
 
 

 

 

Verslag Netwerkdagen Deventer
 

 
 
Opening donderdag 22 november  
De Netwerkdagen werden door Axel Weggelaar van het CCV geopend. Hij vertoonde een Prezi 

presentatie waarin het logo van Deventer centraal stond. Vervolgens heette Freek Stein van de 

gemeente Deventer de deelnemers welkom. Hij verexcuseerde zich dat de burgemeester er 

helaas niet bij kon zijn vanwege externe en buitenlandse verplichtingen. 

 

 

 

 

Carmen Polman van de gemeente Nijmegen gaf de laatste stand van zaken weer ten aanzien 

van de G32 Werkgroep Veiligheid. Hierbij liet zij een plaatje zien van de structuur van de G32 

en hoe de Werkgroep daarin is opgehangen. 

Werkgroep Veiligheid op 19 december 

duidelijker worden op welke onderwerpen de bestuurders graag ondersteund willen worden. 

 

Subwerkgroepen 

In de afgelopen periode hebben diverse steden bijgedragen aan de 5 subwerkgroepen. Elke 

subwerkgroep, behalve die van het drugsbeleid, koppelt terug aan de deelnemers. 

 

Veiligheidshuizen:  

De subwerkgroep heeft een aantal zorgpunten geformuleerd:

• Verenging VHH 

• Procesafstemming ZSM-VHH 

• Commitment strafketenpartners 

• Privacy als excuus  

datum tijd 

22 en 23 november 2012  
  

  

betreft overleg  

Netwerkdagen Grote Steden in Deventer
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Carmen Polman van de gemeente Nijmegen gaf de laatste stand van zaken weer ten aanzien 
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• Duurzaamheid doeluitkering aan Veiligheidshuizen 

• Focus op standaard doelgroepen of meer complexe casuïstiek?  

• Onderlinge expertise-uitwisseling G32 (i.c. 25 zetelgemeenten)? 

De oplossingsrichtingen die de subwerkgroep heeft bedacht zijn onder andere het agenderen 

van de zorgpunten bij de bestuurlijke G32 Werkgroep Veiligheid op 19 december. Er zou dan 

een conceptbrief opgesteld kunnen worden met de zorgpunten en signalen die er vanuit de 

steden komen richting het Rijk. De burgemeester van Alkmaar is eventueel bereid om 

bestuurlijk trekker te willen zijn op dit thema. Ambtelijk wil de subwerkgroep de verbinding 

leggen met de sociale pijler en er moet beter zicht komen wat de consequenties zijn ten 

aanzien van ZSM.  

 

Regierol steden: 

De subwerkgroep heeft vanuit de volgende lijnen gesproken over de regierol van de steden:  

• Netwerksturing i.p.v. hiërarchische sturing  

• Waar sturen we op? 

• Informatiepositie / Intelligence 

• Krimp en decentralisatie versus taakuitbreiding en ‘gulzigheid’ 

De conclusie is voorlopig dat de subwerkgroep het een goed idee zou vinden om met een 

gezamenlijke visie te komen op regierol voor de steden (als richtlijn). Op basis van deze 

uitkomst gingen de deelnemers met elkaar in discussie. Geconstateerd werd dat de regie van 

de gemeenten beperkt is in het kader van de bovenlokaal georganiseerde politie en OM. Het 

zou goed zijn om dan als gemeenten ook met een visie te komen. Sommige steden voelen dat 

ze de regie hebben, anderen hebben dat minder. Geconcludeerd wordt dat er doorgepakt kan 

worden op het maken van een gemeenschappelijke visie.  

 

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 

Vanuit de subwerkgroep wordt een korte presentatie gegeven over de bestuurlijke aanpak. 

Geconcludeerd wordt dat het belangrijk blijft om van elkaars aanpakken op de hoogte te zijn, 

de kennis moet gedeeld worden. De samenwerking met de RIEC’s en LIEC moet doorgaan.  

 

Intelligence 

De subwerkgroep definieert intelligence = informatie + kennis/analyse. Het gaat om systeem 

gericht werken, waarbij informatieverzameling en analyse belangrijk zijn om te komen tot de 

juiste inzet van middelen. Tilburg en Eindhoven zijn steden waar dit al in de praktijk gebracht 

wordt. Zij hebben een soort ‘datawarehouse’ opgezet. Het is goed om een uitwisseling tot 

stand te brengen hoe deze steden het hebben ingericht, zodat ook andere steden hiervan 

gebruik kunnen maken. Aansluitend worden een aantal vragen aan de groep voorgelegd waarbij 

ze ja of nee konden antwoorden. De subwerkgroep zal de antwoorden gaan gebruiken voor 

nadere analyse.  

 

Drugsbeleid/Coffeeshops 

Met de komst van het nieuwe kabinet Rutte II is de wietpas van tafel. De subwerkgroep vindt 

dit een goede ontwikkeling. Dit is de reden dat de subwerkgroep vooralsnog even pas op de 

plaats maakt.  
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Lunch 

Voor de lunch gingen de deelnemers naar een restaurant aan de andere kant van de IJssel. Met 

een pontje werden we aan de overkant van de IJssel gezet. Vanuit het restaurant hadden we 

een prachtig zicht op de skyline van Deventer. Na afloop van de lunch gingen we naar de 

workshopzalen verspreid over de stad.  

 

 

  
 

 

Workshops 

Drugsbeleid 

In een Deventer coffeeshop was de coffeeshophouder zo vriendelijk ons te ontvangen voor de 

workshop. In de workshop drugsbeleid is van gedachten gewisseld over de wijzigingen die 

vanuit het Regeerakkoord/brief Minister VenJ in het landelijke coffeeshopbeleid worden 

aangebracht en welke gevolgen dit heeft voor het lokaal te voeren beleid. De workshop werd 

ingeleid door een toelichting op het Maastrichtse coffeeshopbeleid door Robert Bongers 

(gemeente Maastricht) en door de coffeeshophouder van de Deventerse coffeeshop die als 

gastheer fungeerde. 

 

Geconcludeerd werd dat de deelnemende gemeenten in zijn algemeenheid blij zijn dat het 

Besloten club-criterium uit het gedoogbeleid verwijderd wordt. Verplichte ledenadministratie 

is hierdoor van de baan. Het Ingezetenencriterium, dat wel als uitgangspunt van het landelijk 

gedoogbeleid gehandhaafd blijft, bewijst met name zijn effect in grenssteden/ 

coffeeshopgemeenten met veel drugstoeristen. Andere gemeenten kennen relatief weinig 

buitenlandse coffeeshoptoeristen en verwachten dan ook weinig veranderingen hierdoor voor 

hun lokale coffeeshopbeleid.  Als lokaal maatwerk bij de handhaving van het 

Ingezetenencriterium wordt met name de controle op het GBA-uittreksel als aandachtspunt 

genoemd. 

 

Nationale Politie 

De workshop stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Hoe ontwikkelt de 

nationale politie zich in de eigen regio? Michiel Geuzinge gaf namens de VNG een stand van 

zaken van de landelijke ontwikkelingen (wetgeving, inrichtings- en realisatieplan, inzet 

belangenbehartiging in Den Haag en initiatieven om het lokaal bestuur te ondersteunen). De 

belangrijkste conclusies en aandachtspunten: 

 

- Burgemeester: De ruimte die de burgemeester heeft om zijn gezagsrol waar te kunnen maken 

blijft nog steeds onduidelijk.  
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- Beleidscyclus: De afstemming van de beleidscyclus van gemeente op die van de politie 

behoeft aandacht. In sommige regio's gaat dat goed, in andere dreigen ze echter uit elkaar te 

gaan lopen. Er is onzekerheid binnen de politie die zich op twee manieren uit: het is moeilijker 

afspraken met ze maken, gemeenten moeten van de politie echter steeds meer zaken zelf 

oppakken.  

- Regioburgemeester: De positie en met name de ondersteuning van de regioburgemeester is 

een vraagteken. De minister schijnt er middelen voor vrij te hebben gemaakt, maar hoe dat 

verder wordt vorm gegeven is onduidelijk. De landelijke ondersteuning huist in bij het parket 

generaal. De vraag is of dit voor de symbolische uitstraling wel verstandig is. In sommige 

regio's is de ondersteuning van de regioburgemeester gewoon gehuisvest bij de directie OOV op 

het stadhuis. Die richting verdient aanbeveling. 

- Driehoek: In sommige regio's is een andere toon in de driehoek waarneembaar. Het wordt 

voor gemeente moeilijker een eigen driehoek bijeen te roepen, de gezamenlijkheid zou meer 

nadruk mogen krijgen. Andere gemeenten krijgen die signalen niet. Het is ook afhankelijk van 

de regio. In sommige regio's wordt op districtsniveau goed samengewerkt met het lokaal 

bestuur. Er zijn daar goede voorbeelden van die ook nuttig kunnen zijn voor andere 

gemeenten.  

- Regionale veiligheidsplannen: In sommige regio's is sprake van een vergevorderde 

samenwerking met uitgebreide plannen. In andere neemt de politie het voortouw en is het 

plan vooral een optelsom van prioriteiten. Deze ontwikkeling is niet los te zien van het feit dat 

er ook grote verschillen in regio's zijn. Die variëren in omvang van een handvol gemeenten tot 

81 in Oost Nederland. Wat je ziet is dat er wel een vorm van bestuurlijk overleg op 

verschillende niveaus wordt georganiseerd. Aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant 

moet je oppassen dat die diversiteit niet de positie van het lokaal bestuur verzwakt. Er is één 

kolom politie die strak wordt aangestuurd, idem voor het OM. Daar tegenover staan 10 

regioburgemeesters die nog niet eenduidig zijn georganiseerd. De komende maanden zal veel 

afhangen van de bestuurskracht van (regio)burgemeesters om zich een positie te verwerven die 

ze in staat stelt om in het nieuwe politiebestel de gezagsrol waar te kunnen maken. Er zijn 

punten van aandacht en zorg, maar ook van geslaagde voorbeelden die laten zien hoe je de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid kan waarmaken.  

 

Het Actieprogramma lokale besturing politie heeft onlangs een publicatie uitgebracht 

'Gezamenlijke veiligheidszorg. Volop lokale kansen in nieuw politiebestel' dat een overzicht 

geeft van het nieuwe politiebestel en op tal van punten praktijkvoorbeelden geeft. Het is 

verstuurd naar gemeenten, maar extra exemplaren kunnen bij de VNG worden bijbesteld. Ook 

kan het op de website worden gevonden: 

www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/politie/publicaties/gezamenlijke-veiligheidszorg-

volop-lokale-kansen-in-nieuw-politiebestel 

 

ZSM en Veiligheidshuizen  

Roel Kraaij, manager Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen, lid werkgroep Aansluiting ZSM – 

Veiligheidshuizen Limburg geeft een inleiding. ZSM (Zo Spoedig, Slim, Snel, SMART,….,…..en 

Samen, Mogelijk) is het nieuwe fenomeen van het OM. Nieuw, of toch eigenlijk niet zo 

bijzonder nieuw? Wat nieuw is, is de naam, en wat nieuw is, is het nu echt werk maken van het 

verkorten van doorlooptijden, afhandeling van zaken, en lik op stuk. Het gaat dus om het 

vergroten van de efficiency en effectiviteit in de justitieketen.  

 

Is ZSM een aanvulling op of een bedreiging voor de veiligheidshuizen? Dat is eigenlijk de 

hamvraag die velen bezig houdt. En welke consequenties zitten er voor de veiligheidshuizen 

aan vast? Gaan het OM en de overige justitiële partners zich nu ook fysiek terugtrekken uit de 

veiligheidshuizen? Zeker in tijden van economische crisis en bezuinigingen. Welke (negatieve) 
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voorbeeldfunctie heeft dit dan voor de overige partners? En hoe kun je dan een optimale 

aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen maken, zodat er maximaal profijt van elkaar 

gemaakt kan worden? Dit waren zo ongeveer de belangrijkste vragen en onderwerpen die 

tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen. 

 

In de presentatie is geschetst hoe het proces van aansluiting van ZSM Limburg (één ZSM-tafel in 

Maastricht) op de 6 Limburgse Veiligheidshuizen aan het verlopen is en welke stappen men 

daarin heeft gezet. In Limburg heeft men afgesproken om per 1 december met behulp van een 

samen ontwikkelde checklist en processchema te gaan werken en al werkenderwijs het proces 

verder te optimaliseren. Zelf is hij bezig om een “handleiding ZSM – Veiligheidshuis” te maken 

voor de medewerkers in het Veiligheidshuis. 

 

Of je als gemeente of veiligheidshuis bang moet zijn voor ZSM hangt af van de volgende zaken: 

 

 - Welk type veiligheidshuis heb je? 

 

Bestaat je veiligheidshuis enkel uit Justitiële Casusoverleggen (in de zin van 

overleg waar het vooral over de routering gaat) dan heb je een probleem. ZSM zal 

ertoe leiden dat de JCO’s daarin op zullen gaan. 

 

Bestaat je veiligheidshuis uit zowel JCO’s, casusoverleggen rond veelplegers 

(sectoraal of integraal) en Integrale Aanpak (waarbij zorg en justitiële en/of 

bestuurlijke drang/dwang volledig worden gecombineerd), dan raak je 

waarschijnlijk alleen de JCO’s kwijt, maar dat hoeft niet erg te zijn. 

 

 - Welk type OM heb je? 

 

Een OM dat samenwerkingsgericht is zal de aansluiting ZSM – veiligheidshuizen in 

goed overleg gezamenlijk vorm willen geven. Dit biedt veel kansen om ZSM als 

aanvulling te zien. En om je als veiligheidshuis ook echt helemaal te kunnen (gaan) 

richten op waar je echt goed in bent: het terugdringen van meervoudige 

problematiek door het verbinden van zorg en justitie (met als doel een structurele 

positieve gedragsverandering). 

 

Heb je een OM dat niet samenwerkingsgericht is en zich autoritair opstelt dan loop 

je kans dat zij het samen met hun justitiële partners opzetten, inregelen en 

afspreken en dat je als veiligheidshuis wordt geconfronteerd met een ZSM waarop 

je geen invloed hebt gehad, met alle mogelijke gevolgen van dien. 

   

 - Hoe richt men ZSM in? 

 

Er zijn voorafgaand aan de brede uitrol van ZSM een aantal ZSM-pilots geweest 

waarbij geëxperimenteerd is met verschillende vormen van ZSM. Verschillende 

modellen dus. Na evaluatie zijn er aanbevelingen gedaan maar er is geen vast 

format of vaste blauwdruk gegeven. Het staat de regio’s dus vrij om ZSM op hun 

eigen wijze vorm te geven. Afhankelijk van het bouwplan van het regionale ZSM en 

de keuzes die daarbij worden gemaakt, heeft dit invloed op de 

aansluitmogelijkheden van ZSM op de lokale of regionale veiligheidshuizen. 
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Stadswandeling en avondprogramma 

Na een goed inhoudelijk dagprogramma, gingen de deelnemers op pad in twee groepen onder 

begeleiding van een gids. Deze gidsen vertelden over de historie van Deventer. Zo bleek dat 

Deventer vele oude poorten, standbeelden en andere vaste objecten niet altijd op de 

oorspronkelijke plek staan. Na de wandeling konden we in het hotel ons opfrissen voor de 

avond.  

 

In het restaurant Jackies NYCuisine kregen we een op Amerikaanse stijl geïnspireerd diner 

aangeboden. Ook in de barretjes aan de Brink bleven de deelnemers enthousiast doorpraten 

over de dagelijkse veiligheidspraktijk én er was natuurlijk ook borrelpraat ☺. Tijdens het 

netwerken werden weer nieuwe contacten opgedaan en vele waardevolle praktijkvoorbeelden 

uitgewisseld.  

 

  
 

 

 

Opening vrijdag 23 november  
Na een korte nacht opende Axel Weggelaar de tweede dag van de Netwerkdagen. Op het 

programma staat een bespreking over de relatie met het OM en een presentatie over 

Intelligence.  

 

Relatie OM en steden 

Om de relatie tussen het OM en de steden te kunnen bespreken zijn Brigitte de Zwaan en 

Gabrielle Dessing uitgenodigd. Brigitte de Zwaan is plv. directeur beleid, strategie en 

communicatie van het landelijk Parket Generaal en Gabrielle Dessing is werkzaam in de regio 

Oost.   

 

Na een korte introductie over de rol van het OM bij Veiligheidshuizen en ZSM, startte de 

discussie met de steden. De steden over het algemeen lopen tegen de volgende punten aan: 

- Gemeenten werken integraal en verwachten ook van het OM breder kijkt dan alleen gefocust 

is op de strafzaak. Het OM zou dat meer kunnen uitstralen dat zij ook op integraal 

samenwerken zijn gericht. In reactie hierop meldt Brigitte de Zwaan dat het OM aan het 
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veranderen is en natuurlijk veel waarde hecht aan het lokale bestuur. Er is nu op landelijk 

niveau een pg lokaal veiligheidsbeleid aangesteld, mevrouw Penn- te Strake, die de relatie 

aangaat met het lokale bestuur. Vanuit de G32 is het aanbod om ook langs te gaan bij de 

bestuurlijke G32 Werkgroep Veiligheid. Deze uitnodiging wordt door Brigitte de Zwaan 

aangenomen. Verder is er in Tilburg een good practice dat zij een Raio laten meelopen in de 

gemeente. Zo krijgt een Raio reeds in de opleiding het belang te zien van het bestuur.  

- Vanuit de steden wordt aangegeven dat het bestuur niet altijd welkom is in de stuur- en 

weegploegen. Brigitte de Zwaan meldt dat er geen landelijke opvatting is wie daar in zitten.  

- De steden krijgen niet altijd voldoende capaciteit van het OM voor bijvoorbeeld aanwezigheid 

bij de casusoverleggen in het Veiligheidshuis. Dit wordt als een verschraling gezien. Dit is geen 

bewuste keuze van het OM, het is lokaal maatwerk. Feit is dat het OM beperkte middelen 

heeft en dat dit in de komende jaren nog wel eens beperkter kan worden.   

- Officieren zijn vaak niet langer dan twee jaar op dezelfde post. Dat is voor gemeenten lastig 

aangezien er elke twee jaar opnieuw geïnvesteerd moet worden in de relatie met het OM en 

de officier niet betrokken is bij de lokale praktijk. Het OM geeft aan dat dit geen beleid is en 

dat officieren wel langer dan twee jaar kunnen blijven.  

- De steden zien het gevaar van terugloop van capaciteit uit het Veiligheidshuis richting ZSM. 

Het OM vindt beide zaken van groot belang en hecht ook veel waarde aan beide zaken. Dit 

staat ook in de landelijke position paper van het OM.  Het zijn twee variaties die elkaar 

moeten gaan versterken.  

 

Aan het einde van de discussie is iedereen het erover eens dat het een fijn gesprek is geweest 

voor de onderlinge relatie steden en  OM. Brigitte de Zwaan en Gabrielle Dessing nemen de 

genoemde signalen en casussen mee. Met Axel Weggelaar zal gekeken worden hoe hier richting 

de steden nog een terugkoppeling kan worden gegeven. In ieder geval is het aanbod aanvaard 

dat de nieuw aangestelde pg ‘lokaal veiligheidsbeleid’ een werkbezoek aflegt aan een aantal 

steden en aan de bestuurlijke G32 Werkgroep Veiligheid.  

 

  
 

 

Intelligence 

Maaike Boomkamp, beleidsadviseur OOV van de gemeente Apeldoorn heeft een 

afstudeerscriptie geschreven over ‘Lokaal sturen met intelligence led-policing’. Het is een 

casestudy naar een politiële werkwijze voor het integraal veiligheidsplan van de gemeente 

Apeldoorn. Hierover houdt zij een presentatie. Centrale vraag is in hoeverre de leden van het 

driehoeksoverleg van de gemeente Apeldoorn besluiten nemen op basis van intelligence- led 

policing?  
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De gehanteerde definitie van Intelligence- led policing is de volgende: “een sturingsmodel 

waarbij verzamelde informatie door middel van analyse wordt omgezet in een intelligence- 

product  voor de besluitvormer en dat door operationalisatie uiteindelijk zorgt voor het 

voorkomen, verstoren en verminderen van criminaliteit.” 

 

Als conclusie kan worden gesteld dat in Apeldoorn: 

• Deels besluiten op basis van ILP; 

• Draagt bij aan de transformatie van ILP naar intelligence gestuurde veiligheidszorg; 

• Door ILP duidelijker keuzes; 

• Inzicht in de daaraan verbonden capaciteit blijft achterwege; 

• Informatieproces kan vraagteken bij geplaatst worden. 

 

Na afloop van de presentatie vertelt Remco Jansen van de gemeente Tilburg dat Intelligence 

voor hen breder is dan alleen gegevens te gebruiken van de politie. Er zijn vele bronnen van 

informatie binnen een gemeente. Deze worden samen gezet (in een datawarehouse) zodat 

men de diverse cijfers en bevindingen ook met elkaar kan verbinden. Daaruit komen soms 

verrassende resultaten hoe bepaalde problemen aangepakt kunnen worden. Dat is slim omgaan 

met je gegevens.  

 

Geconcludeerd wordt dat veel steden bijzonder geïnteresseerd zijn hoe intelligence in te 

zetten voor hun dagelijkse praktijk. De subwerkgroep gaat nader uitzoeken hoe zij intelligence 

kunnen uitrollen voor andere steden. Wellicht dat er lobby nodig is naar het Rijk dat de steden 

de informatiestromen op eenzelfde manier aangeleverd kunnen krijgen.  

 

Afsluiting 

Freek Stein van de gemeente Deventer wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een 

oproep te doen aan de steden dat het goed is dat zij hun dagelijkse praktijk uitwisselen tijdens 

de netwerkdagen. Daarnaast wil hij daar graag ook een verdieping op door meer met andere 

steden één op één uit te wisselen, een soort intervisie. Het is voor de steden en ook voor 

Deventer moeilijk om even uit de dagelijkse praktijk te stappen en bij een andere stad langs 

te gaan voor inspiratie en uitwisseling, toch zou dat heel goed zijn als we dat vaker doen. 

Freek Stein doet terloops ook een oproep voor een stad om zich op te werpen voor als 

vrijwilliger voor de volgende Netwerkdagen in het najaar van 2013. (red: inmiddels zijn er 

gesprekken gaande met de gemeente Eindhoven).  

 

Axel Weggelaar constateert tevreden (het anagram voor Deventer, geleerd tijdens de 

stadswandeling) dat de Netwerkdagen in Deventer een groot succes waren. Dit was mede het 

werk van de gemeente Deventer voor de voortreffelijke organisatie op de dagen zelf. Freek 

Stein wordt hartelijk bedankt. De deelnemers applaudisseren.  

 

(met dank voor de foto’s van Floris Faes) 


