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Inleiding 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt continue aan het 

verbeteren van de dienstverlening. Zij was daarom benieuwd hoe gemeenten aankijken tegen 

een aantal veiligheidsonderwerpen. Om deze reden is een enquête opgesteld waarin 

ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en/of veiligheidscoördinatoren in Nederland 

gevraagd is naar hun mening ten aanzien van diverse veiligheidsthema’s.  

De enquête is door 232 ambtenaren OOV of veiligheidscoördinatoren bij gemeenten in heel 

Nederland ingevuld. De meeste ambtenaren zijn afkomstig uit een gemeente met 20.000 tot 

50.000 inwoners.  

Integrale veiligheid 

Vrijwel in alle gevallen is er in de gemeente een integraal veiligheidsplan (IVP) vastgesteld en 

zijn de prioriteiten afkomstig uit het IVP geoperationaliseerd in een uitvoeringsplan. In meer 

dan de helft van de gevallen is het IVP niet in samenwerking met andere gemeenten opgesteld. 

Van de gemeenten die wel een gezamenlijk IVP hebben, geeft ruim 90% aan tevreden te zijn 

met de samenwerking. 

Veiligheid krijgt in ruim 85% van de gemeenten voldoende prioriteit, geven 212 ambtenaren 

aan. Ook geeft 80% van hen aan voldoende mogelijkheden te hebben om sturing te geven aan 

de regie op het lokale veiligheidsbeleid. Bijna 62% geeft aan dat de gemeente ook voldoende 

ondersteuning vanuit de regio krijgt als het gaat om het uitvoeren van de regionale 

prioriteiten. 45% van de ambtenaren OOV geeft aan neutraal tegenover de volgende stelling te 

staan: ‘ik merk veel van de uitvoering van de regionale prioriteiten in mijn gemeente.’ 40% is 

het hiermee eens of zeer eens en 15% zegt niets te merken van de uitvoering van de regionale 

prioriteiten.  

 

Veiligheidsprioriteiten 

De ambtenaren is gevraagd een top-5 te maken van veiligheidsthema’s die prioriteit krijgen in 

hun gemeente voor het komende jaar (2017). Het thema woninginbraak is met 120 keer de 

meest genoemde prioriteit in veel gemeenten. Ook de thema’s jeugdoverlast (94 keer), 

ondermijning (55 keer), verwarde personen (54 keer) en georganiseerde criminaliteit (51 keer) 

zijn veelvuldig genoemd. 

 
 



Politie 

45% van de ambtenaren OOV geeft aan dat er voldoende (lokale) politie-inzet aanwezig is in 

zijn gemeente. 80% geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking met de politie in zijn 

gemeente. 82% van de ambtenaren geeft aan dat de wijkagenten voldoende op de hoogte zijn 

van wat er speelt in hun wijk. Slechts 49% van de ambtenaren geeft echter aan dat de 

wijkagent in hun gemeente voldoende ruimte heeft om de taken - zoals bedoeld vanuit de 

politiewet - uit te kunnen voeren.  

 

Informatiepositie 

129 ambtenaren (68%) geven aan dat ze tevreden zijn over de eigen informatiepositie met 

betrekking tot veiligheid in hun gemeente. Hetzelfde aantal ambtenaren geeft ook aan 

tevreden te zijn over de informatie-uitwisseling tussen zijn gemeente en de politie als het gaat 

om veiligheid. 


