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Samenvatting 
 
De VNG organiseert op initiatief van de commissie Bestuur en Veiligheid op 7 september 2009 
een flitscongres over actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Gemeentebestuurders 
en raadsleden worden geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek onder alle gemeenten 
naar de belangrijkste veiligheidsprioriteiten van gemeenten en krijgen een actuele stand van za-
ken van vier onderwerpen: 

- de aanpak van overlast en verloedering; 
- de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester;  
- gemeentelijke handhaving en de relatie met de politiecapaciteit; 
- de veiligheidsregio’s. 

 
Verder ondertekenen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 
minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en vertegenwoordigers van veertig gemeenten 
een manifest tegen overlast en verloedering.   
 
Sprekers zijn onder andere de heer J. van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland en 
voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, mr. Th.C. de Graaf , burgemeester van 
de gemeente Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, prof. mr. dr. E.R. Muller, algemeen 
directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) en de heer drs. H.J.  
Meijer, burgemeester van de gemeente Zwolle. 
 
Het congres is uitsluitend bestemd voor bestuurders, gemeentesecretarissen raadsleden en grif-
fiers. De toegang is gratis. U bent hierbij van harte uitgenodigd.  
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt daarom plaats op volgor-
de van aanmelding. U kunt zich inschrijven via de website van het Congres- en Studiecentrum 
VNG (www.cs-vng.nl). Meer informatie vindt u in deze brief.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Het is nodig om met u op korte termijn van gedachten te wisselen over de toekomst van het ge-
meentelijk veiligheidsbeleid. Er zijn diverse ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de rol van de 
gemeente in het lokale veiligheidsbeleid en de positie van het gemeentebestuur. Deze urgentie 
krijgt extra gewicht omdat het Kabinet over niet al te lange tijd op Prinsjesdag zijn begrotingsplan-
nen en visie op het veiligheidsbeleid presenteert. 
 
Dit is aanleiding voor de VNG om op maandag 7 september aanstaande in Utrecht een Flitscon-
gres te organiseren. Wij informeren u over de laatste stand van zaken en horen graag uw ideeën 
hierover. Ook kunt u met collega’s ervaringen en praktijkvoorbeelden uitwisselen. Verder presen-
teren wij de resultaten van een groot onderzoek naar de belangrijkste veiligheidsprioriteiten van 
gemeenten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mevrouw dr. G. ter 
Horst, en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de heer mr. E.E. van der Laan, 
zullen aanwezig zijn. Tenslotte ondertekenen veertig gemeenten een manifest tegen overlast en 
verloedering. In de bijlage treft u het volledige programma aan, inclusief de praktische informatie. 
 
Op de bijeenkomst staan vier onderwerpen centraal: 
 
1. De aanpak van overlast en verloedering:  
Het rijk en de gemeenten hebben in het Bestuursakkoord afgesproken dat ze zich gezamenlijk 
inspannen om de criminaliteit en overlast fors te reduceren. In de eerste Monitor Bestuursakkoord, 
die op 9 juli jongstleden is verschenen, blijkt dat de uitvoering van deze afspraak in algemene zin 
op schema ligt, maar dat de reductie van de aanpak van (sociale) overlast en (fysieke) verloede-
ring lijkt achter te blijven bij de doelstelling. Wij willen met u bespreken hoe wij de komende twee 
jaar tot een maximale inspanning komen om deze voor de burger zo belangrijke problematiek aan 
te pakken. Wat doet u in uw gemeente? Heeft u goede voorbeelden van een aanpak? Wat kunnen 
we als individuele gemeenten oppakken en wat kunnen we gezamenlijk afspreken? 
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2. Gemeentelijke handhaving en de relatie met politiecapaciteit: 
Het Kabinet heeft zijn wetsvoorstel voor de nieuwe inrichting van het politiebestel voor consultatie 
vrijgegeven. Het voorstel heeft grote gevolgen voor de wijze waarop individuele gemeenten de 
politie kunnen inzetten voor lokale prioriteiten. Dat is weer van invloed op de eigen rol van ge-
meenten bij de aanpak van lokale veiligheidsproblemen. Op het Flitscongres wordt u bijgepraat 
over de stand van zaken en de mogelijke gevolgen voor het eigen veiligheidsbeleid. We horen 
graag uw visie op de te volgen koers.  
 
3. De openbare orde bevoegdheden van de burgemeester:  
De VNG en het Kabinet zijn in het Bestuursakkoord overeengekomen dat er een gezamenlijke 
visie komt op de openbare orde portefeuille van de burgemeester en de afbakening met het straf-
recht. Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken de notitie ‘Burgemeester en veiligheid’ 
gepresenteerd, waarin een toekomstbeeld wordt geschetst. Deze visie wordt gelijktijdig in de Eer-
ste en Tweede Kamer besproken en zal daarna nader worden uitgewerkt. Op het Flitscongres 
bent u in de gelegenheid om kennis te nemen van de stand van zaken en vragen we u om aan te 
geven in welke richting de visie zich zou moeten ontwikkelen.  
 
4. De veiligheidsregio’s:  
Met het aannemen door de Tweede Kamer van de wet op de Veiligheidsregio’s is de nieuwe in-
richting van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een stap dichterbij gekomen. Dit heeft ge-
volgen voor de rol van gemeenten en de positie van de burgemeester. Die willen we met elkaar 
bespreken. 
 
Ik hoop u op maandag 7 september aanstaande te mogen ontvangen, om gezamenlijk met colle-
ga’s van gedachten te wisselen over deze onderwerpen.  
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 




