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  Voor de luie lezer 

De netwerkdagen in Alkmaar stonden in het teken van 'lokale slagkracht': 

gemeenten zullen in de komende tijd met minder Rijksmiddelen moeten 

trachten om regie te houden op het lokale integrale veiligheidsbeleid. Uit 

deze netwerkdagen zijn verschil lende aandachtspunten voor gemeenten 

geformuleerd:  

• Betrek op lokaal niveau de interne en externe partners bi j het veilig-

heidsbeleid en wijs hen op hun verantwoordelijkheid → zie paragraaf 1, 

pg. 3 

• Er komt een nieuwe wet over de versteviging regierol gemeenten ten 

aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid. Het CCV gaat een speciale 

handreik ing uitgeven voor gemeenteraadsleden → zie paragraaf 1, pg. 3 

• Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het werkprogramma 'Ne-

derland Veiliger' opgezet, waarbij onder andere maatregelen zijn voorge-

steld om lokale overheden en bestuurders te ondersteunen in hun aan-

pak → zie paragraaf 1, pg. 3  

• De G32 streeft naar een betere verbinding van het thema veiligheid met 

de drie andere pijlers. Daarvoor wordt een nieuwe st ructuur opgezet. → 

zie paragraaf 1, pg. 4 

• Er zijn verschillende redenen waarom feitelijke veiligheid en subjectieve 

veiligheid niet met elkaar stroken. In een lezing van een Amerikaanse 

veiligheidsexpert worden verschillende redenen genoemd waarom gevoel 

van veil igheid niet overeen komt met feitelijke veiligheid. Tijdens een i n-

teractie sess ie met deelnemers aan de Netwerkdagen zi jn acht tips ge-

formuleerd om feiteli jke veil igheid en gevoel van veiligheid beter op el-

kaar te laten aansluiten→ zie paragraaf 2, pg. 4 

• In totaal zijn drie onderwerpen behandeld tijdens de verdiepingstafels. 

Ten eerste een sessie over de nieuwe opzet van Veiligheidsmonitor. Ten 

tweede een sessie over het opstellen van een lokaal veiligheidsarrange-

ment met daarin concrete afspraken over de aanpak van problemen in 

wijken. Tot slot nog een sessie over het opstellen van regionale veili g-

heidsplannen met daarin de prioritaire thema’s rond veil igheid op regi o-

naal niveau. → zie paragraaf 3 en 4, pg. 6 

• Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de komst van een nat ionale 

politie  heeft op lokaal veil igheidsniveau. Aan de hand van een histori-

sche beschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse politie is 

een aantal belangrijke aandachtspunten en ontwikkelingen benoemd → 

zie paragraaf 5, pg. 8 

• In de afgelopen jaren zijn de gemeentelijke taken en verantwoordelijkhe-

den op het gebied van toezicht en handhaving enorm toegenomen. Een 

deel van deze taken is verschoven van donkerblauw (politie) naar l icht -

blauw (gemeentelijke BOA’s). Aan de hand van prakti jkervaringen uit 

Gouda z ijn aandachtspunten geformuleerd → zie paragraaf 6, pg. 9.  
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 1 Welkom en opening 

Axel Weggelaar (programmamanager integrale veil igheid van het CCV)  

Door het wegvallen van de Van Mont fransgelden moeten gemeenten met 

minder geld steeds meer doen. Hoe zorgen we op lokaal niveau voor vo l-

doende slagkracht? Dat is de centrale vraag voor deze twee Netwerkdagen.  

 

Martin Hagen (wethouder integrale veiligheid gemeente Alkmaar  

Alkmaar is één van de weinige gemeenten waar een wethouder naast de 

burgemeester is aangesteld als verantwoordelijke voor integrale veil igheid.  

Het beleid richt zich steeds meer op repressie in plaats van preventie.   

De wethouder is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de verbindingen 

tussen zorg en veil igheid. Bestuurlijke wil is een belangrijk startpunt bij de 

uitvoering van het veiligheidsbeleid. In ti jden van bezuinigingen is het be-

langrijk om andere interne (andere gemeentelijke afdelingen) en externe 

parti jen (polit ie, OM) te betrekken bij de uitvoering van het beleid en hen te 

wijzen op verantwoordeli jkheden. Bezuinigen betekent ook automat isch dat 

andere, minder urgente onderwerpen, bli jven liggen. Durf daarin keuzes te 

maken.   

 

Slagkracht:  

"Ik  kan het, ik  wil het, ik  doe het."  

 
Onno Peer, directeur CCV 

Het bi j elkaar brengen van partijen is één van de belangrijkste kerntaken 

van het CCV. In de komende maanden wordt een nieuwe visie opgesteld 

voor het CCV. Daarnaast heerst er bij gemeenten nog veel onduidelijkheid 

over wat nou precies 'regievoering' is. E r komt een nieuwe wet over de ver-

steviging regierol gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbelei d. 

Het CCV gaat een speciale handreiking uitgeven voor gemeenteraadsleden, 

omdat z ij vanuit hun verantwoordeli jkheid –kaderstellend en controlerend- 

een deel van de regierol bi j de gemeente hebben. De burgemeester voert de 

uiteindeli jke regie. Belangrijk discussiepunt is of je een gevoelig thema als 

'veiligheid' wel moet beleggen bij een benoemde bestuurder. Onno Peer 

roept alle G32 gemeenten op om   belangrijke knelpunten en vragen rond 

veiligheid bij hen te melden. Het CCV op haar beurt zal deze punten onder 

de aandacht brengen bij het Rijk.    

 
Chantal Kouwenberg, senior beleidsmedewerker ministerie V&J  

Vanuit het ministerie is het werkprogramma 'Nederland Veiliger' opgezet dat 

zich richt op vier thema's:  
• De buurt veil ig 
• Offensief tegen georganiseerde misdaad 

• Vergroting slagkracht professionals  
• Versterking rechtsstaat  
 

Belangrijk doel is het st reven naar 10% reduct ie van de ervaren overlast en 

criminaliteit.  
 

Slagkracht profess ionals:  

• Wijze waarop bevoegdheden worden toegepast  

• Hebben van voldoende competenties en capac iteiten  

• Zorgen voor voldoende informatie-uitwisseling 

• Zorgen voor bestuurl ijk commitment  
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Vanuit het ministerie van V&J is een hele reeks maatregelen voorgesteld om 

lokale overheden en bestuurders te ondersteunen in hun aanpak waaronder 

het aanstellen van lokale accounthouders vanuit het ministerie en het org a-

niseren van haardvuursessies voor burgemeesters.  
 

Discussiepunten met de zaal:  

• Veel veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt met zorg. De kop-

peling tussen veiligheid en zorg is essentieel. In de praktijk is het voor 

veiligheidsmanagers lastig om regie te nemen over zorgpartners. Dat 

geldt vooral bij volwassenen en GGZ-problematiek. Samenwerk ing en 

overtuigingskracht zijn belangrijk. Gemeenten willen graag vanuit Rijk 

en/of CCV casuïstiek aangereikt krijgen.  

• Bij de bestuurlijke aanpak is de informatie-uitwisseling vanuit gemeenten 

met politie en OM een knelpunt. Dwingen van parti jen werkt niet, maar 

prikkelen wel. Ook op dit punt wil len gemeenten ondersteuning vanuit het 

Rijk en het CCV.  
 

Claire de Jong, senior beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van de 
gemeente Leeuwarden 

Ondanks de intensieve lobby vanuit de G32 gemeenten, is het geld vanuit 

het Rijk verdampt. Vanuit de G32 wordt er nu gestreefd naar een betere 

verbinding van het thema veiligheid met de drie andere pij lers.  

In het platform stedelijke veiligheid zal veel meer in partnerships gewerkt 

gaan worden. De Programmacommissie is de ambteli jke werkgroep waar-

voor alle steden de uitnodiging voor gaan ontvangen en het Plat form Stede-

lijk Veiligheid is de bestuurli jke werkgroep.  

Tijdens de volgende vergadering van de werkgroep op 11 januari 2012 

wordt ook een voorstel gemaakt om ti jdens de Netwerkdagen meer met el-

kaar te vergaderen.  

 
 

 2 De illusie van veiligheid  - Sander Flight, partner DSP -groep 

Inleiding 

Monique Koemans (deze week gepubliceerd) onderzocht de G4 in haar 

promotieonderzoek The war on ant i-social behaviour en zag:  

* Politici en media houden elkaar in een houdgreep  

* Politici scoren met harde taal en media scoren met overdrijving  

* Beeld komt los te staan van de feiten 

Ondervraagde wijkbewoners zijn meestal niet voor meer repressie.  

Bestaande beleids instrumenten beter inzetten is de oplossing.  

Haar rapport is via deze link te lezen:  

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/18125  

 

De sociale staat van Nederland 2011 (SCP, 1 week oud) zegt: onveilig-

heidsgevoelens hangen niet zozeer samen met feitelijke risico op criminal i-

teit, maar eerder met al lerlei signalen uit de omgeving.  

 

Slagkracht:  

"zoek de optimale mix tussen feiten én gevoel"  

  

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/18125
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De Tafel van Twaalf is een goed inst rument bi j het begrijpen en aanpakken 

van onveiligheidsgevoel:  

• Pak zichtbaar de criminaliteit aan die er toe doet.  

• Verminder de invloed van onbekende anderen.  

• Stimuleer soc iale controle en sociale netwerken.  

• Zorg voor vertrouwenwekkend menseli jk toezicht.  

• Wees t ransparant, maar niet opdringerig met informat ie.  

• Straal aandacht, rust en leiderschap uit.  

Op de site van het CCV is de Tafel van Twaalf te vinden: 

http://www.hetccv.nl/instrumenten/Toolkit+Veiligheidsbeleving/menu%5B2%

5D/index?filter=8 

 

Film Bruce Schneier 

Bruce Schneier, een Amerikaanse veiligheidsdeskundige, heeft een interes-

sante lezing gehouden over feitelijke veiligheid en gevoel van veiligheid,  de 

manier waarop beide concepten zich ontwikkelen en de relatie die z ij tot 

elkaar hebben.  

 

De lez ing is via deze link na te kijken: 

http://www.ted.com/talks/lang/dut/bruce_schneier.html  

 

Belangrijke punten lezing Bruce Schneier:  

• Veil igheidsruil: Als je iets veil iger wilt maken, moet je daar alt ijd iets a n-

ders voor opofferen. Mensen zijn slecht in deze ruil, omdat ze handelen 

op gevoel in plaats van feiten.  

• Mensen overschatten risico's: z eldzame risico's worden hoger ingeschat 

dan de meest voorkomende risico's (vliegen li jkt enger dan autorijden), 

het onbekende wordt risicovoller ingeschat dat het bekende (meeste 

moorden worden gepleegd door bekende van een slachtoffer) en gepe r-

sonifieerde risico's worden groter geschat dan niet gepersonifieerde (Bin 

Laden lijkt enger dan global warming).  

• Mensen veiliger laten voelen kan op twee manieren. Ten eerste  mensen 

écht veil iger maken en hopen dat mensen het merken. Ten tweede door 

mensen alleen een veil iger gevoel te geven en hopen dat ze het niet 

merken. Het eerste bereik je door risico's uit te leggen en te zorgen dat 

realiteit en gevoel van mensen overeenkomt. Het tweede bereik je door 

slecht begrip van risico’s, door het verschil tussen gevoel en realiteit in 

stand te houden, door het ontbreken van voorbeelden die laten zien dat 

het niet helpt. De industrie die 'security theatre' levert heeft belang bij de-

ze tweede aanpak.  

 

Interactief nadenken 

Op basis van de film zi jn drie groepen geformeerd die met elkaar hebben 

gebrainstormd over de aanpak van gevoel van veiligheid en feiteli jke veil ig-

heid. Daaruit komen verschillende tips:  

• Maak een koppeling tussen het gevoelsmatige probleem van bewoners 

en de aanpak van feiteli jke overlast  

• Laat zien aan bewoners wat je precies hebt gedaan en met welke reden.  

• Denk niet alleen na over wat je gaat doen, maar ook wat je gaat doen 

wanneer je stopt met een bepaalde maatregel.  

• Begin zo vroeg mogelijk met je aanpak, wacht dus niet totdat er 200 me l-

dingen zijn. Zorg dat je concrete maatregelen voor handen hebt en ga in 

gesprek met bewoners.  

http://www.hetccv.nl/instrumenten/Toolkit+Veiligheidsbeleving/menu%5B2%5D/index?filter=8
http://www.hetccv.nl/instrumenten/Toolkit+Veiligheidsbeleving/menu%5B2%5D/index?filter=8
http://www.ted.com/talks/lang/dut/bruce_schneier.html
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• Neem snel actie na klachten, pluk het laaghangende fruit. Hierdoor kun je 

het gevoel van veiligheid verbeteren. Een meer st ructurele inzet is nodig 

voor de aanpak voor het verbeteren van de objectieve veiligheid.  

• Neem de tijd en doe alles goed.  

• Als je in wijk X bepaalde maatregelen neemt, houdt dan wel oog voor de 

ontwikkelingen in de omliggende wijken Y en Z.  

• Hanteer een genuanceerde communicat iest rategie.  

 

Slagkracht:  

"zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien wat er is."  

"Objectieve problemen pak je aan met objectieve maatregelen en subjectie-

ve problemen pak je aan met subject ieve maatregelen."  

 

 

 3 Verdiepingssessie 3: van inzicht tot interventie – Dick Meuldijk, hoofd 

bureau Veiligheidsmonitor  

Bestuurders hebben te vaak de i llus ie dat de samenleving stuurbaar is op 

bas is van cij fers. Er moet k ritisch worden nagedacht over het nut en de 

meerwaarde van kwantitatief onderzoek.  

We zien een aantal tendensen ten aanzien van onderzoek naar veil igheid: 

• Het moet steeds goedkoper en sneller  

• We willen steeds meer standaardisat ie.  

 

Naast ci j fers is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in de verhalen achter 

de c ij fers zoals de kennis en inzichten van deskundigen.  

 

De landelijke integrale veil igheidsmonitor zoals deze de laatste twee jaar is 

uitgevoerd kent een belangrijk nadeel: Het aantal deelnemende gemeenten 

schommelt door vri jwill ige karakter van de deelname en de kosten die deel-

name met z ich meebrengt.  

Daarom neemt het ministerie van V&J de kosten op zich voor deelname en 

wordt deelname verplicht. Elke twee jaar zullen er op gemeentelijk niveau 

valide uitspraken gedaan kunnen worden. Als gemeenten extra analyses 

wil len, bijvoorbeeld cij fers op wijkniveau, dan kunnen ze dat tegen een ge-

reduceerd bedrag inkopen. Middels een internettool kunnen gemeenten zelf 

analyses uitvoeren op hun eigen data. Het is belangrijk dat bij het analyse-

ren van de gegevens kritisch wordt gekeken: wat zeggen de uitkomsten, hoe 

zijn deze tot stand gekomen en aan welke informat ie hebben gemeenten 

behoefte? Maak daarom niet alleen gebruik van de ci jfers van de integrale 

veiligheidsmonitor, maar hanteer ook andere bronnen zoals diepte-

interviews, politiecij fers en buurtverhalen.  

 

Slagkracht:  

"Zorg voor consensus over de waarde van de cijfers en stuur op zaken die 

stuurbaar zijn."  
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 4 Terugkoppeling andere verdiepingssessies 

Regels voor regie – Erik  van Marissing, onderzoeker Verwey-Jonker Insti-

tuut  

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in de wijk IJburg (Amsterdam) een veili g-

heidsarrangement opgesteld voor het aanpakken van wijkproblemen die niet 

zomaar op te lossen zi jn. Hiervoor zijn vij f stappen nodig:  

• Voer een goede veiligheids analyse uit.  

• Vervolgens moet er duidelijkheid komen over de verhal en achter de ci j-

fers  

• Identificeer de stakeholders: wie z ijn de juiste mensen, zitten zij in de 

juiste netwerken en wie moeten er nog bij?  

• Hoe gaan we de problemen aanpakken?  

• Zorg voor commitment en borg de afspraken.  

 

Een passende metafoor in dit verhaal is die van het 'voetbalelftal ', van Hans 

Boutellier. Een voetbalelftal bestaat uit vier linies die vanuit de verdediging 

de beweging naar voren maakt. De bal is in deze metafoor het probleem. 

In het veld staat Justit ie op doel en staat daarmee symbool voor het thema 

‘Straf’. De verdedigers bestaan uit politie, bureau Halt, Rec lasseringsparti j-

en, e.d. Zij bewaken de ‘Ris ico’s ’. Het middenveld is ook letterlijk het maa t -

schappelijk middenveld, zoals zorg, scholen, woningcorporaties, welzijnso r-

ganisaties, e.d. Zij bewaken de ‘Normen’. De aanvallers zijn de burgers, die 

zorg dragen voor ‘Zelfredzaamheid’. Zoals in elk voetbalspel is het de b e-

doeling dat de bal naar voren gaat, de bal moet naar de aanvallers toe.  

 

Slagkracht:  

"Denk vooruit in plaats van achteruit."  

 

Regionale regie – Koos van Dijken, NICIS Instituut  

Hoe kom je op basis van lokale integrale veiligheidsplannen tot een regio-

naal beleidsplan voor veiligheid? Dat kan top-down door met de regioge-

meenten om tafel te gaan en te bepalen wat regionale prioriteiten zi jn. Je 

kan het ook bottom-up doen: alle lokale plannen naast elkaar leggen en de 

gemeenschappelijke punten overnemen als regionale prioriteiten.  

De groep neigt ernaar om lokaal te doen wat kan en regionaal wat moet. Dat 

wil zeggen dat alleen die problemen die je niet lokaal kan oplossen (denk 

aan mensenhandel, landelijk opererende inbrekersbendes, e.d. ) regionaal 

moeten worden opgepakt. Een grensgeval is grootschalige hennepteelt: dat 

kan in zi jn uitingsvormen een zeer lokaal en dus puur gemeenteli jk probleem 

zijn, maar het heeft vaak ook te maken met bovengemeentelijke dadergro e-

pen.  

Belangrijk inzicht is dat samenwerken niet betekent dat een partij aan tafel 

aanschuift en anderen vertelt wat ze moeten doen. Het OM krijgt dat verwijt 

nog wel eens, maar andersom willen gemeenten ook graag dat 'hun' politie 

gewoon doet wat de burgemeester zegt. Zo werkt samenwerking niet. Het 

laagste niveau van samenwerking is elkaar vertel len waar je mee bezig 

bent. Het hoogste is gezamenlijk doelen stellen en vervolgens de taken ver-

delen om die doelen te bereiken. Regionale samenwerking zit ergens tussen 

die uitersten: partners als OM en politie moeten worden verleid om mee te 

werken aan de meeste gemeentelijke doelen. Maar er z ijn er een paar waar 

je als gemeente duidelijk de 'baas ' bent en in die gevallen moeten de ande-

ren gewoon doen wat je zegt.  
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Slagkracht:  

"Vergroot de lokale slagkracht door het vormen van coalities en strategische 

contacten."  

"Door geb ruik  te maken van een RIEC wordt de slagkracht vergroot"  

 

 

Enkele inzichten:  

• Centrumgemeenten of de belangrijkste gemeenten in een polit ieregio 

hebben meer in de melk te brokkelen dan kleine gemeenten. De twee 

soorten gemeenten hebben ook met verschillende problemen te maken 

en hanteren andere grenzen voor wanneer iets een probleem wordt ge-

noemd. Wat in de ene gemeente 'normaal' is, kan in de andere gezien als 

'ernstige overlast '. Dat maakt regionale afstemming per definitie moeilijk  

en daar kan je je als gemeente dus maar beter meteen bij neerleggen.  

• Het Openbaar Ministerie en de politieregio's (ook in de toekomst) vallen 

niet samen met de gemeentegrenzen. Dat betekent dat je nooit een op-

dracht kan geven aan 'jouw' politie, maar in een netwerk moet opereren. 

Ouderwetse hiërarchische (command & control) sturing is verleden tijd: 

netwerken (verleiden) om min of meer zelfstandige partners over te halen 

zich ook voor jouw doelen in te zetten is de realiteit .  

• Daarop is één uitzondering: op strategisch bestuurlijk niveau moet duid e-

lijk worden gemaakt dat politie en OM ook een verplichting hebben ten 

aanzien van deelname in gemeenteli jke netwerken en daarin hun verant-

woordelijkheid moeten nemen. Dit zal top-down duidelijk moeten worden 

gemaakt in plaats van bottom-up.  

• Lokaal kun je de s lagkracht vergroten door het vormen van coalities en 

strategische contacten. Vanuit informele netwerken kun je invloed uitoe-

fenen. Hou er rekening mee dat het bestuur ook op deze manier ope-

reert: als zich een incident voordoet zullen er op hoog niveau contacten 

worden gelegd en daar kan je als veiligheidscoördinator maar beter slim 

mee omgaan.  

• Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en het OM verloopt moeizaam. 

Informatie van het OM kan voor gemeenten een belangrijke voorwaarde 

zijn voor goede uitvoering van het veiligheidsbeleid. Het OM heeft te wei-

nig oog voor de lokale prioriteiten. Het OM werkt ook zaaksgericht in 

plaats van doelgroepengericht. Er is meer synergie nodig in de same n-

werking tussen gemeenten en OM. De RIEC's (Regionale Informatie en 

Expertise Centra) spelen hierin een s leutelrol: z ij weten welke bevoegd-

heden gemeenten hebben om bestuurli jk te handhaven en ze weten wel-

ke informatie het OM kan uitwisselen zonder een zaak 'stuk' te maken. 

Maak gebruik van hun kennis.  
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 5 Beschouwing op de (gemeente)poli tie - Guus Meershoek, lector 

politiegeschiedenis aan de Poli tieacademie en lector aan de universi-

teit van Twente 

Toezicht en handhaving door gemeenten wordt steeds belangrijker. De pol i-

tie is zich sinds een aantal jaar steeds meer gaan central iseren. Dit zal ui t -

eindeli jk leiden tot de vorming van de Nationale Politie. In de systematiek 

van de Nationale Politie komen er drie hiërarchische niveaus: nat ionaal, 

regionaal en districten/teams. Belangri jke ontwikkelingen/aandachtspunten:  

• Op lokaal niveau (dist ricten/teams) zal de nadruk l iggen op uitvoering in 

plaats van denken. Dat betekent dat de l ijnen worden uitgezet op de twee 

bovenliggende niveaus.  

• In de plannen van de Nationale Politie ligt veel nadruk op sturing in 

plaats van bijvoorbeeld de politionele verantwoordeli jkheid.  

• De sturingsmogeli jkheid van een burgemeester neemt af.  

 

In zijn lezing gaat Guus Meershoek terug naar de ontstaansgeschiedenis 

van onze hedendaagse politie: van schutterij tot veldwacht naar gemeente-

politie en Rijkspolitie.  

 

Belangrijke conclusies:  

1 De polit ie is door de jaren heen een onbestuurbaar fenomeen gebleken.  

2 Het bestuur is er niet in geslaagd om de politie naar hun hand te zetten.  

 

Toekomstverwachting:  

• Inventieve en lokale ideeën zullen weinig ruimte krijgen.  

• De invloed van de Koninklijke Marechaussee neemt nog verder toe.  

• De invloed van particuliere veil igheidszorg en gemeentelijk toez icht en 

handhaving zal verder toenemen.  

• ICT problemen bij de politie blijven de kop op steken  

• De polit ie wil op den duur gebruik gaan maken van de regist rat iesyste-

men van de part iculiere veiligheidszorg en de gemeentelijke toezicht en 

handhaving. Komt er één systeem? 

• Burgemeesters zullen afspraken moeten gaan maken op nationaal ni-

veau of proberen hele st rakke afspraken proberen te maken met een b a-

siseenheid.  

• De gebiedsgebonden polit iezorg is sterk verankerd in Nederland. Deze 

zal daarom niet snel verdwijnen.  

 

 

 6 Praktijktafel 1: toezicht en handhaving in Gouda, door Jack Terlouw, 

hoofd stadstoezicht Gouda  

In de afgelopen jaren is het stadstoezicht in Gouda steeds verder geprofes-

sionaliseerd. Momenteel bestaat de afdeling uit 30fte handhavers, die zes 

dagen per week van 09.00 – 21.00 uur op st raat aanwezig zijn. Er is een 

stevige koppeling met cameratoezicht in de openbare ruimte, waarbij stads-

toez icht 100 uur per week live toezicht houdt. In totaal beschikt Gouda over 

90 camera's, verspreid rond het NS station, het centrum en enkele winkel-

gebieden.  
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De burgemeester in Gouda vindt het belangrijk dat bepaalde wijkgerichte 

politietaken door gemeenteli jke handhavers worden overgenomen. De oor-

spronkelijke parkeercontroleurs zijn doorontwikkeld tot st raatcontroleur met 

toenemend aantal taken in de bestri jding van overlast. Daarnaast is er een 

nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke toezichthouders en part icu-

liere toezichthouders en st raatcoaches.  

 

Het werk van gemeentelijke toezichthouders is steeds meer geautomat i-

seerd. Door het regist reren van alle werkzaamheden in een handcomputer, 

kan inzicht worden gegeven in de hotspots in een gebied. Daar wordt dan 

weer extra op ingezet. Periodiek krijgt de gemeenteraad een overz icht van 

alle inspanningen die geleverd zi jn.   

 

Om de samenwerking tussen gemeente, politie en OM goed te laten verko-

pen is een handhavingsarrangement opgesteld en ondertekend. Op die m a-

nier kan structureel informatie met elkaar worden uitgewisseld op wijkniveau 

(briefings die eens per week plaatsvinden).  

 

Aandachtspunten/discussiepunten 

• Een goede t raining, opleiding en houding (uitstral ing) zijn belangrijke 

randvoorwaarden voor professioneler wordend toezicht. Gemeentelijke 

toez ichthouders hebben in korte ti jd veel taken en bevoegdheden gekr e-

gen, terwijl het professionaliseringsproces ti jd nodig heeft.  

• Voor de uitst raling en het gezag van gemeentelijke toezichthouders is het 

essentieel dat zij op sommige momenten samen optreden met politie. In 

Dordrecht heeft men daar goede ervaringen mee.  

• De acceptatie van het gezag van toezichthouders door burgers is nog 

niet optimaal, zeker niet ten aanzien van verkeersovert redingen.  

• Contact met de burger en wet en wat er op buurtniveau speelt is een be-

langrijke voorwaarde voor het succes van de gemeenteli jke toezichthou-

der.  

• Door de toegenomen bevoegdheden van gemeentelijke toezichthouders 

en de focus van politie op haar kerntaken, zal de noodzaak toenemen om 

gemeentelijke toezichthouders in te zetten tegen allerlei vormen van 

overlast. De grens tussen handhaving openbare orde (politietaak) ve r-

vaagt voor gemeentelijke toezichthouders. Op dit punt is behoefte aan 

duideli jkheid  

 

  


