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Stand van zaken discussie 

Is er een meerwaarde van een stedenbeleid na 2009 
en zo ja, wat is daarbij de rol van het Rijk?

Relatie met diverse ‘dossiers’:
• Wijken
• Verstedelijking
• Vergroten beleidsruimte steden: Cie d’Hondt

Bestuurlijk Overleg steden (G31 + VNG)
Ambtelijk overleg Stedelijk Beleid (G31 + VNG)
Afstemming op departementaal niveau
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Thema Veiligheid in huidig stedenbeleid

Vijf outcomedoelstellingen stedenbeleid, waaronder:
Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Diverse outputdoelstellingen
• Verminderen criminaliteit, waaronder jeugdige 

veelplegers
• Verminderen overlast op straat
• Verbeteren aanpak huiselijk geweld
• Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en 

ondernemers
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Midterm review 2007

Objectieve veiligheid:
• Op meeste items daling onveiligheid
• Daling G4 groter dan G27
• Spreiding per item is groot

Subjectieve veiligheid:
• Onveiligheidsgevoel in buurt neemt af
• Daling G4 groter dan in G27
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Nieuwe initiatieven Balkenende IV

Wijkaanpak: wonen, werken, leren, integratie en 
veiligheid

500 extra agenten

Diverse programma’s: 
• Veiligheid begint bij voorkomen
• Aanpak overlast en verloedering
• Reductie criminaliteit met 25%
• Actieplan polarisatie en radicalisering
• 100.000 minder gestolen fietsen
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Versterking uitvoering:  doorbraakdossiers 

Criteria:
• Maatschappelijk urgente opgaven
• Complexe opgaven 
• Rijkssteun is nodig
• Steden benoemen complexe opgaven
• Steden onderbouwen de knelpunten en dragen zelf 

gewenste oplossingsrichtingen aan 
• Oplossingrichting is in beginsel niet een verzoek om

extra rijksgeld
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Rijksrol bij doorbraakdossiers 

• Wegnemen belemmeringen wet- en regelgeving

• Ondersteunen met expertise 

• Doen van experimenten

Weet wat de mogelijkheden zijn van bestaande wet-
en regelgeving
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Discussie

1. Wat is meerwaarde van stedenbeleid na 2009 op 
terrein van veiligheid?

2. Zijn er doorbraakdossiers te benoemen irt 
veiligheid?

3. Wat dient daarbij de Rijksrol te zijn?


