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Samenvatting 
In het bestuursakkoord tussen het rijk en de gemeenten is afgesproken dat ze zich 
gezamenlijk inspannen om de criminaliteit en overlast fors te reduceren. In 2010 moet de 
overlast met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 2002. 
 
Deze ambitie lijkt op het terrein van overlast en verloedering nog niet volledig te worden 
gehaald. Hiertoe hebben het rijk en 40 gemeenten toegezegd zich extra te gaan 
inspannen. Maar hun inspanning alleen zal niet genoeg zijn. Ook andere gemeenten 
hebben te kampen met hardnekkige overlast en verloedering.  
 
Deze ledenbrief is een oproep aan alle gemeenten om zich, binnen hun mogelijkheden, 
in te spannen tegen overlast en verloedering. Ter informatie ontvangt u een overzicht 
van diverse mogelijkheden die u kunt gebruiken om de strijd tegen overlast en 
verloedering aan te gaan.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Inleiding 
In het bestuursakkoord tussen het rijk en de gemeenten is afgesproken dat ze zich 
gezamenlijk inspannen om de criminaliteit en overlast fors te reduceren. In 2010 moet de 
overlast met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 2002.  
 
Uit de Monitor Bestuursakkoord die op 9 juli 2009 is verschenen, blijkt dat de uitvoering 
van de afspraak in algemene zin op schema ligt, maar dat de reductie van de aanpak 
van (sociale) overlast - waaronder ook (fysieke) verloedering - achter lijkt te blijven bij de 
doelstelling. Om deze reden hebben op 7 september 2009 de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen, Wijken en Integratie en 40 
gemeenten (de G4, de G32 en vier gemeenten met ernstige overlast van Marokkaans-
Nederlandse probleemjongeren) een manifest ondertekend, waarin zij aangeven zich 
extra in te willen spannen om een bijdrage te leveren aan de reductie van overlast en 
verloedering. 
 
Deze ledenbrief ontvangt u ter informatie van de mogelijkheden die u kunt gebruiken in 
de strijd tegen overlast en verloedering.  
 
Gemeentelijke prestaties 
Waar moet u aan denken als wij het hebben over sociale overlast en fysieke 
verloedering? Fysieke verloedering is in de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 
gekenmerkt door: hondenpoep op straat, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair 
in de buurt en bekladding van muren en gebouwen. Bij sociale overlast moet u denken 
aan: overlast door groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast en 



onderwerp Terugdringen overlast en verloedering datum 7 oktober 2009  02/09 
 

overlast door omwonenden. Bij de Monitor van het Bestuursakkoord is grotendeels 
gebruik gemaakt van de resultaten uit het belevingsonderzoek van de Integrale 
Veiligheidsmonitor. 
 
Een landelijk overzicht van - meer objectief meetbare - aantallen van overlastmeldingen 
is niet beschikbaar. De IVM gaat in op de beleving van de mate waarin bepaalde 
buurtproblemen voorkomen. Uit de IVM 2008 is op te maken dat de door de burgers 
beleefde fysieke verloedering licht gedaald is sinds 2006. Voor sociale overlast is dat 
hetzelfde gebleven, er is echter wel een stijging van het aantal mensen dat ‘vaak’ 
overlast veroorzaakt.  
 
De VNG is in overleg met het ministerie van BZK om meer zicht te krijgen op registraties 
die het mogelijk maken een meer objectief beeld te verkrijgen van de mate van overlast 
en verloedering. Dit met als doel het mee te laten wegen in de beoordeling van 
gemeenten. De VNG verneemt graag of uw gemeente een registratie voert op 
bijvoorbeeld het aantal meldingen van overlast door jongeren, het aantal meldingen van 
verloedering in de fysieke woon- en leefomgeving, vernielingen in de openbare ruimte en 
aantal meldingen van uitgaansoverlast. Indien uw gemeente hier een registratie op voert 
en deze als input kan dienen voor een meer objectief beeld van de overlast en 
verloedering in gemeenten, dan kunt u dit doorgeven aan de VNG, Jeroen van Gool, 
beleidsmedewerker OOV, jeroen.vangool@vng.nl. 
 
Gemeentelijke maatregelen en bevoegdheden 
Uit onderzoek van BMC Veiligheid, in opdracht van de VNG, blijkt dat gemeenten de 
komende periode van 2009-2011 zowel in beleidsmatige als financiële zin hun prioriteit 
hebben gevestigd op diverse thema’s die raakvlakken hebben met de ambitie om 
overlast en verloedering terug te dringen. De Top 10 van veiligheidsthema’s in 2009-
2011 luidt als volgt: 
1. Overlast jongeren 
2. Alcohol- en/of drugsproblematiek jongeren 
3. Overlast woon- en leefomgeving 
4. Onveiligheidsgevoelens burgers 
5. Verkeersveiligheid (te hard rijden, oversteekplaatsen, enz.) 
6. Seksueel en huiselijk geweld en wet tijdelijk huisverbod 
7. Inbraken (woning, bedrijven, winkelcentra, enz.) 
8. Brandveiligheid 
9. Sociale cohesie en polarisatie 
10. Infrastructuur (rotondes, drempels, spoorwegen, vliegvelden, enz.) 
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De volledige rapportage is te vinden op de site van de VNG: 
http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=,DEF\'&id=90130 
 
Naast de beleidsmatige ambities van gemeenten hebben gemeenten uiteraard ook 
diverse wettelijke bevoegdheden om overlast en verloedering aan te pakken. Te denken 
valt hierbij aan bijvoorbeeld (zie ook bijlage 1 voor een uitgebreidere weergave van deze 
bevoegdheden):  
− Gebiedsverboden 
− Samenscholingsverboden  
− Alcoholverboden 
− Verwijderingsbevelen 
− Wet Victor en Victoria 
− Cameratoezicht  
 
Behalve de inzet van wettelijke (vaak repressieve) maatregelen kunnen gemeenten ook 
allerlei initiatieven ontwikkelen c.q. stimuleren door samenwerking te zoeken met partijen 
als de politie, het openbaar ministerie, jongerenwerkers, halt, buurtorganisaties, 
wijkverenigingen en niet te vergeten de bewoners zelf. Voor een succesvolle aanpak van 
overlast en verloedering is goede en integrale samenwerking op van groot belang. 
 
Daarnaast wordt de reeks aan bevoegdheden voor gemeenten de komende tijd 
uitgebreid met enerzijds maatregelen ten behoeve de bestrijding van voetbalvandalisme 
en ernstige overlast en anderzijds door de wijziging van de Drank- en Horecawet. Het 
eerste wetsvoorstel voorziet in een aantal extra preventieve bevoegdheden van de 
burgemeester en de Officier van Justitie om vormen van herhaalde overlast en strafbare 
feiten die in groepsverband of individueel worden veroorzaakt aan te pakken. De 
maatregel kan bijvoorbeeld zijn een langdurig gebiedsverbod, groepsverbod zonder dat 
sprake is van een dreigend karakter van de groep. Het wetsvoorstel voorziet ook in 
aanpak van twaalfminners door middel van een bevel richting de ouders.  
 

Ten aanzien van de wijziging van de Drank- en Horecawet krijgen gemeenten straks 
meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, 
vooral om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De bestaande 
gemeentelijke bevoegdheden om toegangsleeftijden voor de horeca te stellen worden 
uitgebreid. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een toegangsleeftijd te koppelen aan 
de sluitingstijd. In dit wetsvoorstel stelt de regering ook voor om jongeren onder de 16 
jaar die alcoholhoudende drank aanwezig hebben op de openbare weg strafbaar te 
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stellen. Deze landelijke strafbepaling heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het een 
ordemaatregel, waarmee overlastgevende jongeren op straat kunnen worden aangepakt. 
Anderzijds is het een beschermingsmaatregel, waarmee het alcoholmisbruik onder 
jongeren wordt tegengegaan.  
 
Overige mogelijkheden 
Gemeenten hebben de ambitie om de komende tijd stevig in te zetten op het 
terugdringen van de overlast en verloedering. Om dit te realiseren kunnen de gemeenten 
ook gebruik maken van enkele zaken die ter ondersteuning worden aangeboden. 
Hieronder een aantal voorbeelden. 
 
Drugspilots 

Op 11 september van dit jaar heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de 
hoofdlijnen van het nieuwe drugsbeleid kenbaar gemaakt. Daarin is ook aandacht 
gegeven aan de opzet van enkele gemeentelijke pilots ten behoeve van het terugdringen 
van drugsoverlast.  
 
Het kabinet heeft het voornemen om in de jaren 2010 en 2011 een bedrag van maximaal 
€6.000.000,- te reserveren voor het financieren van een nog nader te bepalen aantal 
pilots, die passen binnen de contouren van het nieuwe drugsbeleid. De voorwaarden 
daarvoor zijn dat de pilot gericht moet zijn op een substantiële vermindering van de 
overlast en criminaliteit en de kleinschaligheid van de coffeeshopbeleid bevordert. 
De exacte hoogte van de rijksbijdragen aan de pilots zal uiteraard mede afhangen van 
het aantal pilots en van de concrete uitwerking van de plannen die nu op lokaal niveau 
worden voorbereid. De VNG zal daarbij nauw betrokken worden. Op ambtelijk niveau 
zullen daarover goede afspraken worden gemaakt. Voor meer informatie over de pilots 
kunt u contact opnemen met de VNG, Jeroen van Gool, beleidsmedewerker OOV, 
jeroen.vangool@vng.nl. 
 
Praktijkteams 

Een praktijkteam ondersteunt gemeenten bij het vormgeven en uitvoeren van 
succesvolle aanpakken van bijvoorbeeld alcohol- en jeugdoverlast. Voor de teams geldt 
dat praktische ondersteuning aan en behoeften van gemeenten voorop staan. Er zijn 
twee soorten praktijkteams: 
1. Praktijkteams met de insteek om een structurele versterking van het beleid te 

realiseren. De nadruk ligt op het gedurende een langere periode (ongeveer een jaar) 
ondersteunen van gemeenten. De samenstelling van het team gebeurt in overleg 
met de gemeenten en is maatwerk. Van tevoren wordt een aantal basisafspraken 
(‘samenwerkingsafspraken’) gemaakt, die o.a. ingaat op de problematiek die wordt 
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aangepakt, de verwachte inzet van de partijen, samenstelling en organisatie van het 
team, etc.. Voor meer informatie en voorbeelden van reeds afgesloten 
samenwerkingsovereenkomsten kunt u contact opnemen met Milja Braam, 
coördinerend senior beleidsmedewerker van het Ministerie van BZK, 
milja.braam@minbzk.nl. 

2. Praktijkteams die worden ingezet als er sprake is van een acute situatie waar het 
risico bestaat dat overlastgevend gedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren 
leidt tot situaties van maatschappelijke onrust of ontwrichting. In dit praktijkteam is 
expertise gebundeld vanuit de ministeries van BZK en WWI, het Interactieteam 
Interetnische Spanningen, Jeugd en Veiligheid - ondersteund door FORUM -, en de 
Expertgroep van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit. Voor meer informatie 
over het Praktijkteam overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren kunt u 
contact opnemen met Bert Westerveld, senior beleidsmedewerker van het ministerie 
van BZK, bert.westerveld@minbzk.nl. 

 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Bij de overdracht in 2005 van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) door de politie 
aan de gemeenten was de afspraak dat de gemeenten de regierol voor het PKVW op 
zich zouden nemen en binnen hun integraal veiligheidsbeleid zouden implementeren. 
Het blijkt dat nog niet alle gemeenten het PKVW in hun beleid hebben opgenomen, dan 
wel hier uitvoering aan geven. 
Invoering van het PKVW heeft een positief effect ten aanzien van de afname van diefstal 
en woninginbraken, de afname van vernielingen in de woonwijk en een terugdringing van 
buurtoverlast en/of hangjeugd. Voor meer informatie over het PKVW en 
keurmerkbeheerder - het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - kunt u 
terecht op: www.politiekeurmerk.nl en www.hetccv.nl. 
 
Landelijke Opschoondag 

Op 7 september 2009 hebben 40 gemeenten toegezegd zich extra in te spannen om 
overlast en verloedering tegen te gaan. Dit doen zij onder meer door mee te doen aan de 
landelijke opschoondag op 20 maart 2010. Daarnaast hebben zij en het kabinet een 
oproep gedaan aan alle andere gemeenten om zich eveneens in te zetten tegen overlast 
en verloedering. 
 
Zoals elk jaar zal er een landelijke communicatiecampagne komen en een webwinkel 
waarbij gemeenten gratis producten kunnen bestellen voor de opschoondag, zoals 
prikkers, knijpers, veiligheidshesjes en posters. De webwinkel gaat in december dit jaar 
open en t/m januari 2010 kunnen er producten worden besteld. Meer informatie kunt u 
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vinden op www.nederlandschoon.nl. Op deze website treft u ook draaiboeken,  
 
instrumenten en communicatiemiddelen die voor de voorbereiding in uw gemeente 
handig kunnen zijn. Deze draaiboeken zijn nu al online beschikbaar. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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




