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Nederlandse burgemeesters vervullen een sleutelrol in de openbare orde 
en lokale veiligheidszorg. Maar beschikken ze daarvoor wel over voldoende 
informatie? En is de informatievoorziening toegesneden op het groeiende 
pakket aan veiligheidstaken van gemeenten? Jack Mikkers, burgemeester 
van Veldhoven: “Er zou eigenlijk een soort Nico van Eigen Huis En Tuin  
moeten zijn die langskomt met praktische tips waarmee gemeenten zelf  
aan de slag gaan.”

door Lynsey Dubbeld

 L 
aatst hield het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters een enquête over openbare 
orde en veiligheid. Een van de vragen ging 
over het aantal organen op dat gebied waarin 

ik vertegenwoordigd ben. Ik telde er meer dan tien. 
Dat vind ik best veel”. Dat zegt Jack Mikkers, die 
sinds 2007 burgemeester is van Veldhoven, een 
Noord-Brabantse gemeente met 45 000 inwoners. 
“Het grote aantal overlegfora toont aan hoe com-
plex het is om veiligheidszorg met alle partners 
vorm te geven. Laatst spraken we over de top 25 
overlastgevers in Brabant. Dan zitten er achttien 
partijen aan tafel die iets met overlastgevers te 
maken hebben. Maar is het erg dat het er zoveel 
zijn? Niet als we het gezamenlijke doel snappen  
en toewerken naar een collectieve norm.”

Mikkers, die eerder werkte als wethouder van de 
Brabantse gemeente Heeze-Leende en als burge-
meester in het Gelderse Maasdriel, is een sterk  

voorstander van zo’n gedeelde veiligheidsambitie. 
“Met name als het gaat om de aanpak van georga-
niseerde criminaliteit, bijvoorbeeld criminaliteit bij 
woonwagenkampen en overlast rond coffeeshops. 
Als je als bestuurder eigenstandig de veiligheids-
norm in de gemeente bepaalt, word je heel kwets-
baar.” Als voorzitter van de integrale stuurploeg 
Oost-Brabant, die lokale driehoeken adviseert over 
interventiestrategieën en prioriteiten bij onder-
mijnende criminaliteit in de regio, heeft Mikkers 
ook ideeën hoe het beter kan. “Het zou helpen  
als er gedeelde afspraken zijn over wat wel en wat  
niet getolereerd wordt bij zaken zoals overlast,  
fraude en ondermijnende criminaliteit. Als indivi-
duele burgemeester wil ik in mijn beleid gesteund 
worden door de landelijke overheid – en door andere 
gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en  
de politie. Het is onwenselijk dat bijvoorbeeld de 
tolerantie voor coffeeshops nu afhankelijk is van  
de positie van de individuele burgemeester.” Dat er 
geen gedeelde norm is, heeft volgens Mikkers te 
maken met een gebrek aan afstemming tussen de 

 ‘

   INTERVIEW  Burgemeester Jack Mikkers over uitdagingen voor lokale veiligheid 

 ‘VEILIGHEID 
IS GEEN 
EINDTHEMA’

Jack Mikkers, burgemeester van 
Veldhoven: “Er zijn nu in Nederland  
408 schuurtjes vol gereedschap, maar 
niemand weet meer waar de juiste tools 
liggen.” / foto: Liesbeth Dingemans.
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408 Nederlandse gemeenten. Ook zou meespelen 
dat het lokale bestuur pas relatief recent een vol-
waardig partner is geworden in de veiligheidszorg. 

‘Ik zie veiligheid als 
middel om burgers 
tevreden te maken 
over hun omgeving’

Met de opmars van publiek-private samenwerking 
zijn de veiligheidsopgaven voor burgemeesters  
er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. 
Naast traditionele partners zoals de politie en het 
OM, zijn onder andere Veiligheidshuizen, Regionale 
Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), welzijns-
organisaties, (geestelijke) gezondheidsinstellingen 
en ondernemersverenigingen in beeld gekomen. 
Bovendien hebben burgervaders de laatste decennia 
steeds meer bevoegdheden gekregen om de lokale 
openbare orde te handhaven. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het sluiten van overlastgevende panden, 
het gebruik van cameratoezicht op de openbare  
weg en het aanwijzen van plaatsen voor preventief 
fouilleeracties. En hoewel er op dit moment geen 
wettelijke basis voor is, krijgt de gemeente – met de 
burgemeester aan het hoofd – nogal eens een regie-
rol op het terrein van sociale veiligheid toebedeeld. 
Mikkers maakt zich geen zorgen over dat groeiende 
takenpakket. “Veiligheid is wat mij betreft geen 
eindthema. Ik zie veiligheid niet als eenduidige 
taak, maar als middel om burgers tevreden te 
maken over hun omgeving. Want als je als lokaal 
bestuur voor veiligheid wilt zorgen en daarbij de 
relevante partijen betrekt, dan werk je direct aan 

tevredenheid onder inwoners. En daar ben je als 
gemeente toch uiteindelijk voor?” 

RUST
Als het gaat om sociale veiligheid, vervullen  
Nederlandse burgemeesters verschillende rollen. 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de openbare 
orde en veiligheid, beschikken ze over eigenstandige 
bevoegdheden en voeren ze het gezag over de  
politie. Daarnaast hebben burgermeesters samen 
met hun wethouders de regie over het integrale 
veiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat er beleid wordt 
ontwikkeld om lokale problemen, zoals overlast  
en inbraken, aan te pakken. En dat er wordt toege-
zien op de uitwerking van het handhavingsbeleid.  
Ten slotte fungeren burgemeesters ook nog altijd 
als burgervader. Om al deze rollen te vervullen,  
hebben burgemeesters de juiste informatie nodig 
van al hun veiligheidspartners. Maar is de informatie-
positie van de gemiddelde burgemeester wel  
op orde? 

Uit onderzoek dat Pro Facto in 2013 uitvoerde  
in opdracht van het ministerie van Veiligheid en  
Justitie, blijkt in ieder geval dat burgemeesters  
het gevoel hebben alles onder controle te hebben.  
De respondenten beoordelen hun informatiepositie 
gemiddeld met een 3,75 op een schaal van 1 tot 5. 
Het onderzoek, waarvoor 65 interviews werden 
gehouden met onder meer burgemeesters,  
wet houders, politiemedewerkers en officieren van 
justitie, maakt daarbij een onderscheid tussen  
twee typen informatie. Bij operationele informatie 
gaat het om actuele gegevens over concrete zaken 
en lokale incidenten waarover de burgemeester 
wordt ingelicht. Tot analytische informatie behoren 
analyses, trends en monitors die zicht geven op 
ontwikkelingen of gebeurtenissen uit het verleden. 
Deze gegevens helpen burgemeesters om samen 

met partijen zoals de politie, OM en woningcorpo-
raties, lokale prioriteiten en doelen vast te stellen. 
Bijvoorbeeld over de aanpak van woninginbraken, 
huiselijk geweld en overlastgevende of criminele 
jongeren.

Volgens het onderzoek is de operationele informatie-
positie van burgemeesters doorgaans op orde. 
 Vooral als het gaat om de samenwerking met  
de politie. Maar het ontbreekt nog wel eens aan 
afdoende strategische informatie. Mikkers herkent 
dat beeld. “We zijn als gemeente goed op de hoogte 
van wat er nu aan hand is, van een specifieke casus, 
probleem, incident – daarover krijgen we alle infor-
matie die we wensen. Maar we nemen zelden de 
rust om boven die materie uit te stijgen, de bredere 
ontwikkelingen te zien, en de leereffecten uit de 
casus te abstraheren. Dat mis ik wel, want het maakt 
het niet makkelijk om beleid te maken. Als burge-
meester sta je in de frontlinie om een acuut  
probleem op te lossen. En door volle agenda’s lukt 
het niet altijd om de tijd te nemen om een incident 
in een groter perspectief te plaatsen.” 

‘Het begint bij  
de baliemedewerker  
of de boa’

De gebiedsscan die de territoriale eenheden van het 
landelijke politiekorps vanaf 2014 op verzoek van 
gemeenten opstellen, zou daarbij uitkomst kunnen 
bieden. In de gebiedsscan wordt onder andere aan-
dacht besteed aan de veiligheid in wijken, uitgaans-
gebieden, openbaar vervoer en rond coffeeshops. 
De gemeente kan de scan vervolgens gebruiken om 
een integraal veiligheidsplan op te stellen. Mikkers 

is hier enthousiast over. “In Brabant en Zeeland 
heeft een RIEC een scan gemaakt voor een district in 
West-Brabant, dat is echt fantastisch. Vooral als het 
gaat over analytische informatie. De scan laat zien 
waar hotspots liggen en waar interventies het beste 
kunnen plaatsvinden.”

Opvallend is dat het Pro Facto-onderzoek signaleert 
dat de beperkte beschikbaarheid van analytische 
informatie niet alleen te maken heeft met een 
gebrekkige informatieverstrekking vanuit de politie 
en andere veiligheidspartners. Ook de gemeentelijke 
organisatie levert volgens de ondervraagde burge-
meesters te weinig strategische informatie. Mikkers 
kan dat wel verklaren. “De gemeente is niet ingericht 
als intelligence-organisatie, terwijl dat vanuit haar 
taak als regisseur in lokale veiligheid een noodzaak 
zou kunnen zijn. Wij hebben hier 260 mensen zitten. 
Toch hebben we er nog niet voor gezorgd dat de 
afdeling die zich bezighoudt met jeugd precies weet 
wat er op het vlak van onderwijs gebeurt.” Is de  
ontwikkeling richting een intelligence-organisatie 
vooral iets voor grotere gemeenten? Nee, zegt  
de burgemeester van Veldhoven. “Het probleem  
van verkokering zal in kleine organisaties kleiner  
zijn dan in grotere. In kleinere organisaties zitten 
mensen dichter bij elkaar en kan een cultuur worden 
gecreëerd waarin men elkaar goed kent en infor ma tie 
deelt. Het gaat naar mijn idee vooral over een 
bewustzijn bij medewerkers: begrijpen zij dat  
informatie van de ene afdeling ook interessant kan 
zijn voor de andere? Dat is echt een cultuurkwestie. 
Als bestuurders kunnen we wel zeggen dat we  
veiligheid belangrijk vinden, maar mensen die 
rechtstreeks contact hebben met het veiligheids-
veld moeten het ook tussen de oren hebben.  
Het begint bij de baliemedewerker of de boa.”
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EXCUUS
Volgens het onderzoek van Pro Facto zijn burge-
meesters voor informatie over de veiligheidssituatie 
vooral afhankelijk van de politie. Van andere  
organisaties, zoals OM, Veiligheidshuizen, RIEC’s, 
Bureau Jeugdzorg, welzijnsorganisaties en  
(geestelijke) gezondheidsinstellingen, verwachten 
burgemeesters minder input. Mikkers ervaart daar-
bij een verschil tussen aanbod en vraag. “De politie 
fungeert naar de gemeente als een aanbodge-
stuurde organisatie. Bij andere organisaties geldt  
meestal dat als ik een vraag stel, ze wel antwoorden.  
Maar ze komen niet op eigen initiatief. Om een 
voorbeeld te noemen: in de gemeente Veldhoven 
was een woningcorporatie eerder dit jaar bezig  
met de aanpak van een overlastgevende persoon.  
Ik heb zelf gevraagd om informatie over de situatie 
en kreeg alle medewerking. Maar dan blijkt de  
corporatie wel al zes maanden eigenstandig aan een 
oplossing te werken. Ik denk dan: dit soort partners 
zou zich beter bewust kunnen zijn dat de gemeente 
hen kan helpen bij een oplossing.” Dankzij de Veilig-
heidshuizen bestaat dit bewustzijn wel bij de daar-
aan deelnemende partijen, merkt Mikkers. “Door de 
structuur is een cultuur ontstaan waarin mensen 
automatisch informatie gaan verzamelen en delen.”

‘Iedere burgemeester 
staat weer  
anders tegenover  
veiligheidspartners’

In de praktijk blijken verschillende factoren een rol 
te spelen bij de bereidheid van veiligheidspartners 
om burgemeesters te informeren. Volgens Pro Facto 

spelen vooral privacyregels en een gebrek aan 
bestuurlijke sensitiviteit bij de partners een belem-
merende rol in de informatieoverdracht. Mikkers: 
“Het belang van bestuurlijke sensitiviteit, van 
onderling vertrouwen en het persoonlijke profiel 
van de burgemeester kan niet onderschat worden. 
Iedere burgemeester staat weer anders tegenover 
veiligheidspartners. En daarom moeten de partners 
echt een relatie opbouwen om vertrouwen te  
creëren. Macht en dat soort factoren werken daarbij 
niet bevorderend – het gaat om wederkerigheid,  
om voor wat hoort wat. Als dat goed zit, krijg je  
ook nooit meer gedoe met privacy. Soms worden  
privacyregels gebruikt als excuus om informatie 

maar niet te hoeven delen. Ik hoef niet alle informa-
tie van het OM. Sterker nog, de informatie die mij 
persoonlijk in gevaar kan brengen, heb ik zelfs liever 
niet. Maar gegevens die ik nodig heb om een goed 
besluit te nemen, wil ik natuurlijk wel hebben.  
En dat betekent dat je met de officier van justitie 
een relatie opbouwt en begrijpt waarom hij of zij 
bepaalde zaken stil houdt.” Samenwerking tussen 
lokale besturen is daarbij een aandachtspunt.  
“Door de ontwikkelingen binnen de nationale politie 
wordt er binnen eenheden soms met wel tachtig 
burgemeesters samengewerkt. En het behoud van 
persoonlijk contact is dan een precair punt – terwijl 
het eigenlijk de sleutel tot succes is.”

BOELS
Pro Facto concludeert dat er geen nieuwe wetgeving 
nodig is om de informatiepositie van burgemeesters 
te versterken. Mikkers is het daar helemaal mee 
eens. “Burgemeesters hebben alle gereedschap om 
problemen op te lossen, waaronder contacten met 
partners en wettelijke bevoegdheden. Alleen het 
schuurtje is zo vol dat het een rommeltje geworden 
– niemand weet nog wat er precies in ligt. Ik zou wel 
een machine- en gereedschapverhuurbedrijf zoals 
Boels willen hebben, waarbij ik kan aankloppen voor 
advies over een veiligheidsprobleem. Ik heb allerlei 
gereedschap in huis, maar ik weet niet altijd hoe ik 
welk gereedschap het beste kan gebruiken om de 
klus te klaren. Er zijn nu in Nederland 408 schuurtjes 
vol gereedschap, maar niemand weet meer waar de 
juiste tools liggen om de actuele problemen op te 
lossen. Er zou eigenlijk een soort Nico vanEigen Huis 
En Tuinmoeten zijn die langskomt met praktische 
tips waarmee gemeenten zelf aan de slag gaan.”

Wordt de aandacht voor lokale veiligheidszorg 
alleen maar groter, nu er gemeenteraadsverkiezin-
gen op stapel staan? Mikkers is er laconiek over. 
“Van veiligheid zeggen alle gemeenteraden dat het 
belangrijk is. En elke politieke partij zal veiligheid 
wel op een of andere manier propageren, ook al  
zullen de toon en aanvliegroute misschien ver-
schillen. Het veiligheidsterrein is zo breed, dat het 
de vraag is welk thema je benadrukt. Soms is er  
een harde klap nodig, en soms is er een bemidde-
lend gesprek, hulp of zorg nodig om veiligheid te 
garanderen. Ik wil graag beschikken over het hele 
palet aan maatregelen – niet alleen maar de hardere 
straffen en grotere gevangenissen.” <<

“Als je als bestuurder eigenstandig  
de veiligheidsnorm in de gemeente 

bepaalt, word je heel kwetsbaar.”  
/ foto: Liesbeth Dingemans.
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