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Diverse bevoegdheden en verantwoordelijkheden burgemeesters op 

gebied sociale veiligheid

Wetsvoorstel regierol gemeenten

Verplichting opstellen integraal veiligheidsbeleid

Regierol burgemeester op gebied van veiligheid

Motie Kamerlid Kuiken

Burgemeester is gezag

Burgemeester dient regie te voeren

Komt informatiepositie overeen met behoefte?

Achtergrond



Vraagstelling

“Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters (en van colleges 

van burgemeester en wethouders) als het gaat om sociale 

veiligheid en de handhaving van de openbare orde, wat is de 

daadwerkelijke informatiepositie en hoe kan een eventuele kloof 

tussen de behoefte en de praktijk verklaard worden?” 

informatiebehoefte 

daadwerkelijke informatiepositie 

verklaring van een eventuele kloof tussen beide

Welke mogelijkheden zijn er om de informatiepositie te 

verbeteren?



Veiligheidspartners

De belangrijkste 

organisatie met een 

specifieke 

veiligheidstaak

Politie

Andere organisaties 

met een specifieke 

veiligheidstaak

Openbaar Ministerie, RIEC, Veiligheidshuis, lokaal 

driehoeksoverleg

Organisaties zonder 

specifieke 

veiligheidstaak

GGD, Schuldhulpverlening, Scholen, 

Leerplichtambtenaren, Welzijnsorganisaties, 

Consultatiebureau, Bureau Jeugdzorg, Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Woningcorporaties



Tevredenheid informatiepositie

Geef een score op een schaal van 1 tot 10 over de 

mate waarin u denkt dat de informatie behoefte en 

positie van uw burgemeester overeenkomen

……..

Geef een score over de mate waarin ze op basis van 

die informatie naar uw inzicht op dit moment in staat 

zijn regie te voeren

……..



Tevredenheid informatiepositie

Oordeel over de mate waarin behoefte en positie 

overeenkomen

7,5 

Oordeel over de mate waarin ze op basis van die 

informatie in staat zijn regie te voeren

7,2



Dagrapporten

Soms wel, soms niet

Andere operationele informatie

Maatschappelijke onrust

Frequentie van informatie:     +

Inhoud van de informatie:      +

Snelheid van de informatie:   +

Politie: operationele informatie



Frequentie van informatie:    -

Inhoud van de informatie:     +

Snelheid van de informatie:  +

Ook vanuit de gemeentelijke organisatie

Overige organisaties: operationele informatie



Frequentie van informatie:     -

Inhoud van de informatie:      +

Snelheid van de informatie:   +

Gemeentelijke meta-analyses

14% regelmatig

31 % soms

56 % zelden tot nooit

Analytische informatie



Bestuurlijke sensitiviteit

Privacy en vertrouwelijkheid

Het profiel van de burgemeester

Vertrouwen

Organisatie informatiestroom

Relevante factoren voor adequate informatievoorziening



Wat wil de burgemeester weten?

Politie: Concrete afspraken

Pers, politiek, publiek, personeel, persoonlijk leed 

Andere partners met veiligheidstaak

OM: bestuurs-officieren

Partners zonder veiligheidstaak

Gemeentelijke organisatie

Bestuurlijke sensitiviteit



Mag informatie gedeeld worden?

OM: Aanwijzing Wjsg

Als vonnis is geweest of spoedeisend belang

Politie: dagrapporten (Wpg)

Als opgesteld in kader handhaving oov

Als opgesteld in kader van strafrecht: 

toestemming OvJ

Andere organisaties:

Vertrouwensrelatie met cliënt (Wbp)

Privacy en vertrouwelijkheid



Verschillende stijlen

Verschillend abstractieniveau

Verschillende hoeveelheden informatie

Verschillend initiatief

Verschillende context

Profiel burgemeester



Persoonlijke klik

Organiseren van vertrouwen

People skills

Startgesprek bij aanstelling

Politiewet 2012

Art 38: HOvJ en regioburg. advies aanstelling 

Art 46: HOvJ en regioburg. verzoek ontheffing uit 

functie

Vertrouwen



Politie

Geformaliseerd

Andere organisaties met veiligheidstaak

Weinig geformaliseerd: OM neemt stappen

Organisaties zonder veiligheidstaak

Niet geformaliseerd

Organisatie informatiestroom 



Tevredenheid informatiepositie

Geef een score op een schaal van 1 tot 10 over de 

mate waarin u denkt dat de informatie behoefte en 

positie van uw burgemeester overeenkomen

……..

Geef een score over de mate waarin ze op basis van 

die informatie naar uw inzicht op dit moment in staat 

zijn regie te voeren

……..



Stellingen

Goede informatievoorziening is afhankelijk van bestuurlijke 

sensitiviteit, privacy, profiel burgemeester, vertrouwen en 

inrichting informatiestroom. Dit is te precair. Er dienen 

maatregelen te worden getroffen om burgemeesters in 

staat te stellen regie te voeren. 

De huidige wettelijke bevoegdheden van burgemeesters 

zijn onvoldoende om hun regierol goed uit te oefenen.

Het is goed dat het wetsvoorstel ter versterking van de 

gemeentelijke regierol is ingetrokken.

Borging van de informatiepositie



Stellingen

Burgemeesters moeten sterk zijn op het gebied van sociale 

veiligheid, dit moet standaard in competentieprofielen van 

alle burgemeesters worden opgenomen.

Alle politiechefs moeten worden verplicht een cursus 

‘bestuurlijke sensitiviteit’ volgen.

Mijn gemeente heeft zijn interne informatiehuishouding 

op het gebied van sociale veiligheid op orde.

Borging van de informatiepositie



Stellingen

Het is niet reëel te verwachten dat welzijnsinstellingen en 

de GGD burgemeesters op operationeel niveau zullen 

informeren over sociale veiligheid. 

Zo lang de gemeente zelf zijn interne informatiestroom op 

het gebied van sociale veiligheid niet in control heeft, is het 

niet reëel van andere organisatie wel te verwachten dat 

informatie wordt doorgespeeld.  

Borging van de informatiepositie
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