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De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) heeft onderzoek
gedaan naar de toepassing van burgerraadpleging door de Nederlandse politie.
De Inspectie OOV heeft met dit onderzoek een totaaloverzicht willen verkrijgen
van de verschillende vormen van burgerraadpleging. Daarnaast heeft de
Inspectie handreikingen willen bieden aan korpsen voor een succesvolle
toepassing van burgerraadpleging in de praktijk.

Dit is het eerste inspectieonderzoek gericht op de politie waarin naast de korpsen
ook burgers als afnemers van politiediensten zijn bevraagd. Deze keuze past
binnen de focus van de Inspectie OOV op de maatschappelijke oriëntatie van
korpsen, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan 'Progressie in Toezicht'.

De Inspectie OOV acht het een positieve ontwikkeling dat burgerraadpleging, als
één van de methoden om de burger meer te betrekken bij het politiewerk, in veel
korpsen leeft. De ontwikkeling van het instrument burgerraadpleging verkeert
echter nog in een beginstadium, er wordt nog gezocht naar de juiste vorm en
inhoud. Daarbij wordt onvoldoende gebruik gemaakt van al door andere korpsen
opgedane ervaringen. In een enkel korps wordt het instrument korpsbreed
toegepast. In de meeste korpsen gaat het echter nog om tamelijk geïsoleerde
initiatieven.
De Inspectie OOV doet in haar rapportage tevens een aantal aanbevelingen.

De rapportage 'De burger kan ons nog meer vertellen' is onlangs door de minister
van BZK met haar reactie aan de Tweede Kamer aangeboden. De rapportage en
de reactie van de minister van BZK treft u in de bijlage aan.

Indien u extra exemplaren van het rapport wilt ontvangen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de Inspectie OOV (070-426 6261). Het rapport
is ook te downloaden via de website van de Inspectie OOV, www.ioov.nl.
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Aanbieden Inspectie OOV-rapport "De burger
kan ons nog meer vertellen".

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport "De burger kan ons nog meer verteden"
aan van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV). Hierin doet
de Inspectie OOV verslag van een onderzoek naar de toepassing van
burgerraadpleging door de Nederlandse politie.

Bevindingen Inspectie OOV
De Inspectie OOV acht het een positieve ontwikkeling dat burgerraadpleging, als één
van de methoden om de burger meer te betrekken bij het politiewerk, leeft in veel
korpsen. De meeste korpsen hebben daaraan dan ook, meestal nog op kleine
schaal, daadwerkelijk invulling gegeven. Zij stelt vast dat de ontwikkeling van het
instrument burgerraadpleging bij de politie nog in een beginstadium verkeert. Er
wordt nog sterk gezocht naar de juiste vorm en inhoud. Daarbij wordt vaak het wiel
opnieuw uitgevonden en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van al door andere
korpsen opgedane ervaringen. In slechts een enkel korps wordt het instrument
korpsbreed toegepast. In de meeste korpsen gaat het echter om tamelijk geïsoleerde
initiatieven. Vaak zijn initiatieven op de werkvloer ontstaan en wordt daarmee in een
enkel team of district, al dan niet in de vorm van een pilot, ervaring opgedaan.

Reactie BZK
Ik onderschrijf de conclusie van de inspectie OOV dat het betrekken varrburgers
bij het politiewerk een positieve ontwikkeling is die ondersteuning en waardering
verdient.
Het kabinet heeft zich ten doel gesteld burgers in hun buurt verder te betrekken bij
het verbeteren van veiligheid. Die richting leidt naar een burger die serieus genomen
wordt. Dat betekent dat zijn wensen en zorgen gehoord worden en dat deze mede
van invloed kunnen zijn op de inzet van de overheid op veiligheid. Politiemensen
kunnen vanuit hun deskundigheid het gesprek aangaan met bewoners over die inzet.
Daarbij moet voor burgen; ook duidelijk zijn welke keuzes wel en niet gemaakt
kunnen worden. Tevens is het belangrijk dat bewoners, zoveel als mogelijk is,
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worden betrokken bij de oplossing van de problemen om inhoud te geven aan de
medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Het meest waardevol van de vele, door de Inspectie beschreven, initiatieven is
dat de korpsen op zoek zijn gegaan naar het leveren van maatwerk. Daarnaast
verheugt het mij dat er zoveel bewoners zijn die zich willen inspannen voor de

veiligheid in hun leefomgeving.

De Inspectie OOV beveelt de korpsbeheerders en korpschefs aan om van elkaar
te leren, als het om beleidontwikkeling gaat. Daarnaast beveelt de Inspectie OOV
aan expliciet korpsbeleid te formuleren. Wat betreft werving en selectie van
burgers moeten korpsen vooraf een duidelijk beeld voor ogen hebben van de

groep burgers die geraadpleegd moet gaan worden.
Ik onderschrijf deze aanbevelingen aan de korpsen voor het verbeteren van
burgerraadpleging en ook bijvoorbeeld waar het gaat om het managen van de
verwachtingen voor de deelnemers. Ik deel de conclusie van de Inspectie OOV
dat het voor het goed functioneren van burgerraadpleging, noodzakelijk is dat er

heel goed aan burgers wordt teruggekoppeld wat er is gebeurd met de door hen

aangeleverde informatie.

De Inspectie OOV heeft ervoor gekozen om vooral te kijken naar vormen van
burgerraadpleging die door de politiekorpsen zijn georganiseerd. Mijns inziens is
het nog effectiever als burgerraadpleging gezamenlijk met en onder regie van de

gemeente plaatsvindt.

Een meer diepgaande reactie op de aanbevelingen laat ik graag aan het
Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen over. In het
rapport zijn geen specifieke aanbevelingen aan mijn departement gedaan. Dit
past bij de verantwoordelijkheidsverdeling zoals ik die op dit terrein voor me zie:
geen energie weghalen uit lokale initiatieven door dingen te veel centraal te willen

regelen, maar vanuit het Rijk vooral aanjagen en stimuleren.
Ik zal dan ook met belangstelling volgen hoe de aanbevelingen van de Inspectie

OOV worden opgepakt.
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