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Opening Onno Peer, directeur CCV
Onno legt de positionering van het CCV uit. Het is de bedoeling dat het CCV haar veiligheidsagenda
bepaalt in nauw overleg met haar partners waaronder gemeenten, Koninklijke Horeca Nederland, VVZ
en TCN. Het CCV maakt een verbinding tussen de veiligheidsagenda’s van de verschillende partners.
Vanuit het ministerie van V&J zijn op een aantal dossiers zogenaamde Taskforces opgezet, van
waaruit direct contact wordt gelegd met gemeenten.

Het CCV ziet het als haar taak om daar ook de input uit de grotere steden in mee te nemen. Als
voorbeeld hiervan wordt de moeizame informatie-uitwisseling genoemd tussen steden en het OM rond
de Veiligheidshuizen. CCV heeft contact gelegd met Herman Bolhaar (OM) om te zorgen dat er
daadwerkelijk afspraken gaan komen.

Het CCV heeft in de afgelopen jaren allerlei instrumenten ter beschikking gesteld aan gemeenten. In
de komende periode wil het CCV zich richten op de daadwerkelijke effecten van het instrumentaria.

Vanuit de G32 gemeenten is niet duidelijk wat de positie is van het CCV ten opzichte van de VNG.
Onno benadrukt dat het CCV zich wat meer richt op de G32 gemeenten en dat de VNG er is voor alle
gemeenten, dus ook de kleinere. Als vertegenwoordiger van de gemeenten zit Annemarie Jorritsma
(Almere) vanuit de VNG bij het ministerie aan tafel. Het CCV richt zich in de komende tijd op een nog
nauwere samenwerking met de VNG. De VNG gaat vaak prioriterend te werk, het CCV probeert
bepaalde onderwerpen ook naast elkaar te zetten. Daarbij zal steeds kritischer worden nagedacht
over de vraag hoe je nu precies aantoont welke maatregel precies werkt. Als voorbeeld daarvan wordt
het Politie Keurmerk Veilig Wonen aangehaald, dat zich richt op een afname van woninginbraak.

Wat is de relatie tussen de G32 en de G4? De G4 zit van oudsher sneller en directer bij de minister
aan tafel. Dat is de reden dat de andere grote gemeenten zijn gestart met de oprichting van de G32.
Op bepaalde dossiers is er overigens een nauwe samenwerking tussen de G32 en de G4.

Ook de relatie tussen het NICIS en het CCV is bij de deelnemers niet duidelijk. Het CCV is namens
het departement in het leven geroepen in 2003. De reden daarvoor is dat er op het onderwerp
veiligheid een grote afstand was ontstaan tussen het nationale beleidsniveau (rijk) en het lokale
beleidsniveau (gemeenten). Het CCV moest als een schakel dienen tussen beide niveaus.

Onno signaleert een aantal belangrijke ontwikkelingen, waarbij het CCV de gemeenten in de komende
tijd zal ondersteunen:

Veiligheidshuizen; politie en OM lijken zich terug te trekken. Hoe kunnen deze partijen de
door hen toegezegde en gewenste bijdrage blijven leveren?
Nationale politie; wat voor handhavingsmodel krijgen we en wat is de rol van de
regioburgemeester en regierol van gemeenten?
Politionele preventie krijgt steeds minder aandacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit
onderwerp toch op het netvlies blijft staan?
De ontwikkeling van de nieuwe drank- en horecawet
Bestuurlijke aanpak



Prioritering veiligheidsonderwerpen
De werkgroep G32 Veiligheid werkt onder de vlag van de G32. De G32 is vooral een lobby organisatie
en derhalve is de doelstelling van deze werkgroep om ook een aantal lobby onderwerpen te
selecteren. Discussie onder de aanwezigen was of de onderwerpen alleen lobby betreffen of ook
kennisuitwisseling. Geantwoord werd dat het vooral lobby moet betreffen maar dat de werkgroepjes
die op deze onderwerpen worden gevormd, moeten nagaan welke lobby het zou kunnen zijn en/of het
vooral kennisuitwisseling betreft.

De aanwezigen hebben door middel van stemming de volgende top 5 onderwerpen gekozen. De
aanwezigen hebben vervolgens op gele post-its kunnen aangeven welke focus deze prioriteiten
moeten krijgen. De uitkomst is hieronder weergegeven.

1. VEILIGHEIDSHUIZEN
De toekomst van de Veiligheidshuizen staat op het spel. Er bestaat onzekerheid over de (structurele)
financiering doordat niet alle gemeenten willen meebetalen aan de Veiligheidshuizen. Daarnaast is de
betrokkenheid/aanwezigheid van partners niet gegarandeerd aangezien ook deze partners minder
uren hebben voor overleggen en processen door bezuinigingen. Vooral de terugtrekkende rol van het
OM is zorgwekkend. Overige punten zijn de regionalisering van Veiligheidshuizen en uitwisseling van
(privacy)gegevens (systeem GCOS).

2. REGIOROL GEMEENTEN, NATIONALE  POLITIE EN TOEZICHT EN HANDHAVING
Gemeenten hebben de regierol op integrale veiligheid, maar weinig invloed op de inzet van de politie
in hun gemeente. Dit zal bij de nieuwe politiewet versterkt worden als de 25 politieregio’s op 1 januari
2013 teruggaan naar 10 regionale eenheden. De vrees bestaat dat de politie door deze opschaling
minder betrokken kan zijn bij de lokale problematiek, dit terwijl de vraag naar meer toezicht en
handhaving op lokaal niveau stijgt. Aangezien gemeenten graag de regie op veiligheid willen voeren,
stellen zij toezicht en handhavers aan (oa. BOA’s). Ook krijgen gemeenten steeds meer wettelijke
taken om toezicht en handhaving te regelen (oa. Drank- en horecawet). Leidt deze opschaling van de
politie en het inzetten van lokale toezicht- en handhavers tot een nieuwe gemeentepolitie?
Steden willen meer zeggenschap over de inzet van de politie. Er moet een gegarandeerde
politiecapaciteit zijn op lokaal niveau. Politie moet lokaal betrokken blijven oa. in de Veiligheidshuizen.
Er moet een goede visie komen over de samenwerking tussen politie en toezicht- en handhaving.

3. INTELLIGENCE
Gemeenten hebben de regierol op veiligheid. Gemeenten moeten derhalve een goede
informatiepositie hebben willen zij een goed veiligheidsbeleid kunnen voeren. Hiertoe moeten de
informatiesystemen van diverse organisaties en instellingen beschikbaar zijn.
De meeste steden vinden dit onderwerp een lokaal probleem en geen lobby onderwerp.

4. BESTUURLIJKE AANPAK GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
De steden zijn van mening dat er een blijvende inzet (ook bij nieuw kabinet) moet zijn op terugdringen
van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. De regierol van de gemeenten moet worden
versterkt in de samenwerking tussen oa. politie, belastingdienst en FIOD. Er zijn zorgen over privacy,
het mag niet als excuustruus worden gebruikt om geen onderzoek te doen naar verwevenheid tussen
onder- en bovenwereld.
Bij een aantal noordelijke steden zijn zorgen over de kosten die gemaakt worden voor slachtoffers van
mensenhandel. Slachtoffers worden daar gehuisvest, weg van de regio waar ze vandaan komen.

5. DRUGS/COFFEESHOP
De discussie op dit onderwerp spitst zich vooral toe op de landelijke invoering van de wietpas.
Sommige steden zijn tegen de invoering en vinden de huidige lokale situatie beter. Als het dan toch
wordt ingevoerd hoe gaat de handhaving dan en is daar capaciteit voor? Daarnaast moeten de
effecten van het coffeeshopbeleid worden tegengegaan op straat.


