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Programma Flitscongres Veiligheid 
7 september 2009 Jaarbeurs Utrecht 

 
12.30 – 13.00 uur Ontvangst  
   voor de deelnemers met koffie en thee.  
 
13.00 – 13.15 uur Opening 

door de heer J. van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland, 
voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid en dagvoorzitter 
van de bijeenkomst. 

 
13.15 – 13.35 uur Introductie onderwerpen discussierondes: 

1. De aanpak van overlast en verloedering, door de heer drs. H.M.F. 
Bruls, burgemeester van de gemeente Venlo en voorzitter van de  
Werkgroep veiligheid van de G27.  

2. Gemeentelijke handhaving en de relatie met Politiecapaciteit,  
door de heer prof. mr. dr. E.R. Muller, algemeen directeur van het In-
stituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). 

3. De openbare orde bevoegdheden, door de heer drs. H.J. Meijer, bur-
gemeester van de gemeente Zwolle.  

4. De Veiligheidsregio’s, door de heer mr. Th.C. de Graaf , burgemees-
ter van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsbe-
raad.  

 
13.35 – 14.20 uur Discussieronde 1 

1. Gemeentelijke handhaving en de relatie met de politiecapaciteit. 
2. De aanpak van overlast en verloedering. 
3. De openbare orde bevoegdheden van de burgemeester. 
4. De Veiligheidsregio’s. 

 
14.20 – 15.05 uur Discussieronde 2 

1. Gemeentelijke handhaving en de relatie met de politiecapaciteit. 
2. De aanpak van overlast en verloedering. 
3. De openbare orde bevoegdheden van de burgemeester. 
4. De Veiligheidsregio’s. 

 
15.05 – 15.45 uur Pauze en ondertekening Manifest tegen overlast en verloedering  
   door mevrouw dr. G. ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties, de heer mr. E.E. van der Laan, minister voor Wonen, 
Wijken en Integratie en vertegenwoordigers van veertig gemeenten. 

 
15.45 - 16.15 uur Plenaire afsluiting  
   onder leiding van de dagvoorzitter en presentatie van ‘Prioriteiten en vei-

ligheid’, onderzoek onder alle gemeenten naar de belangrijkste lokale pri-
oriteiten en de behoefte aan ondersteuning daarbij. 

 
16.30 uur   Einde
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Praktische informatie  
 
Datum en locatie 
Het congres vindt plaats op maandag 7 september 2009 van 13.00 uur tot 16.45 uur in de Jaar-
beurs (Beatrixgebouw), Jaarbeursplein in Utrecht. 
 
Doelgroep 
Het congres is uitsluitend bestemd voor bestuurders, gemeentesecretarissen raadsleden en grif-
fiers.  
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt daarom plaats op volgor-
de van aanmelding. 
 
Kosten 
De toegang is gratis. 
 
Inschrijving 
U kunt zich inschrijven via de congreskalender op de website van het Congres- en Studiecentrum 
VNG (www.cs-vng.nl). U kunt op het formulier aangeven welke twee discussierondes u wilt bijwo-
nen. Ongeveer een week voor het congres ontvangt u een bevestiging.  
 
Wijziging en annulering 
Wilt u na inschrijving deze alsnog wijzigen, dan kunt u dat doen door opnieuw in te loggen en naar 
uw inschrijving toe te gaan. Bent u bij nader inzien niet in de gelegenheid het congres bij te wo-
nen, dan kunt u uw inschrijving via de website annuleren of een vervanger aanmelden via e-mail. 
Zie hieronder.  
 
Informatie 
Congres en Studiecentrum VNG 
Usha Patandin 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
Telefoon: 070 – 3738498 
E-mail: cs@vng.nl 
 




