in het BO en VO om veiligheidsprojecten uit te voeren. Het betreft projecten 
als het Convenant en Handelingsprotocol Veilige School en Integrale schoolveiligheidsarrangementen. De ge-
meente levert formats aan en stelt middelen beschikbaar voor de doorvoering van maatregelen.

belangrijke partijen Actoren rond dit thema zijn de betrokken beleidsdisciplines van de gemeente (jeugd, onderwijs, OOV), onder-
wijsinstellingen in het basis- en voortgezet onderwijs (BO en VO), politie en Openbaar Ministerie.

wet- en regelgeving Relevant in dit verband is de Arbowet, die scholen wettelijk verplicht een schoolveiligheidsbeleid uit te voeren. 
Daarnaast geldt vanaf 2011 
Verplichte incidentenregistratie (vanaf 2011).

3
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soorten maatregelen De gemeente is vooral regievoerder op afstand en bevordert en faciliteert scholen om een samenhangend pak-
ket van maatregelen door te voeren. Die maatregelen hebben dan betrekking op veiligheid in pauzes en tijdens 
schoolfeesten, wapenbezit, pestgedrag, vernielingen, diefstal en verkeersveiligheid rond de school. Een be-
langrijk instrument voor de regievoering binnen de school maar ook op overstijgend niveau door de gemeente, 
betreft incidentregistratie. Dit is waarschijnlijk vanaf 2011 verplicht. De scholen kunnen hun maatregelen vastleg-
gen in en/of baseren op de beschikbare formats en instrumenten zoals het Convenant en Handelingsprotocol 
Veilige School. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Dit betreft de genoemde formats, in het bijzonder de leidraad ‘Convenant Schoolveiligheid’ (2010). Daarnaast 
kan gebruik worden gemaakt van de Kwaliteitsteams Veiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut.

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Dit betreft bestaande jeugd(gezondheids)monitoren en het incidentregistratiesysteem van scholen.

mogelijke effectindica-
toren

Ook ten aanzien van dit thema bevat noch de politieregistratie, noch de integrale veiligheidsmonitor relevante 
effectindicatoren. Die kunnen eventueel wel ontleend worden aan de hiervoor al genoemde jeugdgezondheids-
monitor – waarin veelal ook pestgedrag wordt gemeten – en aan het eventuele incidentregistratiesysteem dat 
door BO- en VO-instellingen binnen de gemeente wordt gehanteerd (is vanaf 2011 wettelijk verplicht)

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met thema 1.1: sociale kwaliteit van de woonomgeving, thema 1.2: fysieke 
kwaliteit van de woonomgeving, thema 3.1: overlast jeugdgroepen, thema 3.3: jeugd, alcohol en drugs en thema 
4.1: verkeersveiligheid 

belangrijke ontwikke-
lingen

websites www.nji.nl (Kwaliteitsteams Veiligheid) 
www.schoolenveiligheid.nl
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Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid > veiligheidsthema 4.1: Verkeersveiligheid

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, 
voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid 
wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden 
kunnen worden objectieve verkeersveiligheid, subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast.

rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het gemeentelijk wegennet. Dit betreft door-
gaande wegen, ontsluitingswegen en wegen in verblijfsgebied. De ‘veiligheidsopgave’ ten aanzien van deze 
categorieën wegen verschilt maar is telkens integraal van aard, in de zin dat ook de veiligheid van omliggend 
gebied – in het bijzonder woongebied – er deel van uitmaakt. De gemeente realiseert veiligheidsvoorwaarden 
in de ontwerpfase, beheert en onderhoudt die in de gebruiksfase en brengt dan ook eventueel extra voorzienin-
gen aan. Voor het verkeersveilig gebruik van de wegen organiseert de gemeente verkeerseducatie en werkt zij 
samen met onder meer de politie, die toezicht en handhaving uitoefent. De gemeente voert zowel beleidsmatig 
als in belangrijke opzichten ook operationeel de regie over de verkeersveiligheid. Haar visie en operationalise-
ring daarvan legt zij vast in verkeers- en vervoersbeleid, eventueel mede in RO-beleid alsook eventueel in het in-
tegrale veiligheidsbeleid. Het totaal van de maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid kan de gemeente 
eventueel ook nog vastleggen in een separaat verkeersveiligheidsplan. 

belangrijke partijen Belangrijke actoren zijn de betrokken gemeentelijke afdelingen (verkeer en vervoer, RO, OOV), politie en Open-
baar Ministerie, andere wegbeheerders (rijk en provincie), Veilig Verkeer Nederland (VVN)

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen De maatregelen van de gemeente zitten vooral in de proactieve en preventieve schakels van de veiligheidsketen, 
dat wil zeggen in de sfeer van RO en inrichting en op het terrein van verkeerseducatie. Wat betreft ontwerp en 
inrichting vormt het concept Duurzaam Veilig al langere tijd een belangrijke rode draad. Dit resulteert onder 
meer in de inrichting van 30 kilometerzones. Een recenter ontwerpconcept betreft dat van ‘shared space’: idee 
daarvan is dat het verminderen ren van verkeersaanwijzingen tot hogere veiligheid leidt doordat de verkeers-
deelnemers actiever moeten deelnemen aan het verkeer c.q. actief beslissingen moeten nemen. NB: dit concept 
werkt eigenlijk alleen goed op trajecten waarop het vaak druk is en meerdere soorten vervoer participeren. Een 
ander accent op het terrein van ontwerp en inrichting betreft de maatregelen met betrekking tot de veiligheid 
van schoolomgevingen en van school-thuis-routes, in het bijzonder fietsroutes. Wat betreft de verkeerseducatie 
vormen belangrijke doelgroepen scholieren en senioren. In de repressieve schakel zien we  vooral acties en maat-
regelen van de handhavingsorganisaties. De gemeente voert hier wel de regie en creëert ook randvoorwaarden 
door bijvoorbeeld de informatiepositie van partners te optimaliseren (hot spots-analyse plus uitwisseling gege-
vens met de politie). 

landelijk beschikbare 
instrumenten

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Een belangrijke informatiebron vormt wederom de politieregistratie – deze bevat gegevens met betrekking tot 
verkeersongevallen en meldingen van parkeerproblematiek. Bewonersenquêtes van de gemeente  bevatten 
eventuele gegevens met betrekking tot verkeersoverlast en onveiligheidsgevoel als gevolg van verkeer. 

mogelijke effectindica-
toren

Aan te bevelen is het effectindicatoren met betrekking tot in elk geval drie onderwerpen op te nemen, namelijk: 
verkeersongevallen, verkeersoverlast en parkeerproblematiek. Indicatoren met betrekking verkeersongevallen 
en parkeerproblematiek kunnen aan de politieregistratie ontleend worden; het betreft de indicatoren ‘ongeval-
len dodelijke afloop’ (VNG-BVH-model categorie 4.1.1), ‘ongevallen letsel’ (VNG-BVH-model categorie 4.1.2) en 
‘ongevallen materiële schade’ (VNG-BVH-model categorie 4.1.3); en de indicator ‘parkeerproblemen en verkeers-
stremming’ (VNG-BVH-model categorie 4.1.5). Indicatoren met betrekking tot verkeersoverlast kunnen wellicht 
aan een gemeentelijke bewonersenquête ontleend worden.  

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met thema 1.2: fysieke kwaliteit, thema 2.4: veilige evenementen, thema  2.5: 
veilig toerisme en thema 3.4: veilig in en om de school. 

4
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belangrijke ontwikke-
lingen

websites www.veiligverkeernederland.nl
www.swov.nl

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid > veiligheidsthema 4.2: Brandveiligheid

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van 
bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen, gebouwen met horecabestemming, instellingen, andere 
bedrijven) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. Om de brandveiligheid te borgen ziet de 
brandweer toe op preventie en geeft zij voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich 
op de bestrijding (repressie) van branden.

rol gemeente De gemeente voert beleidsmatig de regie over de lokale brandveiligheid. Belangrijkste uitvoeringspartner is 
vanzelfsprekend de brandweer. Dit kan een lokaal korps betreffen maar ook een districtelijk of regionaal korps. 
De gemeente ziet in alle gevallen toe op een adequate vormgeving van de brandweertaken en bewaakt en 
bevordert  daarbij de wisselwerking van de brandweertaken met onder meer integrale handhaving en de tenuit-
voerlegging van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) c.q. de omgevingsvergunning. Bijzondere 
aandacht behoudt de gemeente ook voor de implementatie  van het Gebruiksbesluit, waardoor immers belang-
rijke verschuivingen optreden in de preventiewerkzaamheden (vergunningplicht versus meldplicht).

belangrijke partijen Actoren zijn de gemeente, de brandweer, vergunninghouders en meldplichtige gebouweigenaren en -gebrui-
kers. 

wet- en regelgeving Wet Veiligheidsregio´s
Gebruiksbesluit
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
Woningwet

soorten maatregelen De gemeente voert beleidsmatig de regie over de brandweertaken. Die  taken zelf c.q. te treffen maatregelen 
laten zich wederom het beste ordenen aan de hand van de veiligheidsketen. In de proactieve schakel adviseert 
de brandweer over brandveilig ontwerp bij gebouwen en bij vergunningen op het terrein van externe veiligheid. 
Ook is de brandweer bij voorkeur betrokken bij de periodiek proactie-overleg op het terrein van externe veilig-
heid tussen de disciplines RO, milieu en rampenbestrijding. In de preventieve schakel is de brandweer betrokken 
bij de afhandeling van meldingen en vergunningen in het kader van het gebruiksbesluit, verleent zij voorlichting 
aan doelgroepen, participeert zijn in de Wabo alsook, in het verlengde daarvan, in integraal toezicht en hand-
having. In de preparatieve  en repressieve schakels stelt de brandweer rampbestrijdingsplannen op (Bevi, Brzo, 
Pbzo), neemt zij deel aan opleidingen en oefent zij, borgt zij de beschikbaarheid van voldoende bluswater en 
rukt zij uit bij brandmeldingen.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Landelijke instrumenten waarin brandveiligheid een aspect vormt of centraal staat, zijn het Keurmerk Veilig Wo-
nen (is onder meer gericht op het gebruik van rookmelders), het Keurmerk Veilig Ondernemen en het PREVAP 
(preventieactiviteitenplan) dat richtlijnen bevat met betrekking tot de controlefrequentie per type gebouwen. 
In ontwikkeling is een standaardaanpak voor de ‘Brandveilige wijk’. Daarnaast is er een model ‘oefenpaspoort’ 
beschikbaar gekomen waarin de actuele oefenstatus van elke brandweerman kan worden bijgehouden. 

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

De belangrijkste bron voor cijfermatige informatie betreft de registratie van de brandweer zelf. Daarin wordt 
informatie opgeslagen over o.m. verstrekte vergunningen, uitgevoerde controles en handhavingsacties en aan-
tallen grote en kleine branden. 

mogelijke effectindica-
toren

Aan te bevelen effectindicatoren zijn ‘het aantal brandmeldingen’, het % verstrekte gebruiksvergunningen con-
form PREVAP en het aantal verrichte controles conform PREVAP. Dit betreft indicatoren uit de registratie van de 
brandweer’. De eerste indicator is een effectindicator, de tweede en derde prestatie-indicatoren. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met de thema’s binnen veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en Veiligheid en de 
andere thema’s binnen dit vierde veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid.  
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belangrijke ontwikke-
lingen

Op brandweerterrein trekt met name de implementatie van drie belangrijke wetten de aandacht, te weten de 
Wet Veiligheidsregio’s, de Wabo en het Gebruiksbesluit. Deze nieuwe regelgeving impliceert forse verschuivin-
gen in de organisatie, werkzaamheden en focuspunten van de brandweer.

websites www.allesoverbrandveiligheid.nl
www.vrom.nl/pagina.html?id=18371 (= helpdesk VROM Bouwregelgeving en brandveilig gebruik)
www.infopuntveiligheid.nl

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid > veiligheidsthema 4.3: Externe veiligheid

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of 
bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het 
zgn. ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de zgn. ‘naarbuiten 
gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.

rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor de risicobeheersing rond gevaarlijke stoffen op gemeentelijk grondge-
bied, in het bijzonder in zoverre het soorten inrichtingen en vervoer betreft ten aanzien waarvan de gemeente 
het bevoegd gezag is. Voor inrichtingen en vervoer waarvoor andere bestuursorganen het bevoegd gezag 
vormen (zoals de meeste BRZO-inrichtingen), heeft de gemeente een beperkte verantwoordelijkheid. De risi-
cobeheersing geschiedt via beleidsvorming, risico-inventarisatie en -analyse, vergunningverlening en controle, 
bestuurlijke verantwoording bij veranderend groepsrisico, doorvertaling externe veiligheidsfactoren in RO-proce-
dures, risicocommunicatie en preparatie rampenbestrijding. Over al deze elementen voert de gemeente de regie 
en uitvoeringscoördinatie. De uitvoering ligt deels bij gemeentelijke afdelingen, deels bij de brandweer en soms 
ook bij regionale milieudiensten.

belangrijke partijen Actoren bij dit thema  zijn de relevante gemeentelijke afdelingen (milieu,  controle en handhaving, RO, coör-
dinatie rampenbestrijding, soms OOV), de brandweer (ook de regionale) en de veiligheidsregio, regionale milieu-
dienst, provincie en ‘risicobedrijven’.  

wet- en regelgeving Relevante regelgeving betreft met name het Bevi (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen), de Revi (Regeling 
Externe Veiligheid Inrichtingen), het Brzo (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en het Registratiebesluit (2007).

soorten maatregelen Maatregelen die de gemeente, samen met haar partners, kan c.q. behoort te treffen binnen de diverse aspecten 
van vorenomgeschreven taakstelling zijn vooral: wat betreft beleidsvorming: vaststelling bestuurlijke beleids-
visie groepsrisico, waarin de gemeente omschrijft welke risico’s in welke gebieden binnen de gemeente zijn 
toegestaan en hoe zij omgaat met de oriëntatiewaarde van het groepsrisico; wat betreft risico-inventarisatie en 
-analyse: aanlevering voor het risicoregister (RIVM) en de risicokaart (provincie) van de gemeentelijke risicogege-
vens in verband met opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen maar ook als gevolg van natuurrampen zoals over-
stromingen en ernstige verstoringen van de openbare orde; wat betreft vergunningen en controle: consequente 
doorvoering van de vastgestelde procedures zodat alle externe veiligheidsvergunningen actueel zijn; wat betreft 
de bestuurlijke verantwoording bij veranderend groepsrisico: formuleren van de bestuurlijke verantwoording 
bij betreffende gevallen, onder verwijzing naar de compenserende maatregelen die getroffen worden; wat 
betreft de doorvertaling van externe veiligheidsfactoren in RO-procedures: integratie van de EV-factor in be-
stemmingsplannen en bij gebiedsontwikkeling en nieuwbouw rekening houden met bestaande risicocontouren 
en de uitgangspunten wat betreft zonering in de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente; wat betreft 
de voorbereiding op rampenbestrijding: die betreft in dit verband voornamelijk het opstellen van rampbestrij-
dingsplannen voor specifieke risico-inrichtingen en andere risico’s (zie ook thema 4.2).

landelijk beschikbare 
instrumenten

Instrumenten die gemeenten helpen genoemde maatregelen door te voeren, zijn de ‘Leidraad risico-inventarisa-
tie gevaarlijke stoffen’, Safeti-NL (een rekenprogramma voor de uitvoering van kwantitatieve risicoanalyses) en 
de handreiking verantwoording groepsrisico (www.groepsrisico.nl). Instrumenten die gemeenten in algemenere 
zin helpen de organisatie rond externe veiligheid goed beslagen te houden, zijn de ‘Maatlat EV’ (digitale zelf-
toets om te bepalen of er nog voldoende kritische massa is voor de uitvoering van EV-taken) en de VNG-handrei-
king ‘Samen werken aan externe veiligheid’ (2008). 
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bronnen met cijfermatige 
gegevens 

De relevante cijfermatige gegevens zijn beschikbaar binnen de gemeentelijke organisatie (vergunningen en 
controles), bij de brandweer (rampbestrijdingsplannen) en eventueel bij de regionale milieudienst (m.n. vergun-
ningen en controles).

mogelijke effectindica-
toren

Dit betreft niet zozeer effectindicatoren als wel prestatie-indicatoren. De reden daarvan is dat incidenten met 
gevaarlijke stoffen vrijwel niet voorkomen dus ook geen goede maat zijn voor de effectiviteit van het beleid. 
Aan  te bevelen indicatoren voor de kwaliteit van het externe veiligheidsbeleid zijn ‘% EV-objecten waarvan de 
risico’s geanalyseerd zijn’, ‘% actuele vergunningen BEVI en BRZO’ en ‘% actuele bestemmingsplannen inclusief 
EV-gegevens’.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent dwarsverbanden met vooral de thema’s 2.2: veilige bedrijventerreinen, 2.5: veilig toerisme en de 
andere thema’s binnen dit vierde veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid. 

belangrijke ontwikke-
lingen

Met het Bevi en de bestuurlijke verantwoordingsplicht daarin is het lokaal bestuur meer betrokken geraakt bij 
de visie- en besluitvorming rond externe veiligheid. Het opstellen van een beleidsvisie externe veiligheid ‘dwingt‘ 
de gemeente expliciete keuzes te maken ten aanzien   van geaccepteerde risiconiveaus in verschillende situaties 
en in verschillende zones binnen de gemeente. Als gevolg kan een betere balans ontstaan tussen het economi-
sche belang en het veiligheidsbelang. 

websites www.groepsrisico.nl
www.relevant.nl
www.vrom.nl/externeveiligheid

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid > veiligheidsthema 4.4: Voorbereiding op rampenbestrijding

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal – die vinden zelden plaats, maar gemeente en veilig-
heidspartners dienen zich toch terdege te prepareren op de eventuele ramp. De gemeente is daarbij verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke processen.

rol gemeente B&W is belast met brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de GHOR. De gemeenten werken 
samen in een verplichte gemeenschappelijke regeling: de veiligheidsregio. Een gemeente kan ervoor kiezen om 
een eigen gemeentelijke brandweer in stand te houden: art. 26 Wvr. Maar elke gemeente blijft verplicht aange-
sloten bij de veiligheidsregio.
De burgemeesters van de gemeenten zijn het bestuur van de veiligheidsregio. Taken die aan de veiligheidsregio 
zijn,  overgedragen, staan omschreven in  artikel 10 Wvr

De rol van de gemeente is dat de gemeente opdrachtgever is van de veiligheidsregio. De gemeente betaalt ook 
een inwonersbijdrage aan de veiligheidsregio om de taken op het gebeid van rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing te vervullen. Daarnaast vervult de gemeente nog een eigenstandige rol in de rampenbestrijding en crisisbe-
heersing als verantwoordelijke voor de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen. Zie het ‘crisisplan’ hieronder.

Planvorming: Het bestuur van de regio stelt een risicoprofiel vast (artikel 15 Wvr), stelt eens per 4 jaar een 
beleidsplan vast (artikel 14 Wvr) en stelt een crisisplan vast (art. 16 Wvr). In het crisisplan staan de taken en 
verantwoordelijkheden van en de afspraken met de betrokken partijen. De rol van de gemeente in de rampen-
bestrijding en crisisbeheersing, zowel in de preparatie als in de repressie en nazorg, is hierin ook beschreven. 

belangrijke partijen Actoren op dit terrein zijn de veiligheidsregio, de hulpdiensten (in dit verband geïntegreerd in de veiligheidsre-
gio), de gemeenten in de regio, waterschappen, de provincie. 

wet- en regelgeving De Wet Veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Wet Veiligheidsregio’s verankert nu wettelijk de be-
grippen ‘crisis’ en ‘crisisbeheersing’. Gerelateerde regelgeving betreft het Besluit Veiligheidsregio’s en het Besluit 
Personeel Veiligheisregio’s.
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soorten maatregelen Benodigde maatregelen hebben betrekking op planvorming (rampenplan en deelplannen), OTO (Opleiden, 
Trainen en Oefenen) en op het op peil houden van faciliteiten (ICT, actieruimten e.d.). Daarnaast dient in 
algemene zin de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op het juiste peil te worden gehouden – dit 
heeft dan betrekking op de borging van bestuurlijke en managementaandacht daarvoor, de aansluiting op het 
referentiekader regionaal crisisplan, de aansluiting van diverse functies/schakels (zoals hoofden actieteams) op de 
beschikbare kwalificatiedossiers en de inbedding van de rampenbestrijdingsorganisatie in de gewone ‘staande’ 
gemeentelijke organisatie. Zoals gezegd heeft de veiligheidsregio een belangrijke ondersteunende en begelei-
dende rol bij deze diverse maatregelen.

landelijk beschikbare 
instrumenten

Als onderdeel van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio’s komen diverse instrumenten beschikbaar. 
Beschikbaar zijn reeds het referentiekader regionaal crisisplan en de kwalificatiedossiers voor diverse functies 
binnen de rampenbestrijdingsorganisatie.

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

De cijfermatige gegevens met betrekking tot opleiden, oefenen, actualiteit deelplannen e.d. zijn voorhanden 
binnen de gemeente, bij de coördinator rampenbestrijding van de gemeente.

mogelijke effectindica-
toren

Dit betreft net als bij thema 4.2 en 4.3 niet zozeer effectindicatoren als wel prestatie-indicatoren. Dit heeft er 
alles mee te maken dat rampen zeer zeldzaam zijn. De meest relevante indicatoren voor de kwaliteit van de pre-
paratie zijn ‘% deelprocessen waarvan de planvorming actueel is’, ‘% deelprocessen dat jaarlijks beoefend wordt’ 
en ‘aantal bestuurlijke rampenoefeningen’

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema heeft dwarsverbanden met thema 2.3: Veilig stappen, thema 2.4: Veilige evenementen, thema 2.5: 
Veilig toerisme en met de andere thema’s binnen dit vierde veiligheidsveld: Fysieke veiligheid.

belangrijke ontwikke-
lingen

De belangrijkste ontwikkeling betreft natuurlijk de implementatie van de Wet Veiligheidsregio’s: die heeft be-
langrijke gevolgen voor de  coördinatie en aansturing in de acute fase van crises alsook voor de omstandigheden 
waarbinnen en voorzieningen waarmee de gemeente haar preparatie pleegt.   

websites www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal/wet-veiligheidsregio-s-wvr
www.nifv.nl

4
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Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid > veiligheidsthema 5.1: Polarisatie en radicalisering

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen in de samenleving die dermate zijn geradicaliseerd, 
dat zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de veiligheid. Sprake kan zijn van dreigend geweld. 
Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, zetten het sociaal weefsel onder druk. Stromingen die 
op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: rechts-extremisme, islamradicalisme, dierenrechtenradica-
lisme, links-extremisme. 

rol gemeente De rol van de gemeente op dit terrein is vooral proactief en preventief van aard. Via haar algemene inzet op 
sociale cohesie, netwerken in  buurten en respect verkleint/beperkt de gemeente in algemene zin de voe-
dingsbodem voor radicalisme. Daarnaast kan de gemeente explicieter inzetten op de preventieve kant van dit 
onderwerp door het bespreekbaar te maken met diverse actoren en eventueel speciale voorzieningen te treffen. 
Ten slotte heeft de gemeente, vanuit haar lokale regierol, ook een signalerende rol. In voorkomende gevallen 
kan de gemeente informatie delen met de justitiële actoren. In een daarop volgende aanpak kan de gemeente 
bepaalde flankerende maatregelen uitvoeren. Als geheel heeft de gemeente dus een belangrijke regisserende 
en uitvoerende rol op het vlak van proactie en preventie en daarnaast een ondersteunende rol op het vlak van 
de repressie. Beleidsmatig kan dit item worden ondergebracht in het veiligheidsbeleid maar bijvoorbeeld ook in 
het jeugdbeleid of participatiebeleid.

belangrijke partijen Actoren op dit terrein zijn de betrokken gemeentelijke beleidsafdelingen (welzijn, wijkgericht werken, jeugd, 
onderwijs, cultuur, OOV), maatschappelijke zelforganisaties (verenigingen en geloofsgenootschappen), welzijns-
organisaties, onderwijsinstellingen, politie, Openbaar Ministerie en de AIVD.

wet- en regelgeving Geen specifieke wet- en regelgeving 

soorten maatregelen Wat betreft de proactieve en preventieve kant gaat het dus enerzijds om de ‘gewone’ inzet op sociale cohesie 
en anderzijds het expliciet inzetten op voorkoming en beperking van radicalisering. Het eerste valt onder thema 
1.1: investeren in sociale kwaliteit. Het tweede betreft maatregelen als het beleggen van ronde tafelgesprekken 
met maatschappelijke zelforganisaties, het in algemene zin op peil houden van de relaties met deze organisaties, 
scholing van diverse wijkprofessionals in de omgang met doelgroepen en het geven van voorlichting op scholen 
en andere instellingen. Wat betreft de repressie gaat het enerzijds om signalering en anderzijds om ondersteu-
ning van een justitiële interventie. De signalering verloopt eigenlijk grotendeels via dezelfde kanalen als de 
‘algemene proactie’. Dus de wijkprofessionals en maatschappelijke partners hebben daarin een belangrijke rol. 
Binnen de gemeentelijke organisatie kan gedacht worden aan voorzieningen als consequente vermelding van 
het item in periodieke planvorming en het aanwijzen van een ‘trekker’ annex contactpersoon voor signalen – zo-
doende blijft het item in elk geval in het vizier. De ondersteuning van een justitiële interventie kan bijvoorbeeld 
gelegen zijn in de communicatie met en nazorg aan de ‘context’ van bepaalde subjecten. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Tot en met 2011 loopt het Actieplan Polarisatie en Radicalisering vanuit onder meer de ministeries van BZK en 
WWI. Via dit actieplan wordt subsidie verschaft aan gemeenten voor een lokale aanpak van polarisatie en radica-
lisering. De middelen zijn bedoeld voor onder meer het opstellen van een plan van aanpak, specifieke oplei-
dingen, specifieke projecten. Als onderdeel van de landelijke aanpak is een kennis- en adviescentrum ingericht 
(Nuansa). Dit helpt gemeenten de juiste keuzes te maken in deze complexe materie.

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Incidenten van radicalisering zijn bekend bij politie en justitie maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. 
Het gaat in het algemeen echter  om zeer kleine aantallen, waardoor dit geen relevante indicator vormt. De 
wel relevante informatie is hoofdzakelijk kwalitatief van aard en kan betrokken worden bij wijkprofessionals en 
stedelijk trekkers van de aanpak. 

mogelijke effectindica-
toren

Met betrekking tot dit thema ontbreekt het aan relevante kwantitatieve effect- en prestatie-indicatoren. Het 
aantal incidenten is te laag en de aanpak aan de andere kant is, anders dan bijvoorbeeld de voorbereiding op 
rampenbestrijding, nog onvoldoende gestandaardiseerd voor zinvolle prestatie-indicatoren.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema heeft dwarsverbanden met thema 1.1: sociale kwaliteit, thema 3.1: overlast jeugd, thema 4.4: voorbe-
reiding op rampenbestrijding en thema 5.2: bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 
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belangrijke ontwikke-
lingen

Dit onderwerp is in de afgelopen jaren sterk onder de aandacht gekomen als gevolg van enkele geruchtma-
kende incidenten. Landelijk, regionaal en lokaal zijn vanuit diverse disciplines belangrijke initiatieven ontplooid. 
Lokaal is de aanpak van radicalisering vaak onderdeel van bijvoorbeeld het jeugdbeleid. Het veld raakt als 
geheel steeds beter georganiseerd. 

websites www.nuansa.nl
www.forum.nl/res (Expertisecentrum Religie en Samenleving)

Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid > veiligheidsthema 5.2: Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in binnensteden/op 
gemeentelijk grondgebied en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke voorzieningen 
en beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake is van verweving van onder- en boven-
wereld en vaak ook van ‘witwassen’. Misdaadbranches die het betreft zijn vooral drugshandel, vastgoedfraude 
en mensenhandel. 

rol gemeente Gemeenten kunnen de bewegingsruimte van deze vormen van criminaliteit inperken door bij procedures kritisch 
te werk te gaan (BIBOB) en/of een integrale bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit vorm te geven. 
De rol van de gemeente is daarbij vooral een preventieve, is er een van ‘tegenhouden’. Kern van de aanpak is 
het voorkomen dat de gemeentelijke dienstverlening (beschikkingen) faciliterend werkt voor de georganiseerde 
criminaliteit. De aanpak richt zich op de georganiseerde criminaliteit die binnen de actieradius van het ‘gewone’ 
gemeentelijk werk komen en  is dus onderdeel, doet een beroep op de aspecten van het gewone bestuurlijke 
repertoire. Al met al is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zodoende ‘ongewoon gewoon’.  

belangrijke partijen Actoren bij dit thema zijn de betrokken gemeentelijke beleidsafdelingen (vergunningverlening, handhaving, 
OOV, bestuurszaken/-ondersteuning), politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, FIOD, het Regionaal Exper-
tise- en Informatiecentrum (RIEC – zie hieronder en in paragraaf 5.5) en het Landelijk Bureau BIBOB.

wet- en regelgeving Belangrijke regelgeving betreft met name de Wet BIBOB

soorten maatregelen Bij de voorkoming van misbruik van de gemeentelijke dienstverlening (beschikkingen) gaat het vooral om de 
toepassing van de Wet BIBOB : deze stelt gemeenten in staat om bij vergunningverlening, subsidies en aanbeste-
dingen binnen branches waarin deze beschikkingen mogelijk faciliterend werken voor criminaliteit (met name 
bouw, horeca, speelautomaten, seksinrichtingen) een extra kritisch traject te volgen en de beschikking eventueel 
te weigeren. De aanvrager/begunstigde kan, aan de hand van een vaste vragenlijst, om extra informatie over de 
bedrijfsvoering (organisatie en financiering) worden verzocht. Indien deze informatie wijst op een gerede kans 
op misbruik van de beschikking, kan die worden geweigerd. Bij dit BIBOB-onderzoek kan ondersteuning worden 
verleend door het Regionaal Expertise- en Informatiecentrum (RIEC) en daarnaast kan ook het landelijk Bureau 
BIBOB om advies worden verzocht. In het onderzoek wordt zodoende alle relevante, open- én gesloten bronnen 
informatie gebruikt. Voorwaarde voor deze procedure is dat de gemeente de zgn. BIBOB-beleidslijn vaststelt. In 
de praktijk is overigens zichtbaar dat dit beleid mede een preventief effect heeft. 

Naast deze kritische beschikkingsprocedure kan de gemeente ook een integrale bestuurlijke aanpak van een 
bepaalde branche of een bepaalde wijk ontwikkelen. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om een thema als ‘men-
senhandel’ (tevens prioriteit van het College van PG’s). In een integrale aanpak worden diverse facetten van een 
dergelijk verschijnsel op diverse manieren samen met relevante partners aangepakt. Zo wordt bij mensenhandel 
ingestoken op zowel de criminele netwerken (met politie, justitie, FIOD, e.d.) als aan de slachtofferkant (met 
hulpverlening, verslavingszorg, e.d.)

5
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landelijk beschikbare 
instrumenten

Voor de toepassing van de Wet BIBOB zijn allerlei ondersteunende instrumenten beschikbaar, waaronder een 
modelvragenlijst voor de BIBOB-procedure. Deze is verkrijgbaar bij het landelijke Bureau BIBOB. Dit bureau 
verzorgt ook cursussen, presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten over de implementatie en toepassing van 
de Wet BIBOB. Daarnaast is in steeds meer regio’s het zogenaamde Regionaal Expertise- en Informatiecentrum 
(RIEC) operationeel. Het RIEC ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de BIBOB-procedure, in het bijzonder 
bij de interpretatie en verdere verrijking van informatie die via de procedure verkregen wordt, en bij het vorm-
geven van een bestuurlijke aanpak op specifieke thema’s (daartoe stelt het RIEC zogenaamd ‘Uitvoeringsmap-
pen’ voor gemeenten op). Handreikingen die in ruimere zin ondersteuning verlenen bij de ontwikkeling van 
een bestuurlijke aanpak, zijn ‘Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: Ongewoon gewoon’ en het 
‘Handboek Bestuurlijke aanpak’ van het CCV.

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Informatie over aantallen uitgevoerde BIBOB-procedures en de uitkomsten daarvan, is beschikbaar binnen de 
gemeentelijke organisatie. Informatie over de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit binnen de 
gemeente is beschikbaar bij politie en Openbaar Ministerie, maar wordt niet ‘zonder meer’ aangeleverd voor 
de veiligheidsanalyse – en, belangrijker, is daarvoor ook in wezen niet benodigd. Het is niet de taak van de 
gemeente om deze vormen van criminaliteit te bestrijden – het is de taak van de gemeente haar dienstverlening, 
specifiek beschikkingen, ‘misdaadproof’ te maken. Kennis van de kwetsbare branches is dan voldoende.

mogelijke effectindica-
toren

Aangezien het instrumentarium hier aan de orde preventief, ‘belemmerend’ van aard is, is een tastbaar veilig-
heidseffect niet gemakkelijk te expliciteren. Dit maakt het lastig een goede effectindicator af te leiden. Gedacht 
kan worden aan ‘het % uitgevoerde BIBOB-toetsen dat tot weigering van een beschikking heeft geleid’ of ‘het 
% uitgevoerde BIBOB-toetsen dat tot een BIBOB-advies heeft geleid’.

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema heeft vooral dwarsverbanden met thema 5.3: ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Thema 5.2 betreft 
de ‘externe integriteit’, thema 5.3 de ‘interne integriteit’.

belangrijke ontwikke-
lingen

Een belangrijke ontwikkeling betreft de realisatie van de Regionaal Expertise- en Informatiecentra (RIEC’s). 
Hierdoor zijn gemeenten beter in staat hun BIBOB-aanpak vorm te geven en ontstaat er ook meer regionale 
samenhang in die aanpak. Dit maakt het criminelen moeilijker naar buurgemeenten uit te wijken.

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de voorgenomen uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet 
BIBOB met vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij en de exploitatie van 
speelautomaten. Daarnaast bevat het wetsvoorstel de mogelijkheid voor burgemeesters om een BIBOB-onder-
zoek te doen naar bedrijven die geen vergunning van de gemeente nodig hebben, maar waar wel illegale acti-
viteiten plaatsvinden (zoals belwinkels en avondkappers). Verschillende gemeenten vermoeden dat criminelen 
uitwijken naar dit soort winkels. De wetswijziging treedt naar verwachting in 2011 in werking.

websites www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bibob/bureau-bibob
www.bestuurlijkhandhaven.nl 

Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid > veiligheidsthema 5.3: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

betekenis/hoe mani-
festeert het zich in de 
praktijk 

Naast de hiervoor behandelde ‘externe integriteit’ (thema 5.1 en 5.2) is er de ‘interne integriteit’ ofwel de amb-
telijke en bestuurlijke integriteit. Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling en daaruit 
voortvloeiend strafbaar handelen maar ook van ‘niet-intentionele’ verrommeling van procedures. In dit laatste 
geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen de lokale veilig-
heid in gevaar brengen doordat daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven 
(vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen extra bewegingsruimte kunnen 
krijgen (geen BIBOB-procedure toegepast) en er een moreel verloederend effect op groepen of personen binnen 
de lokale gemeenschap vanuit kan gaan (‘slecht voorbeeld doet slecht volgen’).

rol gemeente Het is de taak van de gemeente haar organisatie en procedures zodanig in te richten dat de kans op integri-
teitschending geminimaliseerd wordt. Dit vraagt enerzijds om organisatorische voorzieningen en anderzijds om 
een bepaald bewustzijn bij ambtenaren en bestuurders, om ‘sense of urgency’. Afdelingen die veel rechtstreeks 
contact hebben met het publiek (vergunning en handhaving bijvoorbeeld) zijn in principe het meest kwetsnaar – 
in een aanpak van de integriteit zullen dergelijke afdelingen dus in elk geval moeten worden meegnomen. Maar 
het beste effect wordt bereikt door ‘concernbreed’ op dit thema in te zetten.
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belangrijke partijen Actoren in dit verband zijn alle gemeentelijke afdelingen en de bestuurders en raadsleden van de gemeente.  

wet- en regelgeving De gemeentewet. Die verbiedt in dit verband
 •   uitoefening van met het ambt onverenigbare functies
 •   bepaalde handelingen van politieke ambtsdragers
 •   deelname van bestuurders en volksvertegenwoordigers aan stemming in bepaalde gevallen
 •   nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van 
     de politieke functie

soorten maatregelen Algemene organisatorische maatregelen ter minimalisering van de kans op schending van integriteit zijn stan-
daardisering van processen, het inbouwen van controlemechanismen en optimalisering van de interne coördina-
tie. Deze maatregelen leiden tot een maximale transparantie van de organisatie en werpen zodoende een dam 
op tegen schending van integriteit.
Meer specifieke voorzieningen betreffen gedragscodes, richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met informatie, 
een klokkenluidersregeling, aanwijzing van vertrouwenspersonen en doorvoering van het ‘vier ogenprincipe’. 
Communicatie over de gemeentelijke aanpak van integriteit met het publiek vormt daarbij een sluitstuk: dit 
maakt het (integer) handelen van ambtenaren in procedures en andere contacten met doelgroepen minder 
kwetsbaar – het is niet de privéopvatting van de betreffende ambtenaar die tot een bepaalde procedurele stap 
leidt maar het beleid van de gemeente!
Ter vergroting en bestendiging van het bewustzijn van de betekenis en het belang van integer handelen, kan 
dit item consequent in werkoverleggen geagendeerd worden – zodoende wordt het uiteindelijk een gewoon en 
goed bespreekbaar onderwerp. Nieuw integriteitsbeleid en bijvoorbeeld een nieuwe gedragscode kunnen daar-
naast het beste in samenspraak met/met actieve betrokkenheid van de diverse afdelingen worden ontwikkeld. 
Het resulterende beleid zal een gezamenlijk product zijn dat ‘leeft’ en draagvlak geniet. 

landelijk beschikbare 
instrumenten

Een publicatie die houvast biedt bij de ontwikkeling van een aanpak rond integriteit is de ‘Handreiking Integri-
teit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’ van VNG, IPO, Unie van Water-
schappen en BZK. Daarnaast kan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) integriteitsonderzoeken 
uitvoeren en daarover adviseren. 

bronnen met cijfermatige 
gegevens 

Informatie over schendingen van integriteit en eventuele procedures dienaangaande is beschikbaar binnen de 
gemeentelijke organisatie. 

mogelijke effectindica-
toren

Ook bij dit derde thema binnen het veld ontbreekt het aan zinvolle  kwantitatieve effectindicatoren, in dit geval 
omdat het aantal integriteitschendingen hoe dan ook zeer laag ligt. Gedacht kan wel worden aan een effectin-
dicator als ‘het % afdelingen waarbinnen het item ‘integriteit’ vast onderdeel uitmaakt van gewone processen 
zoals het wekelijkse werkoverleg’. 

dwarsverbanden met an-
dere veiligheidsthema’s

Dit thema kent vooral een dwarsverband met thema 5.2: bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminali-
teit. Dit dwarsverband is als volgt: voorwaarde voor consequente inzet op externe integriteit is borging van de 
interne integriteit. 

belangrijke ontwikke-
lingen

Er is onmiskenbaar meer aandacht gekomen voor dit onderwerp in de afgelopen jaren. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de gegroeide aandacht voor de kwaliteit van het lokaal bestuur, voor de bestuurskracht daarvan 
e.d.. Zoals gezegd heeft integriteit immers niet alleen te maken met het voorkomen van belangenverstrengeling 
maar meer in het algemeen ook met de voorkoming en aanpak van ‘verrommeling’ van procedures. Tegelijk lijkt 
er nog onvoldoende besef van de samenhang tussen interne en externe integriteit, hetgeen bijvoorbeeld ook 
blijkt uit het vaak ontbreken van dit item in integraal veiligheidsbeleid. In deze handreiking is het bewust weer 
opgenomen, opdat meer gemeenten het zullen integreren in hun veiligheidsbeleid.    

websites www.bureauintegriteit.nl

5
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In dit onderdeel worden enkele onderwerpen separaat 

verder uitgewerkt. Het betreft onderwerpen die diverse 

raakvlakken met de methode hebben en als zodanig 

belangrijke dimensies vormen in het speelveld waarop 

de gemeentelijke beleidsontwikkeling zich afspeelt. 

5.1 De regierol van de gemeente
De gemeente heeft de regie over de veiligheid, precie-

zer: over de lokale integrale veiligheid. Over deze re-

gierol is veel gezegd en geschreven, en er bestaat ook 

veel onduidelijkheid over. Het begrip leent zich daar 

dan ook voor: ‘regie’ is namelijk een term die ontleend 

is aan een ander vakgebied (dat van toneel en film) en 

als zodanig een metafoor voor een bepaald type taken 

en verantwoordelijkheid. En metaforen laten zich lastig 

definiëren aangezien ze er juist voor bedoeld zijn om 

via een min of meer intuïtieve weg nieuwe inzichten 

te exploreren en te communiceren. Een grondige uit-

werking van de term ‘regie over de veiligheid’ is dus 

eigenlijk per definitie niet mogelijk.

Om het begrip toch wat hanteerbaarder te maken en 

een plek te geven binnen deze methode c.q. in relatie 

te brengen tot Kernbeleid Veiligheid, wordt hier een 

korte verkenning van de betekenis ervan uitgevoerd. 

Daarbij wordt de analogie met de toneel- en filmwe-

reld, die aan de term ten grondslag legt, impliciet ‘mee-

genomen’. 

Kortweg kan de regierol van de gemeente over de lo-

kale veiligheid omschreven worden als het zodanig 

sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei 

randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op 

het terrein van de veiligheid, op een effectieve manier 

blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar 

niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te conso-

lideren (NB: maximale, ‘100%’- veiligheid wordt alge-

meen als niet haalbaar beschouwd). Elementen van de 

regievoering zijn zodoende:

 • het formuleren en uitdragen van een overtuigende 

visie op de aanpak

 • doorvertaling van deze visie in samenhangend be-

leid

 • het betrekken van de partners bij deze beleidsont-

wikkeling 

 • middelen en andere voorzieningen beschikbaar stel-

len voor de uitvoering

 • het voeren van ambtelijke en bestuurlijke coördina-

tie in de uitvoeringsfase

 • zicht behouden op het ‘acteren’ van de partners in 

de uitvoeringsfase en partners aanspreken indien zij 

taken verwaarlozen/afspraken niet nakomen 

 • tijdig evaluaties en nieuwe planvorming entameren

 • interventies bij urgente nieuwe veiligheidsproble-

matiek entameren

 • een goede informatiepositie, zowel wat betreft de 

aanpak en als de maatschappelijke veiligheidseffec-

ten, bewaren en zodoende zicht behouden op de 

eventuele noodzaak van beleidsinnovaties

 • in het algemeen beschikbaar en bereikbaar zijn voor 

5 Focus
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de partners en ‘aanwezig’ zijn in beleid en uitvoering (‘vin-

ger aan de pols’)

Een complicerende factor bij de regie over de veiligheid is dat 

de mogelijkheden voor verticale sturing beperkt zijn: voor 

meerdere belangrijke veiligheidspartners (denk aan corpora-

ties, ondernemers, bewoners) geldt dat de gemeente weinig 

kan afdwingen en het vooral van overtuiging en het sluiten 

van coalities moet hebben (zogenaamde horizontale sturing). 

De eerste drie van de hierboven genoemde elementen win-

nen dan aan betekenis. 

Kernwoorden in de regievoering blijken ‘visie’, ‘overtuiging’, 

‘het bevorderen en faciliteren van samenwerking’, ‘betrek-

ken van de partners’, ‘coördinatie en procesbewaking’. De re-

latie met Kernbeleid Veiligheid is dan ook evident. Met deze 

methode wordt immers het onderliggende plan (‘scenario’) 

voor de benodigde effectieve samenwerking verkregen, met 

inbegrip van de uitgangspunten voor de coördinatie en re-

gievoering in de uitvoeringsfase. En de partners worden daar 

actief bij betrokken, zodat er gaandeweg reeds draagvlak en 

een ‘wij’-gevoel ontstaan. Al met al helpt Kernbeleid Veilig-

heid gemeenten een heel eind op weg bij het gestalte geven 

aan de regierol.

5.2 Samenwerking politie en gemeente 
De politie is natuurlijk de veiligheidspartner bij uitstek van 

de gemeente: op alle vijf veiligheidsvelden en ten aanzien 

van bijna alle veiligheidsthema’s binnen de velden heeft de 

politie een belangrijke uitvoerende rol. Geen enkele van de 

andere veiligheidspartners van de gemeente heeft een der-

gelijke omvattende en veelzijdige rol in het gemeentelijke 

veiligheidsbeleid.  

Sowieso wijkt de positie van de politie c.q. de relatie tussen 

de politie en het lokaal bestuur belangrijk af van die met de 

andere uitvoeringspartners. Zo is de burgemeester het be-

voegde gezag ter zake van de handhaving van de openbare 

orde door de politie en legt hierover verantwoording af aan 

de gemeenteraad (art. 172 en 180 van de Gemeentewet). En 

gemeenteraden hebben een ’wettelijk inbrengrecht’, dat wil 

zeggen dat in een vroeg stadium van de beleidscyclus ge-

meenteraden in de regio moeten worden gehoord over de 

lokale prioriteiten in hun gemeenten. Dit inbrengrecht is be-

perkt tot het ontwerpbeleidsplan en geldt niet voor beheers-

kwesties (organisatie, formatie, begroting en jaarrekening).

De dagelijkse sturing van de politie ligt bij de lokale ’driehoek’ 

(burgemeester, officier van justitie en lokale politiechef). Arti-

kel 14 van de Politiewet luidt: ‘De burgemeester en de officier 

van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd 

van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps, 

binnen welks grondgebied de gemeente geheel of ten dele 

valt, en, zo nodig, met de korpschef, over de taakuitvoering 

van de politie’. Ook op regionaal niveau is sprake van een 

dergelijke ‘driehoek’ – artikel 27 van de Politiewet luidt: ‘De 

korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie overleggen 

regelmatig tezamen met de korpschef over het beheer van 

het regionale politiekorps’. De korpsbeheerder is daarbij de 

burgemeester van de centrumgemeente van de regio. 

Het ‘algemeen bestuur’ van de politie ten slotte wordt ge-

vormd door het Regionaal College. Het Regionaal College 

neemt beslissingen over de hoofdlijnen van het beleid. In dit 

college hebben alle burgemeesters uit de regio zitting, even-

als de hoofdofficier van Justitie en de korpschef. 

We zien dat het lokaal bestuur een sterke, wettelijk veran-

kerde rol heeft in de aansturing van de politie. Ook de ge-

meenteraad is daar op verschillende manieren bij betrok-
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ken. Maar veel loopt via de burgemeester en de regionale 

korpsbeheerder. Om toch goed op de hoogte en betrokken 

te blijven, dienen goede werkafspraken te worden gemaakt 

over de aanwezigheid van de korps- of districtschef in raads- 

en commissievergaderingen alsmede over de terugkoppeling 

door de burgemeester uit bijvoorbeeld het regionaal college.

Duidelijk is dat de rol en positie van de politie in het veilig-

heidsbeleid sterk afwijken van die van andere veiligheids-

partners. Maar voor wat betreft de betrokkenheid bij de be-

leidsontwikkeling conform Kernbeleid Veiligheid zijn er wel 

weer belangrijke overeenkomsten – in die betrokkenheid zijn 

ook voor wat betreft de politie in elk geval de volgende ac-

centen te onderscheiden: 

1 betrokkenheid van de politie bij de ontwikkeling van het 

integrale veiligheidsbeleid van de gemeente

2 aanleveren door de politie van gegevens uit de eigen or-

ganisatie voor de veiligheidsanalyse en het veiligheidsplan 

alsook voor tussentijdse evaluaties

3 doorvertaling van het integrale veiligheidsbeleid in de 

werkplannen van de politie 

Ad 1: Natuurlijk dient de politie vanaf het eerste begin van de 

beleidsontwikkeling betrokken te worden. Dit kan bijvoor-

beeld via de in te stellen werkgroep of via bilaterale consulta-

ties. Ook zou de politie zitting kunnen nemen in een eventu-

ele stuurgroep voor de beleidsontwikkeling.

Ad 2: De politie beschikt via haar registratie over cruciale 

informatie voor de beleidsvoering. Het gaat daarbij ener-

zijds om de ‘platte cijfers’ die rechtstreeks uit dit systeem 

gehaald en aan de gemeente aangeleverd kunnen worden, 

en anderzijds om meer diepgaande en volgens een bepaal-

de methodiek, eventueel periodiek uitgevoerde analyses. 

Dit laatste betreft onder meer de zgn. ‘shortlistmethodiek’ 

(voor de inventarisatie van problematische jeugdgroepen) en 

de ‘gebiedsscan’ (jaarlijks opgesteld door de buurtagenten). 

Daarnaast voert de politie ook fenomeenonderzoeken uit, 

indien ontwikkelingen in het werkgebied daar aanleiding 

voor geven. Deze onderzoeken richten zich op thema’s als 

uitgaansgeweld of mensenhandel. Al deze cijfers en rappor-

tages vormen belangrijke input voor de veiligheidsanalyse en 

het veiligheidsplan zelf. Een belangrijk nieuw rapportage-

instrument in dit verband waarover de korpsen per uiterlijk 

eind 2010 beschikken, betreft het zgn. ‘VNG-BVH-model’: 

met deze applicatie worden de politiecijfers automatisch om-

gezet van de BVH-indeling naar de indeling conform de vijf 

veiligheidsvelden en de veiligheidsthema’s daarbinnen van 

Kernbeleid Veiligheid. Dit instrument bevordert en verge-

makkelijkt in hoge mate de benutting van politiecijfers in de 

gemeentelijke beleidsvoering.

Ad 3: Het veiligheidsplan en het uitvoeringsplan dienen door 

te klinken in de jaarplannen of werkplannen van de politie. 

Net als bij de andere partners heeft dit planningstechnische 

gevolgen: het werkplan van de politie wordt veelal in het 

derde kwartaal opgesteld. Tegen die tijd zal er tenminste een 

conceptuitvoeringsplan van het integrale veiligheidsplan ge-

reed moeten zijn. NB: de praktijk waarin het gemeentelijke 

veiligheidsplan na, en deels op basis van het politiejaarplan 

wordt opgesteld, verhoudt zich slecht met de hier beoogde 

manier en volgorde van werken: het werkplan van de poli-

tie dient, net als de werkplannen van andere partners, een 

uitwerking en concretisering van het gemeentelijke integrale 

veiligheidsbeleid te zijn. 
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5.3 Intergemeentelijke en regionale samen-
werking

Intergemeentelijke en regionale samenwerking op het ter-

rein van veiligheid maar ook specifiek bij de ontwikkeling 

en ‘het voeren’ van integraal veiligheidsbeleid, komen meer 

en meer voor. We beperken ons hier tot de samenwerking 

ten aanzien van de beleidsontwikkeling en -voering. Dien-

aangaande is het van belang onderscheid te maken tussen 

regionaal veiligheidsbeleid (als pendant van lokaal veilig-

heidsbeleid) enerzijds en regionale ondersteuning van lokaal 

veiligheidsbeleid anderzijds. We bespreken hier de beide in-

valshoeken, meer precies de volgende drie items: (1) het regi-

onale veiligheidsplan; (2) regionale ondersteuning van lokaal 

veiligheidsbeleid; en (3) intergemeentelijke samenwerking 

bij het ontwikkelen van lokaal veiligheidsbeleid.

Het regionale veiligheidsplan

In meerdere regio’s wordt gewerkt met een regionaal veilig-

heidsplan, als een soort overkoepelend integraal veiligheids-

beleid. Het lokale beleid kan daar dan als een ‘verlengstuk’ 

van worden ontwikkeld, met de benodigde lokale detaille-

ring en operationalisering op de diverse veiligheidsthema’s. In 

de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om een goed wer-

kend regionaal stramien op te stellen dat voldoende ruimte 

laat voor de lokale verbijzondering. Het gevaar bestaat dat 

een inhoudelijk uitgewerkt regionaal veiligheidsplan knel-

lend gaat werken. Ook het tegenovergestelde kan het geval 

zijn: dat het regionale veiligheidsplan juist niet verder komt 

dan algemene statements en intenties op de diverse thema’s, 

waardoor het bijna het karakter van een convenant heeft. 

Deze beide ongewenste uitkomsten kunnen voorkomen wor-

den door de beleidsontwikkeling op lokaal en regionaal ni-

veau in zoverre mogelijk, gelijktijdig te laten plaatsvinden, 

meer precies: door de veiligheidsanalyse op beide niveaus 

tegelijk te laten plaatsvinden en vervolgens op basis van die 

veiligheidsanalyse vrij precies te bepalen welke veiligheids-

thema’s het beste primair op het regionale niveau verder be-

leidsmatig kunnen worden uitgewerkt, en welke veiligheids-

thema’s het beste primair op het lokale niveau. Waarbij die 

beleidsontwikkeling op de beide niveaus wel weer gelijktij-

dig plaatsvindt en op elkaar afgestemd wordt. Zodoende kan 

voor elk afzonderlijk veiligheidsthema het juiste, passende 

pad worden bewandeld.

Regionale ondersteuning van lokaal veiligheidsbeleid

In meerdere regio’s zijn regionale voorzieningen in het leven 

geroepen voor de ondersteuning van gemeenten bij het in-

tegrale veiligheidsbeleid alsook bij de aanpak van bepaalde 

veiligheidsthema’s. Deze voorzieningen leveren bijvoorbeeld 

formats of standaarden aan, en nemen gemeenten zodoen-

de werk uit handen. Bovendien vindt de beleidsvoering in de 

gemeenten dan op belangrijke onderdelen vanuit dezelfde 

uitgangspunten plaats en kunnen gemakkelijker synergie en 

efficiencywinst behaald worden. 

Een goed voorbeeld van dergelijke voorzieningen betreft 

het Programmabureau Integrale Veiligheid (PIV) van de regio 

Noord-Holland Noord (www.integraleveiligheidnhn.nl).

Intergemeentelijke samenwerking bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van lokaal veiligheidsbeleid

Gemeenten werken ook ‘directer’, dus niet via een gezamen-

lijke voorziening, samen bij de beleidsontwikkeling en -uit-

voering. Dit is in het bijzonder het geval bij gemeenten die 

ambtelijk gefuseerd zijn (of worden) of die binnen enkele 

jaren heringedeeld (volledig gefuseerd) worden. Bij deze sa-

menwerking doen zich diverse vraagstukken voor, waaron-

der:

a dient er één gezamenlijke nota te worden opgesteld of 

per gemeente een aparte nota?
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b hoe kunnen de partners binnen de relevante beleidsdisci-

plines in de diverse gemeenten het beste worden betrok-

ken?

c welke operationele samenwerking en eventueel taakover-

dracht zijn wellicht mogelijk bij de uitvoering van beleid? 

Ad a) 

Meest praktisch is het wat dit betreft uit te gaan van separate 

nota’s per deelnemende gemeente maar daarin wel telkens 

een vast en uniform deel op te nemen. Dit ‘overlappende’ 

deel van de veiligheidsplannen betreft dan bijvoorbeeld de 

strategische uitgangspunten, doelstellingen en partners als-

mede de onderdelen van de aanpak waarin concreet samen-

gewerkt wordt. ‘Lokaalspecifiek’ in de veiligheidsplannen is 

dan vooral het deel van de aanpak at de gemeente zelf op-

pakt.

Ad b)

Van belang hierbij is de benodigde samenwerking tussen die 

partners voor het veiligheidsbeleid mede als een vehikel voor 

verbetering/verdieping van die samenwerking ‘sowieso’ bin-

nen betreffende discipline te zien. Het mes kan zodoende 

aan twee kanten snijden. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd 

worden door per beleidsdiscipline een trekker voor de geza-

menlijke gemeenten aan te wijzen, die zelf de benodigde sa-

menwerking en afstemming met zijn collega’s in de andere 

gemeenten entameert. 

 

Ad c)

Bundeling van krachten kan op diverse manieren plaats-

vinden. Zo kunnen de gemeenten gezamenlijk (prestatie)

afspraken maken met een externe uitvoeringsorganisatie – 

dit kan dan belegd worden bij een van de collega’s binnen 

betreffende beleidsdiscipline; die collega vertegenwoordigt 

dan mede de andere gemeenten. Ook kan de benodigde be-

leidkennis- en expertise binnen de gemeentelijke organisatie 

rond bepaald thema’s georganiseerd worden binnen een van 

deelnemende gemeenten – waarvan dan de andere gemeen-

ten gebruik kunnen maken (en waar zij aan ‘meebetalen’).

5.4 Veiligheidshuis
Hiervoor, in hoofdstuk 4 bij de behandeling van de veilig-

heidsthema’s, is reeds meerdere malen het veiligheidshuis ge-

noemd. Dit was bijvoorbeeld bij de aanpak van veelplegers, 

huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit het geval. Zoals uit 

deze behandeling bleek, betreft het Veiligheidshuis vooral 

een hulpmiddel voor de aanpak van veiligheidsitems die zo 

complex zijn dat partijen moeten samenwerken om tot ef-

fectieve en structurele oplossingen te komen. Opvallend 

daarbij is dat het niet om de beleidsvoering rond die items 

gaat maar om de coördinatie van de feitelijke aanpak van die 

items – meer precies: de aanpak van specifieke cases (perso-

nen, groepen) binnen het betreffende item. Dus: bij jeugdige 

veelplegers: de individuele jeugdige veelpleger. En bij huise-

lijk geweld: de individuele dader van het huiselijk geweld. 

Via het veiligheidshuis worden de relevante ketens (zorg, 

strafrecht, onderwijs, etc.) rond personen, groepen of wijken 

‘duurzaam’ bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd. 

Achterliggende gedachte daarbij is dat zodoende voor elk 

‘geval’ binnen de prioriteiten van een veiligheidshuis, een 

‘sluitende aanpak’ kan worden gerealiseerd, met een effec-

tieve balans van repressie en zorgverlening. De kans op re-

cidive wordt daardoor kleiner. Veelal vormt nazorg, ook lan-

gere tijd na detentie, onderdeel van de trajecten die worden 

opgetuigd rond betrokken personen. Vandaar ook dat de 

zogenaamde Nazorg van ex-gedetineerden – een aspect van 

de aanpak waar innovatie op plaatsheeft – veelal ook wordt 

ondergebracht in het veiligheidshuis. 
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De items waarmee veiligheidshuizen zich bezighouden, be-

treffen momenteel veelal veelplegers, stelselmatige overlast-

plegers, huiselijk geweld en ex-gedetineerden. Maar helemaal 

eenduidig is dit niet. En er zijn ontwikkelingen zichtbaar rich-

ting een meer ‘lokaalspecifieke’ agendavorming, waarbij het 

veiligheidshuis als het ware bovenlokaal oppakt wat lokaal 

sterk speelt. De landelijke visievorming daarover is gaande.

Anno 2010 is er sprake van een landelijk dekkend netwerk 

van veiligheidshuizen. In totaal zijn er 45 veiligheidshuizen. 

De schaal waarop de veiligheidshuizen zijn georganiseerd 

verschilt, maar betreft veelal een centrumgemeente met en-

kele omliggende gemeenten. In sommige gevallen valt het 

werkgebied samen met de politieregio. 

Belangrijke partners in het veiligheidshuis zijn veelal het 

Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescher-

ming, Halt, Reclassering Nederland en Bureau Jeugdzorg. 

Maar, afhankelijk van de doelgroepen van het veiligheids-

huis, kan het ook gaan om geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ), verslavingszorg of onderwijsinstellingen. 

De gemeente is betrokken bij alle schakels in de veiligheids-

keten (preventie, repressie en nazorg) en heeft daarmee de 

regie op het veiligheidshuis. Ook het Openbaar Ministerie 

vervult een belangrijke rol als coördinator van de strafrecht-

keten. 

Niet alleen de prioritering en het schaalniveau maar ook de 

inrichting, vormgeving en manier van werken kunnen be-

hoorlijk verschillen. Zo hebben sommige veiligheidshuizen 

een eigen, dedicated fysieke locatie (een ‘echt’ veiligheids-

huis); andere betreffen een reeks van casus- en ketenover-

leggen die plaatshebben op passende momenten en locaties. 

Sommige veiligheidshuizen liggen dicht tegen, of maken 

soms zelfs onderdeel uit van de beleidsafdeling binnen de 

gemeentelijke organisatie. Andere beperken zich nadrukke-

lijk tot de regie- en coördinatierol bij de uitvoering van de 

persoongerichte aanpak. En sommige veiligheidshuizen ope-

reren min of meer integraal als instrument binnen de keten 

van OOV – en kunnen dus voor allerlei items worden ingezet 

– en andere beperken zich nadrukkelijk tot de prioriteiten die 

eerder zijn afgesproken. 

In het algemeen kan gesteld worden dat veel veiligheids-

huizen nog in ontwikkeling zijn. Tegelijk is wel al duidelijk 

dat de structuur die veel veiligheidshuizen hanteren (er is 

geen blauwdruk!) tot de beoogde samenwerking leidt en 

een meerwaarde betekent in de oplossing van meervoudige 

problematiek. Vraagstukken waar de veiligheidshuizen mee 

kampen, zijn:

 • het meten van veiligheidseffecten en prestaties

 • het formuleren van realistische resultaatverwachtingen 

 • structurele financieringssystematiek

 • ontwikkeling GCOS (generiek casusoverleg ondersteu-

nend systeem) en daarna gefaseerde invoering

 • ontwikkeling handhavingsinstrumenten vanuit het veilig-

heidshuis

 • samenwerkings- en privacyconvenanten voor een sluiten-

de uitwisseling van relevante casusinformatie tussen zorg-

partners, justitiële partners en gemeenten

 • positionering van het (vaak regionale) veiligheidshuis ten 

opzichte van het (lokale) Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) en de lokale Zorgadviesteams (ZAT’s). 

Vanuit landelijk ingestelde ‘leertuinen’ wordt invulling gege-

ven aan deze vraagstukken. 

Meer informatie over de veiligheidshuizen is te vinden op de 

websites www.veiligheidshuizen.nl en http://www.veiligheid-
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begintbijvoorkomen.nl/onderwerpen/Persoonsgerichte_aan-

pak/Veiligheidshuizen.

5.5 Regionale Informatie- en Expertisecentra 
(RIEC’s)

Een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit 

vraagt om een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau, 

waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aanslui-

ten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatrege-

len. Deze regionale samenwerking krijgt sinds 2009 vorm in 

de zogenaamde Regionale Informatie- en Expertisecentra 

(RIEC’s). Doel van de RIEC’s is:

 • voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefa-

ciliteerd;

 • voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onder- en bo-

venwereld;

 • doorbreken van economische machtsposities, die zijn op-

gebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard ka-

pitaal.

De RIEC’s versterken en ondersteunen de bestuurlijke aanpak 

van de georganiseerde criminaliteit. Zij vormen een shared 

service-organisatie voor de expertise van bestuurlijke maat-

regelen. De samenwerking leidt tot een intensievere informa-

tie-uitwisseling tussen alle

partners. De RIEC’s faciliteren de onderlinge afstemming van 

strafrechtelijk en bestuurlijk handhavend optreden op regio-

naal niveau. Het RIEC kent de volgende taken:

 • fungeren als informatieknooppunt tussen provincies, ge-

meenten, politie, OM, de Belastingdienst, FIOD-ECD, SIOD 

en eventuele andere overheden (op basis van een conve-

nant);

 • inbrengen van expertise en kennis in diverse bestuurlijke 

processen aan de hand van concrete casus (vergroten van 

kennis en capaciteit);

 • ondersteunen van provincies en gemeenten bij tegenhou-

den (BIBOB) en handhaven (bestuurlijke tools).

Medio 2010 is er een landelijk dekkend netwerk van 11 RIEC’s. 

De RIEC’s bestrijken veelal meerdere veiligheidsregio’s. De 

RIECS worden gefinancieerd op basis van co-financiering tus-

sen Rijk en gemeenten. Vooralsnog betreft het een pilot: in 

2011 wordt besloten over de eventuele structurele invoering.

De RIEC’s vallen beheersmatig onder een korpsbeheerder. De 

overige relevante partners worden via regionale stuurgroe-

pen betrokken bij de besturing van de RIEC’s. Deze veranke-

ring voorkomt dat de RIEC’s los komen te staan van de andere 

partijen die zich met de aanpak van georganiseerde criminali-

teit in de regio bezig houden. 

De inrichting van de RIEC’s is op deze visie afgestemd. Dit 

betekent dat de RIEC’s een relatief kleine vaste bezetting 

kennen. Medewerkers van het RIEC hebben de taak om de 

samenwerkende partijen zodanig te ondersteunen dat een 

integrale samenwerking wordt bereikt. Zij zijn voornamelijk 

afkomstig van de samenwerkende partners: analisten op di-

verse terreinen, bestuursjuristen, veiligheidsdeskundigen, 

financieel deskundigen, vastgoeddeskundigen en privacydes-

kundigen.

Meer informatie over de RIEC’s is te vinden op de website 

www.riecnet.nl.
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In deze paragraaf gaan we ten slotte kort in op be-

staande monitors en andere (informatie)instrumenten 

met betrekking tot gemeentelijk veiligheidsbeleid, re-

levante landelijke organisaties op dit terrein en de be-

nutting van Kernbeleid Veiligheid in de gemeentelijke 

praktijk. 

6.1 Monitors en andere instrumenten 
Belangrijke monitors en andere (informatie)instrumen-

ten met betrekking tot het veiligheidsbeleid van ge-

meenten zijn: 

Integrale veiligheidsmonitor

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties heeft de integrale veiligheidsmonitor ontwik-

keld. Deze monitor is een enquête die onder burgers 

wordt afgenomen en dus de subjectieve veiligheid 

meet. Dit geeft inzicht in welke vraagstukken op lokaal 

niveau de aandacht behoeven en wat de effecten zijn 

van het gemeentelijke beleid. Gemeenten kunnen hier-

van gebruik maken.

Van belang is dat er concrete, meetbare resultaten wor-

den geformuleerd. Alleen dan kan de gemeenteraad 

ook tussentijds sturing geven en achteraf afrekenen op 

de behaalde resultaten. 

 

Waar staat je gemeente.nl

www.waarstaatjegemeente.nl is een website van het 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) die 

gemeenten handvatten biedt om hun prestaties te ver-

gelijken en vormt zodoende een belangrijk platform 

voor gemeentelijke prestatievergelijking. Waarstaatje-

gemeente.nl  bevat drie soorten gegevens. Het eerste 

onderdeel, ‘blik van burgers’, geeft van gemeenten een 

rapport op hoofdlijnen. Deze rapporten zijn samenge-

steld uit objectieve gegevens en uit oordelen van bur-

gers. Gemeenten kunnen dus zien hoe tevreden hun 

burgers zijn. Via het tweede onderdeel, ‘alle cijfers op 

een rij’, kan de gemeente zich vergelijken met andere 

gemeenten. Dit onderdeel bestaat uit een uitgebreide 

database met zo’n 400 kengetallen. Deze zijn verdeeld 

over elf beleidsterreinen. Voor ieder terrein is een rap-

portage beschikbaar. Het derde onderdeel betreft de 

gemeentelijke benchmarkgids. Dit betreft een over-

zicht van het aanbod van gemeentelijke benchmarks. 

Benchmark sturen op veiligheid 

De benchmark Sturen op veiligheid biedt de deelne-

mers inzicht in de voorwaarden voor effectieve sturing 

van de veiligheid. Deelnemende gemeenten leren wel-

ke voorwaarden nodig zijn, de mate waarin die gere-

aliseerd zijn binnen de eigen gemeente en de verbe-

terpunten in de huidige sturing. De hoofdvoorwaarden 

(kernindicatoren) die de benchmark analyseert zijn: 

zicht op veiligheidseffecten en op het eigen optreden 

gericht op die effecten (informatiepositie); een gede-

gen infrastructuur voor de regievoering; en de beleids-

matige en financiële input voor het gezamenlijke (met 

interne en externe partners) optreden. Deze analyse 

wordt uitgevoerd op het integrale veiligheidsterrein en 

6 Overige info 
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op elk van de afzonderlijke veiligheidsvelden van Kernbeleid 

Veiligheid. De benchmark Sturen op veiligheid is ontwikkeld 

door SGBO/BMC in samenwerking met de VNG, het Ministerie 

van BZK en het CCV.

Veiligheidsplanner

Deze internettoepassing Lokale Veiligheidsplanner helpt 

gemeenten en projectgroepen die een lokaal veiligheids-

probleem willen aanpakken, om daar gestructureerd aan te 

werken. De Lokale Veiligheidsplanner maakt het mogelijk 

dat verschillende partijen gezamenlijk en gelijktijdig werken 

aan het ontwikkelen van een aanpak. Met de Lokale Veilig-

heidsplanner heeft iedere partij een volwaardige inbreng. De 

aanpak kan zich richten op tal van veiligheidsvraagstukken, 

variërend van overlastsituaties in de openbare ruimte (sta-

tions, pleinen, winkelgebieden) tot de aanpak van overlast 

door jongeren. De Veiligheidsplanner is ontwikkeld door het 

CCV in samenwerking met de VNG, het Ministerie van BZK en 

de VtsPN.

6.2 Organisaties 
Landelijke organisaties op het terrein van de veiligheid zijn: 

CCV (www.hetccv.nl)

Het CCV ontwikkelt kennis en implementeert instrumenten 

om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Tevens sti-

muleert het CCV de samenwerking tussen publieke en private 

organisaties. Aangesloten partijen bij het CCV zijn het Minis-

terie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, het Verbond van Verzekeraars, werkge-

versorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en de Raad van Korpschefs. Het CCV richt zich 

op lokale, regionale en nationale overheden, instellingen en 

brancheorganisaties. Via o.a. bijeenkomsten, de informatie-

desk, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt 

het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreven-

tie en veiligheid. 

vtsPN  (www.vtspn.nl)

De Nederlandse politie, met 60.000 medewerkers, is onder-

verdeeld in 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Po-

litiediensten (KLPD). Voor en door deze korpsen is in 2006 de 

voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) op-

gericht. De vtsPN levert diensten, producten en adviezen die 

de mogelijkheden van de korpsen en ketenpartners vergro-

ten. De diensten, producten en adviezen liggen met name op 

de terreinen ICT en informatiemanagement (Divisie Informa-

tievoorziening & Technologie), bestuurlijke beleidsontwikke-

ling en ondersteuning politieberaden (Divisie Bestuursonder-

steuning NPI) en de verdere ontwikkeling van nieuwe shared 

services, zoals Inkoop (Divisie Inkoop & Supply). Het bestuur 

van de vtsPN bestaat uit de korpsbeheerders van de regionale 

politiekorpsen en de minister van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van beheerder van het 

KLPD. 

Veiligheidsberaad  (www.veiligheidsberaad.nl)

Het Veiligheidsberaad is op 10 februari 2007 opgericht en be-

staat uit de voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio’s. De 

voorzitters van veiligheidsregio’s bepalen via het Veiligheids-

beraad hun gezamenlijke koers over de ontwikkeling van de 

veiligheidsregio’s. De voorzitters spannen zich in om, samen 

met de partners in de regio, te komen tot een slagvaardige 

organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veilig-

heidsregio’s moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuur-

de, democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. 

Het basismodel voor de veiligheidsregio’s is dat van verlengd 

lokaal bestuur. Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend 

bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio’s. Het Veilig-

heidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken 
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met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding 

en crisisbeheersing. 

NVBR (www.nvbr.nl)

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampen-

bestrijding (NVBR) is een netwerkorganisatie. Per onderwerp 

of aandachtsveld vormen mensen uit het veld tijdelijk of voor 

langere duur een netwerk, werkgroep of projectgroep. De 

deelnemers komen uit het hele land en nemen deel aan een 

groep op basis van hun specifieke expertise. Het bestuur van 

de NVBR is verantwoordelijk voor het functioneren van de 

vereniging. Zij zorgen dat de lijn die is uitgezet door de Raad 

van Regionaal Commandanten, wordt opgepakt binnen de 

programmaraden, netwerken en projecten van de NVBR. Alle 

voorstellen en besluiten van het bestuur van de NVBR en de 

Raad van Regionaal Commandanten (RRC) worden voor ad-

vies voorgelegd aan de adviesraad (AR).

Voor de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging is 

een verenigingsbureau opgericht.

6.3 Gemeenten ‘met ervaring’
De evaluatie van het project Veilige Gemeenten (2008) heeft 

uitgewezen dat op dat moment veel gemeenten bekend wa-

ren met en gebruik maakten van Kernbeleid Veiligheid. Onze 

indruk is dat de mate van benutting in de jaren daarna al-

leen maar is toegenomen. We zien nu dat grote gemeenten 

(100.000 +) de methode steeds vaker gebruiken. En – niet 

onbelangrijk – ook de Nederlandse politie maakt onderhand 

zowel landelijk als lokaal intensief gebruik van de methode, 

zowel voor de structurering van beleidsinformatie voor het 

lokaal bestuur als bij de vormgeving/opbouw van het poli-

tiebeleid (meerjarig en eenjarig). Dit is vanzelfsprekend ex-

tra bevorderlijk voor de benutting door gemeenten van de 

methode.

Bij deze handreiking hoort een zogenaamde ‘gemeenteklap-

per’ met een beschrijving van hoe een tiental gemeenten de 

hoofdstappen van de methode hebben gezet. Het betreft de 

gemeenten Best, Boskoop, Eindhoven, Hengelo, Langedijk, 

Lansingerland, Rucphen, Valkenswaard, Vught en De Wol-

den. Deze gemeenteklapper is te downloaden via 

www.vng.nl/kernbeleidveiligheid. 

Deze gemeenteklapper is enerzijds een illustratie van de 

brede benutting zoals bovenvermeld. Anderzijds kunt u hem 

gebruiken als voorbeeldmateriaal – de beschreven ervaringen 

van de gemeenten brengen u wellicht op ideeën voor uw ei-

gen maatwerktoepassing van Kernbeleid Veiligheid!



94 Vereniging Van nederlandse gemeenten



95Vereniging Van nederlandse gemeenten



96 Vereniging Van nederlandse gemeenten


	Kernbeleid Veiligheid - Handreiking voor gemeenten (2010)
	Colofon
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1 In het kort…
	2 Stappenplan
	Stap 1: Opstart (startnotitie, samenstelling werkgroep, startbijeenkomst)
	Stap 2: Veiligheidsanalyse
	Stap 3: Prioritering
	Stap 4: Opstellen van het veiligheidsplan
	Stap 5: Opstellen van het uitvoeringsplan
	Stap 6: Van beleid naar uitvoering
	Overzicht en ‘gouden tips’

	3 Beleidsvragen
	Cluster 1: Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie
	Cluster 2: Strategisch kader
	Cluster 3: Uitwerking prioriteiten
	Cluster 4: Uitwerking overige strategische thema’s
	Cluster 5: Overzicht dwarsverbanden en integraliteit
	Cluster 6: Organisatie en coördinatie van het beleid
	Cluster 7: Begroting

	4 De gemeentelijke veiligheidsthema’s
	4.1 Veiligheidsvelden
	4.2 Behandeling van de thema’s

	5 Focus
	5.1 De regierol van de gemeente
	5.2 Samenwerking politie en gemeente
	5.3 Intergemeentelijke en regionale samenwerking
	5.4 Veiligheidshuis
	5.5 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s)

	6 Overige info
	6.1 Monitors en andere instrumenten
	6.2 Organisaties
	6.3 Gemeenten ‘met ervaring’




