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1 INLEIDING  
 
 
 

Raadsleden zijn een belangrijke partner in het lokale veiligheidsbeleid. Zij stellen het 

integraal veiligheidsbeleid vast met de daarbij behorende lokale prioriteiten. Daarnaast 

controleren zij het veiligheidsbeleid waar de burgemeester als portefeuillehouder 

verantwoordelijk voor is. Verder vertegenwoordigen de raadsleden de inwoners van hun 

gemeente, ook op het terrein van veiligheid. Met andere woorden, raadsleden hebben een 

kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Over deze drie rollen zijn in 

een enquête richting de raadsleden vragen gesteld.  

 

In 2011 heeft het CCV een soortgelijke enquête onder raadsleden gehouden. Het CCV wilde 

toen vooral weten of raadsleden voldoende op de hoogte waren van het lokale 

veiligheidsbeleid en of zij hierbij ondersteund wilden worden.  

 

Ten aanzien van veiligheidsbeleid konden we toen aannemen dat raadsleden onvoldoende 

wisten hoe het lokale veiligheidsbeleid in elkaar zat. De vraag waarbij dat het duidelijkst naar 

voren kwam, was de vraag over de regierol op veiligheid: Gevraagd werd wie de regierol heeft 

op het lokale veiligheidsbeleid. De meeste raadsleden (45%) gaven destijds aan dat dit de 

gemeente is. Een kleiner percentage van de raadsleden (41%) gaf aan dat de regie bij de 

Veiligheidsregio ligt. In 2015 zijn we benieuwd of raadsleden het inmiddels ‘beter’ weten. 

 

De uitkomsten van de enquête in 2011 liet zien dat ruim de helft van de raadsleden meer 

behoefte had aan informatie over en ondersteuning op het lokale veiligheidsbeleid. Het CCV 

heeft toen in samenwerking met Raadslid.nu, de VNG en de Vereniging van Griffiers een 

website (www.raadsledenenveiligheid.nl) in het leven geroepen en heeft een workshop 

ontwikkeld die diverse malen in het land gegeven is.  

 

Vier jaar na de eerste enquête en na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, is een 

nieuwe lichting raadsleden aangetreden. Dat was voor het CCV aanleiding om opnieuw, in 

samenwerking met de Vereniging van Raadsleden een enquête uit te zetten. De enquête is 

deels gebaseerd op de enquête van vier jaar geleden, maar ook vernieuwd om aan de wensen 

van 2015 te voldoen. Zo zijn er extra vragen opgenomen over Veilige Publieke Taak en 

Radicalisering. In dit rapport worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd.  
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK  
 
 
 

2.1 ENQUÊTE 

Het CCV heeft in afstemming met de Vereniging van Raadsleden deze enquête opgesteld. Deze 

is grotendeels gebaseerd op de vragenlijst die in 2011 is gebruik. Bij sommige vragen is de 

formulering aangepast en zijn irrelevante vragen verwijderd  

 

De enquête is in april 2015 gestuurd naar alle raadsleden van Nederland via het 

adressenbestand van de Vereniging van Raadsleden. Er hebben 400 raadsleden de moeite 

genomen om de enquête in te vullen. Dat zijn er ruim 100 minder dan in 2011. Van deze 400 

raadsleden haken er gedurende de enquête een aantal af en hebben de vragenlijst niet 

volledig ingevuld. 309 raadsleden hebben de enquête helemaal ingevuld. Wanneer in de 

rapportage gebruik wordt gemaakt van percentages, is dat altijd gebaseerd op het aantal 

respondenten dat de vraag heeft beantwoord.  

 

2.2 RAPPORTAGE 

De rapportage (en vragenlijst) is ontwikkeld en samengesteld door het CCV. De rapportage laat 

alle uitkomsten van de 40 vragen uit de enquête zien. Daar waar het interessant is, zijn 

verbanden gelegd met een paar algemene vragen uit de vragenlijst, namelijk: ”wanneer lid 

geworden van de gemeenteraad”, “woordvoerder veiligheid”, “grootte van de gemeente”, en 

“partijkleur”. Wanneer er verband wordt gelegd met de partijkleur, wordt dat alleen met de 

volgende partijen gedaan: CDA, D66, lokale partijen, PvdA en VVD. De andere partijen zijn 

niet meegenomen omdat het aantal respondenten van die partijen te klein is dat dit niet meer 

te verantwoorden is.  
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3 RESULTATEN  
 

 

 

 

In dit hoofdstuk worden per vraag de reacties van de respondenten besproken. De indeling van 

de vragenlijst wordt daarbij als leidraad gebruikt.  

 

3.1 ALGEMEEN  
 

De vragenlijst is ingevuld door 400 respondenten. 309 respondenten hebben de vragenlijst 

helemaal afgemaakt. De vragen onder 3.1 zijn door alle respondenten ingevuld.  

 

1. In welke periode bent u raadslid geworden?  

Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de respondenten nieuw is als raadslid. 163 van de 

400 respondenten is gestart na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dit is 40,75% 

van het totaal. In de vorige raadsperiode (2010-2014) zijn 108 respondenten raadslid geworden 

(27%) en 129 raadsleden zijn voor 2010 gestart als raadslid (32,25%).  

 

 
 

 

2. Bent u woordvoerder ‘veiligheid’ namens uw fractie? 

Aan de respondenten is gevraagd of zij woordvoerder veiligheid zijn namens hun fractie. Bij 

iets minder dan de helft van de respondenten is dat het geval, namelijk bij 176 respondenten 

(44%). 224 respondenten geven aan geen woordvoerder veiligheid te zijn (56%). Ook in de 

vorige enquête 2011 was sprake van minder woordvoerders veiligheid, namelijk 41,5%, de rest 

gaf toen aan geen woordvoerder veiligheid te zijn.  

 

Aantal en percentage respondenten dat woordvoerder veiligheid is 

 Aantal Percentage 

Ja 176 44% 

Nee 224 56% 
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3. Wat is de grootte van uw gemeente? 
Een groot deel van de respondenten komt uit een gemeente met tussen de 20.000 en de 50.000 

inwoners (188 respondenten, 47%). 94 respondenten is raadslid in een kleine gemeente, 

namelijk kleiner dan 20.000 inwoners (24%). 69 respondenten komen uit een middelgrote 

gemeente, namelijk 50.000 – 100.000 inwoners (17%). Tenslotte geven 49 respondenten aan uit 

een grote gemeente te komen (12%). Deze resultaten zijn grotendeels representatief voor de 

Nederlandse gemeenten, waarbij ook het grootste deel van de gemeenten tussen de 20.000 en 

50.000 inwoners ligt.  

 

 
 

 

4. Namens welke partij zit in u in de gemeenteraad?  

Het overgrote deel van de respondenten is raadslid namens een lokale partij (28,5%). Daarna 

zijn de VVD en het CDA het meest vertegenwoordigd onder de respondenten, namelijk met 

15,9% resp. 14,6% . Daarna volgt de PvdA met 11,6%. De PVV, de SGP en de SP zijn het minst 

vertegenwoordigd. Het beperkte aantal respondenten van de PVV is te verklaren doordat de 

PVV slechts in enkele gemeenteraden actief is.  
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5. Is er in uw gemeente een integraal veiligheidsplan vastgesteld? 

Het integraal veiligheidsplan (IVP) is een van de belangrijkste documenten op het gebied van 

veiligheid in de gemeente. Het is daarom belangrijk dat raadsleden weten of er een integraal 

veiligheidsplan is vastgesteld. Het is een belangrijk instrument om invulling te geven aan hun 

kaderstellende rol.  

 

Antwoord op de vraag of er in uw gemeente een integraal veiligheidsplan is vastgesteld 

 Ja Nee Weet ik niet 

Aantal  336 17 47 

Percentage 84% 4% 12% 

 

Het overgrote deel geeft aan dat er wel een integraal veiligheidsplan is vastgesteld (84%). Een 

klein deel geeft aan dat dit niet is gebeurd (4%) en 12% weet dit niet. Dat komt grotendeels 

overeen met de werkelijkheid waarbij ruim 90% van de gemeenten een IVP heeft.  
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3.2 VEILIGHEID ALS PRIORITEIT 
 

In de vragenlijst zijn vier vragen gesteld over de mate waarin gemeenteraadsleden het 

onderwerp veiligheid als prioriteit zien. De resultaten daarvan worden besproken in deze 

paragraaf.  

 

6. Het thema veiligheid krijgt in onze gemeenteraad voldoende prioriteit. 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat het thema veiligheid voldoende prioriteit 

krijgt binnen de raad. 76% is het eens met de stelling. Slechts 6% vindt dat het thema 

veiligheid onvoldoende prioriteit krijgt en bijna 18% staat neutraal ten opzichte van de 

stelling.  
 

 
 
 

7. Het onderwerp veiligheid is een van de hoofdprioriteiten van mijn partij. 

Voor de helft van de respondenten is veiligheid een van de hoofdprioriteiten van hun partij. 

19% geeft zelfs aan het zeer eens te zijn met deze stelling. Voor 17% geldt dat veiligheid geen 

hoofdprioriteit is. Maar liefst 32% staat neutraal ten opzichte van de stelling.  
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De beantwoording van deze vraag lijkt afhankelijk van namens welke partij de respondenten in 

de gemeenteraad zitten. Zo is 91% van de VVD-raadsleden het eens of zeer eens met deze 

stelling, terwijl dit bij GroenLinks slechts 5% is. Voor sommige partijen zijn de aantallen 

respondenten echter niet hoog genoeg om er met zekerheid conclusies aan te verbinden. Zo 

hebben slechts 19 respondenten aangegeven namens GroenLinks in de gemeenteraad te zitten.  

 

In onderstaande tabel staat aangegeven hoe de respondenten uit verschillende politieke 

partijen deze vraag hebben beantwoord. In de laatste kolom staat het aantal respondenten per 

politieke partij, zodat de percentages in de juiste context kunnen worden geplaatst.  

 

Tabel: Het onderwerp veiligheid is een van de hoofdprioriteiten van mijn partij 

 
 

8. Ik kan als raadslid voldoende invloed uitoefenen op het lokale veiligheidsbeleid. 

Bijna de helft van de raadsleden is het ‘eens’ dan wel ‘zeer eens’ met de stelling dat zij 

voldoende invloed kunnen uitoefenen op het lokale veiligheidsbeleid. Wat opvalt is het grote 

aantal raadsleden dat neutraal aangeeft. Waarschijnlijk weten zij niet zeker of zij voldoende 

invloed kunnen uitoefenen. Dat wordt gestaafd als er een link gelegd wordt met vraag 1 in 

welke periode het raadslid lid is geworden van de raad. Hieruit blijkt dat relatief veel 

raadsleden die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lid zijn geworden van de 

raad, neutraal hebben aangeven. Zij waren ook relatief het minst eens met de stelling. De 

raadsleden die het meest eens waren met de stelling zijn de raadsleden die in de periode 

2010-2014 lid zijn geworden. Onze aanname is dat zij waarschijnlijk meer ervaring hebben en 

beter weten hoe zij voldoende invloed kunnen uitoefenen op het lokale veiligheidsbeleid.  
 

 zeer eens eens neutraal oneens zeer 
oneens 

Aantal 
respondenten 

CDA 18% 38% 38% 6% 0% 50 

CU 8% 54% 38% 0% 0% 13 

D66 0% 27% 38% 35% 0% 26 

GroenLinks 5% 0% 47% 47% 0% 19 

Lokale 
Partij 

18% 33% 34% 14% 1% 102 

PvdA 5% 32% 29% 34% 0% 41 

PVV 100% 0% 0% 0% 0% 2 

SGP 67% 0% 17% 17% 0% 6 

SP 0% 22% 44% 33% 0% 9 

VVD 52% 39% 9% 0% 0% 56 

Andere 
partij 

8% 24% 44% 24% 0% 25 
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Wanneer ingezoomd wordt op de politieke partijkleur dan blijkt dat vooral lokale partijen 

vinden dat zij invloed kunnen uitoefenen. Ruim 57% van de respondenten van de lokale 

partijen is het eens/zeer eens met de stelling. Wat verder opvalt is dat vooral de 

respondenten van D66 het oneens/zeer oneens zijn met deze stelling. Het gaat hier om 39% 

van de D66-respondenten. Dat terwijl de eerstvolgende partij de PvdA is met 20% van de PvdA 

respondenten. 
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3.3 POLITIE 

 

De politie is de belangrijkste partner van de gemeente in het lokale veiligheidsbeleid. Echter 

de landelijke politie is niet per gemeente georganiseerd waardoor het soms moeilijk is om de 

politie aan te sturen op de lokale prioriteiten. De vraag is wat raadsleden daarvan vinden.  

 

9. Mijn gemeenteraad heeft voldoende invloed op de lokale politie-inzet. 

Met de komst van de Nationale Politie hebben gemeenteraadsleden beperktere invloed op de 

lokale politie-inzet. Daarom is het interessant te bekijken hoe raadsleden hun invloed op een 

van de belangrijkste veiligheidspartners ervaren.  

 

20% van de respondenten geeft aan voldoende invloed te hebben op de lokale politie-inzet. 

35% geeft aan onvoldoende invloed te hebben. 7% is het zelfs zeer oneens met de stelling. 

Opvallend is het hoge percentage dat ‘neutraal’ heeft ingevuld, namelijk 38% wat kan duiden 

op het feit dat raadsleden niet weten of en hoe zij voldoende invloed kunnen uitoefenen op de 

politie.  
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10. Mijn burgemeester heeft voldoende invloed op de lokale politie-inzet. 
Van gemeenteraadsleden willen we weten of zij, in vergelijking met de vorige vraag, de indruk 

hebben dat de burgemeester voldoende invloed heeft op de politie-inzet. 51% van de 

respondenten vindt dat de burgemeester voldoende invloed heeft. Volgens 21% is dat niet het 

geval. 27% staat neutraal ten opzichte van deze stelling.  
 

 
 
 

11. Er zijn in mijn gemeente voldoende wijkagenten aanwezig 

Respondenten konden aangeven of ze vonden dat er voldoende wijkagenten in de gemeente 

aanwezig zijn. Opvallend aan de antwoorden is de grote spreiding: 36% is het eens of zeer eens 

met deze stelling, 38% is het oneens of zeer oneens met deze stelling. 26% is neutraal. Op basis 

van deze enquête kan niet worden aangegeven of dit eventueel samenhangt met de politieke 

partij waarvoor men in de gemeenteraad zit. De resultaten geven daar geen aanleiding toe.  
 

 
 
 

Wanneer ingezoomd wordt op welke respondenten van welke partij voornamelijk hiermee eens 

en oneens zijn, dan zien we dat respondenten van D66 en de VVD hier voornamelijk mee eens 

zijn en dat respondenten van het CDA en de lokale partijen het hiermee oneens zijn.  
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12. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente goed in de lokale driehoek (het 

overleg tussen politie, openbaar ministerie en de gemeente). 

Een groot aantal respondenten vindt dat de burgemeester de gemeente goed 

vertegenwoordigd in de lokale driehoek. 77% is het eens of zeer eens met deze stelling. 21% 

geeft aan hier neutraal tegenover te staan en slechts 2% kan zich hier niet in vinden.  
 

 
 
 

13. Het inzetten van gemeentelijke toezichthouders, handhavers en bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA's) is een goed alternatief voor het eventuele tekort aan 

politiecapaciteit in onze gemeente. 

Ook over deze stelling zijn de respondenten verdeeld. 36% is het hiermee eens, 5% zelfs zeer 

eens. Ongeveer even grote aantallen zijn het juist niet eens: 28% geeft aan het oneens te zijn, 

7% zeer oneens. En ook hier valt weer het grote aantal neutrale keuzes op: namelijk 23%.  
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14. Mijn gemeenteraad heeft voldoende invloed op de afspraken die mijn burgemeester 

op regionaal niveau maakt. 

De burgemeester heeft veel regionale verplichtingen, zoals bij de Veiligheidsregio, de 

regionale politie-eenheid en andere regionale gremia als Veiligheidshuizen en RIEC’s. Voor 

raadsleden kan dit een lastig punt zijn omdat zij vaak niet weten wat de burgemeester daar 

doet. Zij kunnen daardoor het gevoel hebben minder invloed te hebben op de afspraken die de 

burgemeester regionaal maakt. Een kwart van de respondenten vindt dat ze onvoldoende 

invloed hebben op de afspraken die de burgemeester regionaal maakt. 39% van de 

respondenten vindt dat ze wel voldoende invloed hebben op deze afspraken, 36% is neutraal 

over deze stelling.  
 

 
 
 

15. Het regionaal beleidsplan van de politie is in onze gemeenteraad besproken. 
Een van de momenten waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de afspraken die 

gemaakt worden met de politie is het regionaal beleidsplan. Dit plan moet volgens de 

Politiewet worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad kan in het kader van de 

kaderstellende rol input meegeven aan de burgemeester. Het is daarom interessant te kijken 

of het regionaal beleidsplan überhaupt is besproken. 77% van de respondenten geeft aan dat 

dit inderdaad het geval is. 10% van de respondenten geeft aan dat dit niet is gebeurd, 13% 

weet het niet.  
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3.4 VOLKSVERTEGENWOORDIGENDE ROL 

 

Als raadslid heb je verschillende rollen. Een van de rollen is de volksvertegenwoordigende rol. 

De vragen uit deze paragraaf gaan daar over. Op welke manier houden raadsleden contact met 

de bewoners als het gaat om veiligheid? En op welke manier komen ze tot hun standpunten?  

 

16. Op het gebied van meningsvorming rond lokaal veiligheidsbeleid laat ik mij inspireren 

door… 

Bij deze vraag konden de respondenten aangeven door wie zij zich lieten inspireren op het 

gebied van meningsvorming rond lokaal veiligheidsbeleid. Er waren meerdere antwoorden 

mogelijk, ze konden dus meerdere ‘bronnen’ kiezen. De percentages bij elkaar opgeteld 

komen dus boven de 100%.  

 

Cijfermateriaal en onderzoek scoort het hoogst: 62% van de respondenten geeft aan dat ze dit 

gebruiken voor de meningsvorming. Bewoners wordt door 55% van de gevallen genoemd. De 

standpunten van de partij en de eigen inzichten zijn in mindere mate richtinggevend (31% 

resp. 20%) en ambtenaren worden nauwelijks als inspiratiebron gezien (5%).  
 

Inwoners De 

standpunten 

van mijn 

partij 

Cijfermateriaal en 

onderzoek (zoals 

de 

Veiligheidsmonitor, 

wijkscans, 

bewonerenquêtes, 

etc.) 

Ambtenaren 
 

Vertrouw op 

mijn eigen 

inzichten 

Anders, 

namelijk 

55% 
 

31% 62% 5% 20% 3% 

 

Daarnaast hebben 11 respondenten aanvullende mogelijkheden gegeven. Een aantal 

respondenten geeft aan zelf werkzaam te zijn in het veiligheidsdomein en daar ook inspiratie 

uit te halen. Daarnaast wordt de politie een enkele keer genoemd en worden gesprekken met 

bewoners nog eens aangegeven. Ten slotte wordt de media een enkele keer genoemd.  

 

Wanneer gekeken wordt of het uitmaakt in welke periode het raadslid lid is geworden van de 

gemeenteraad dan zien we dat de raadsleden die in de huidige periode (vanaf 2014) lid zijn 

geworden zich relatief veel laten inspireren door de standpunten van de eigen partij en minder 

door de inwoners. Dat ligt anders voor de raadsleden die al langer in de raad vertegenwoordigd 

zijn. Zij laten zich juist veel meer inspireren door de inwoners en minder door de standpunten 

van de eigen partij. Voor wat het cijfermateriaal betreft, zijn de verschillen veel minder 

groot.  

 

17. Op welke wijze onderhoudt u het contact met de inwoners als het gaat om lokale 

veiligheid? 

Ook bij deze vraag konden respondenten meerdere antwoordmogelijkheden kiezen. De 

percentages bij elkaar opgeteld komen dus boven de 100%. Veel respondenten (78%) geven aan 

lokale kranten in te zetten als middel om contact te houden. Ook veel respondenten, bijna de 

helft (45%) zegt dat zij hiervoor mensen op straat aanspreken. Ook twitter wordt ingezet (32%) 

om contact te onderhouden met inwoners.  
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Er zijn veel alternatieve antwoorden gegeven op deze vraag. De meest genoemde antwoorden 

zijn:  

- Spontane gesprekken en gesprekken met vrienden en collega’s 

- Dorpsbezoeken / buurtbijeenkomsten  

- Buurt- / wijk- en dorpsraden  

 

En in mindere mate werd genoemd:  

- Sociale media in het algemeen 

- Via de wijkagent 

- Werkbezoeken  

Fractieleden doen een ronde door de stad 

 

In de enquête uit 2011 is dezelfde vraag gesteld. Toen gaf ook het merendeel van de 

raadsleden aan (86%) dat ze de lokale kranten bijhouden om het contact met de bewoners te 

onderhouden. Wat opvalt is dat in 2011 respondenten veel meer aangaven dat zij mensen op 

straat aanspreken (65%). Dat is 20% meer dan anno 2015. Ook de fractiespreekuren waren in 

2011 met 41% een veel voorkomende manier om contact met burgers te onderhouden. 

Twitterberichten berichten werden daarentegen in 2011 met 12% minder ingezet (toen 20%). 
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3.5 KADERSTELLENDE ROL 

 

Naast de volksvertegenwoordigende en controlerende rol, heeft de gemeenteraad ook een 

kaderstellende rol. Het vaststellen van het integraal veiligheidsplan, het bepalen van de 

prioriteiten op veiligheid en wie waarop de regie heeft, vallen onder de kaderstellende rol. De 

vragen in dit onderdeel gaan over de regie op het lokaal veiligheidsbeleid en wie de 

prioriteiten vaststelt.  

 

18. De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt in mijn gemeente bij…? 

De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Dit is voor de meeste partners in 

het veiligheidsveld een duidelijke zaak. De vraag is of raadsleden dat ook weten. Uit de 

antwoorden die de raadsleden geven is dat niet het geval. Maar liefst 72% geeft een andere 

partij aan dan de gemeente. Slechts 28% van de respondenten geeft het goede antwoord, dat 

de regie bij de gemeente ligt. Wat opvalt is dat de raadsleden vooral de Veiligheidsregio (56%) 

aanwijzen als de partij die de regie heeft op het lokale veiligheidsbeleid.  

 

Dezelfde vraag is ook in de enquête van 2011 gesteld. Toen gaf nog bijna 45% van de 

respondenten het goede antwoord (de gemeente) en 55% een ander antwoord. Ook toen 

scoorde de Veiligheidsregio hoog met 41%. Opvallend is dus dat raadsleden in 2015 minder 

goed weten waar de regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt.  
 

 
 

Als wordt ingezoomd op een mogelijk verband tussen de antwoorden op deze vraag en de 

periode wanneer een raadslid lid is geworden van de gemeenteraad, blijkt dat hier niet veel 

verschil in zit. Dus zowel relatief ervaren als onervaren raadsleden wijzen in meerderheid een 

andere partij aan als regievoerder op lokale veiligheid dan de gemeente. Ook een mogelijk 

verband tussen deze vraag en of de respondent woordvoerder veiligheid is, is niet gevonden.  

 

19. Waar zou volgens u deze regie moeten liggen?  
In vraag 20 hebben we gevraagd waar de regie zou moeten liggen. De verdeling ziet er dan als 

volgt uit. Het grootste deel van de respondenten (59%) geeft nu aan dat de regie bij de 

gemeente zou moeten liggen. Toch nog 29% vindt dat de regie bij de veiligheidsregio hoort. De 

politie en het Openbaar Ministerie worden minder genoemd (9% en 1%). Een aantal keer wordt 

de optie ‘een andere veiligheidspartner’ aangevinkt. Zeven keer is daar ook een suggestie voor 

gedaan, waarbij vooral de gezamenlijkheid tussen gemeente, politie en OM werd genoemd 

(twee keer). Daarnaast werd ook de gemeenteraad (twee keer) eventueel samen met het 

college (1 keer) genoemd.  
 

13% 

56% 

28% 

1% 2% 

 De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt in 

mijn gemeente bij: 

De politie

De veiligheidsregio

De gemeente

Het Openbaar Ministerie

andere veiligheidspartner,

namelijk
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Wanneer ingezoomd wordt op de periode dat het raadslid lid van de gemeenteraad is 

geworden, valt vooral op dat de oudgedienden van voor 2010 kiezen voor de gemeente waar de 

regie hoort te liggen (67%). Van de raadsleden uit de huidige periode zegt 58% dat dit bij de 

gemeente hoort te liggen en de laagste score wordt gevonden bij de raadleden die lid zijn 

geworden in de periode 2010-2014, namelijk 51%. 

 

Verder weten de woordvoerders veiligheid iets beter waar de regie hoort te liggen in 

vergelijking met hun collega’s die niet de woordvoerder veiligheid zijn, namelijk 

respectievelijk 63 en 56%. 

 

In het onderzoek van 2011 was het percentage raadsleden dat vond dat de regie bij de 

gemeente hoort te liggen hoger, namelijk 66%. In 2015 is er dus een daling te zien van 7% punt. 

De Veiligheidsregio kreeg in 2011 van 27% van de respondenten de voorkeur waar de regie 

hoort te liggen, de politie 6% en het Openbaar Ministerie 1%. Geen enkele keer werd een 

andere veiligheidspartner genoemd. 

 

Wanneer de vragen 19 en 20 in samenhang worden bekeken, dan zien we dat van degenen die 

in vraag 19 geantwoord hebben dat de regie bij de Veiligheidsregio (56%) ligt, ook vindt dat 

deze daar hoogt te liggen (47%). De andere 53% hebben een andere keuze gemaakt. Van 

degenen die in vraag 19 voor de gemeente gekozen heeft, vindt in vraag 20 94% dat dit ook zo 

hoort.  

 

20. Mijn gemeenteraad heeft voldoende mogelijkheden om sturing te geven aan de regie 

op het lokale veiligheidsbeleid.  
Zoals bij meerdere vragen die gaan over regie en invloed, zijn ook hier de antwoorden erg 

verdeeld. 31% is het eens of zeer eens met deze stelling, 29% is het oneens of zeer oneens en 

40% staat neutraal ten opzichte van de stelling. Ook in 2011 waren de antwoorden zeer 

verdeeld. Totaal 39% van de raadsleden was het (zeer) eens met de stelling dat de 

gemeenteraad voldoende mogelijkheden heeft om sturing te geven aan de regie op het lokale 

veiligheidsbeleid. Ruim een derde van de raadsleden (33,4%) was het met deze stelling (zeer) 

oneens en 34,1% stond neutraal tegenover deze stelling. Daarmee zijn de resultaten 

vergelijkbaar.  
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21. Wie is volgens u verantwoordelijk voor het vaststellen van de prioriteiten 

betreffende lokale veiligheid? 
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van 

het vaststellen van de prioriteiten met betrekking tot lokale veiligheid bij de gemeenteraad 

ligt (52%), wat juist is. 48% van de raadsleden die een andere keuze maakte, wist dat dus niet. 

25% geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de driehoek (in de enquête stond dit 

uitgelegd als: het overleg tussen de burgemeester, de politie en het OM) en 17% denkt dat de 

burgemeester daar alleen voor verantwoordelijk is. Een kleine minderheid legt deze 

verantwoordelijkheid bij de politie of het OM (4% resp. 2%). Er is geen verband gevonden met 

de periode waarin de raadsleden lid zijn geworden van de gemeenteraad.  
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3.6 CONTROLERENDE ROL  

 

Ten slotte kent de gemeenteraad ook een controlerende rol. In deze rol gaan raadsleden na of 

de geplande resultaten zijn behaald, of de budgetten op een wenselijke manier zijn besteed, 

etc. In de vragenlijst is gevraagd of de burgemeester en de politie toelichting geven op hun 

activiteiten en jaarverslagen zodat de gemeenteraad hier iets van kan vinden.  

 

22. Mijn burgemeester legt regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

voortgang van het integraal veiligheidsplan.  

Respondenten konden aangeven in hoeverre ze het met een stelling (met betrekking tot de 

controlerende taak) eens waren. Net als bij de vorige vragen waren er vijf 

antwoordcategorieën variërend van ‘zeer eens’ tot ‘zeer oneens’. Een groot deel van de 

respondenten geeft aan het zeer eens of eens te zijn met deze stelling (6% resp. 62%). In 2011 

was dit vergelijkbaar met 5,5% respectievelijk 54%. Een vijfde van de respondenten geeft aan 

neutraal tegenover de stelling te staan (in 2011 was dat een vierde). 10% is het niet eens met 

de stelling dat de burgemeester regelmatig verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over 

de voortgang van het integraal veiligheidsplan. Ten slotte geeft 1% aan het zeer oneens te zijn 

over de stelling. In 2011 was dit 14% en 1,4%.  
 

  
 
 

23. Mijn burgemeester legt regelmatig aan de gemeenteraad verantwoording af over de 

voortgang van het regionale beleidsplan van de politie.  

Een keer per vier jaar wordt met betrekking tot de politie een regionaal beleidsplan opgesteld. 

De gemeenteraad zendt hiervoor prioriteiten naar de regio. Het regionaal beleidsplan wordt 

vastgesteld door de burgemeesters uit de regio, de politiechef en de hoofdofficier van justitie. 

Een gemeenteraad kan de burgemeester vragen periodiek verantwoording af te leggen over de 

voortgang van dit regionale beleidsplan. Bij 57% van de respondenten blijkt dit het geval, zij 

gaven aan het zeer eens (6%) of eens (51%) te zijn met deze stelling. Bij 15% van de 

respondenten gebeurt dit niet. Een relatief grote groep staat neutraal ten opzichte van deze 

stelling: 28%.  

 

Er is gekeken of de groep die neutraal staat ten opzichte van deze stelling wellicht zo 

geantwoord heeft omdat ze er vanwege hun weinige ervaring (omdat ze vanaf 2014 raadslid 

zijn geworden) nog niet zo bekend mee zijn. De antwoorden uit de enquête geven daar lichte 

aanleiding toe: bijna de helft (48% van de 91) van de respondenten die als antwoord ‘neutraal’ 

heeft gekozen is in de huidige periode raadslid geworden.  
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24. Het jaarverslag van de politie wordt in de gemeenteraad besproken.  
Een ander manier om de controlerende rol in te vullen is het bespreken van het jaarverslag van 

de politie in de gemeenteraad. In 63% van de gevallen lijkt dit ook te gebeuren; 6% is het zeer 

eens met de stelling en 57% is het eens. 15% is het niet eens met deze stelling en 2% is het 

zelfs zeer oneens. Wederom is er een relatief grote groep die neutraal heeft ingevuld, 

namelijk een vijfde van de respondenten. Ook hier geldt weer dat een relatief groot deel van 

de respondenten die voor ‘neutraal’ hebben gekozen in de huidige periode raadslid is 

geworden (52%).  
 

  
 
 

25. De politie legt minimaal 1x per jaar in de gemeenteraad (of commissievergadering) 

‘fysiek’ verantwoording af over de gepleegde inzet en de behaalde resultaten. 
Een mogelijkheid in het uitvoeren van de controlerende taak van een raadslid is om als 

gemeenteraad de politie fysiek uit te nodigen om verantwoording af te leggen over de 

gepleegde inzet en de behaalde resultaten. Een groot deel (68%) van de respondenten geeft 

aan dat dit daadwerkelijk gebeurt. 21% van de respondenten geeft aan dat dit niet gebeurt en 

11% weet het niet.  
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Deze praktijk om de politie fysiek uit te nodigen is vooral gevonden bij de respondenten uit de 

gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Van deze respondenten gaf 84% aan dat de politie 

fysiek verantwoording aflegt.  
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3.7 VEILIGE PUBLIEKE TAAK 

 

Raadsleden hebben een publieke en democratische functie. Het is belangrijk dat zij hun werk 

in veilige omstandigheden kunnen doen. Daarom zijn er in deze enquête een aantal vragen 

over agressie en bedreiging opgenomen. Vergelijkbare vragen zijn eerder gesteld in een 

onderzoek van Nieuwsuur (februari 2014). Uit dat onderzoek kwam het volgende naar voren: 

“De meest voorkomende vorm van agressie waarmee raadsleden zijn geconfronteerd is verbale 

agressie (ruim 16 procent) gevolgd door bedreiging en intimidatie (6 procent)”. In dit CCV 

onderzoek hebben we de vragen herhaald en een vraag toegevoegd. Bij deze extra vraag 

hebben de respondenten moeten aangeven of de verbale agressie en bedreiging hun 

functioneren als raadslid heeft beïnvloed en of zij hun stemgedrag hebben aangepast.  

 

26. Heeft u in de laatste 12 maanden als raadslid wel eens verbale agressie ondervonden 

(bent u bijvoorbeeld uitgescholden)  
Het merendeel van de raadsleden geeft aan in het afgelopen jaar niet te maken te hebben 

gehad met verbale agressie. Echter, bijna een vijfde (18%) heeft wel te maken gehad met 

verbale agressie. Dat is een kleine stijging van 2% punt ten opzichte van de Nieuwsuur 

enquête.  
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27. Heeft iemand u in de laatste 12 maanden als raadslid geprobeerd te bedreigen of te 

intimideren? 
Een ergere vorm van agressie is bedreiging of intimidatie. In de toelichting op de vraag hebben 

we opgenomen dat de bedreiging zowel face-to-face, online, per telefoon of per post kon 

plaatsvinden. 13% van de respondenten heeft daar in het laatste jaar mee te maken gehad. Dat 

is een flinke stijging ten opzichte van de Nieuwsuur enquête uit 2014 waar toen 6% van de 

respondenten aangaf hiermee te maken hebben gehad.  
 

 
 

 

28. Indien u vraag 26 en/of 27 met ja heeft geantwoord, beïnvloed dit uw functioneren 

als raadslid? 

 

29. Indien u vraag 26 en/of 27 met ja heeft geantwoord, beïnvloed dat ook uw 

stemgedrag binnen de gemeenteraad? 

Op basis van de vragen 26 en 27 hebben we de raadsleden gevraagd of de VPT gerelateerde 

uitingen het functioneren van het raadslid heeft beïnvloed en of dat ook het stemgedrag heeft 

beïnvloed. Van de respondenten (59 van de 323) die verbale agressie hebben ondervonden 

zeggen 9 respondenten (15%) dat dit hun functioneren als raadslid heeft beïnvloed en 3 

respondenten (5%) zeggen dat dit hun stemgedrag heeft beïnvloed. Van de respondenten (42 

van de 323) die bedreigd/geïntimideerd zijn geweest, zeggen 8 respondenten (19%) dat dit hun 

functioneren heeft beïnvloed en 1 respondent (2%) zegt zijn of haar stemgedrag daardoor te 

hebben laten beïnvloeden.  

 

30. Denkt u dat collega-raadsleden uit uw gemeenteraad wel eens onder invloed van 

verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag hebben 

aangepast?  
Verbale agressie, bedreiging of intimidatie zijn onderwerpen waar respondenten mogelijk 

sociaal wenselijk op antwoorden. Zeker als het gaat om de invloed die het heeft op het 

functioneren of op het stemgedrag. Door te vragen of respondenten denken dat collega-

raadsleden hun functioneren of stemgedrag hebben aangepast, kan een indruk gekregen 

worden van de mate waarin raadsleden over hun collega-raadsleden denken.  
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24% van de respondenten geeft de indruk dat collega-raadsleden onder invloed van verbale 

agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag hebben aangepast. 76% 

denkt van niet. De antwoordcategorie ‘ik weet het niet’ was hierin geen keuzemogelijkheid.  
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3.8 AANPAK RADICALISERING  
 

De aanpak van radicalisering is een relatief nieuw onderwerp voor veel raadsleden. Een aantal 

jaren geleden stond het al hoog op de politieke agenda, nu is het onderwerp opnieuw actueel. 

Om een beeld te krijgen van hoe raadsleden met dit onderwerp omgaan, zijn hierover een 

aantal stellingen opgenomen in de enquête. Respondenten konden aangeven hoe ze tegenover 

de stelling stonden: zeer eens, eens, neutraal, oneens of zeer oneens.  

 

31. Als raadslid vind ik de aanpak van radicalisering binnen mijn gemeente een prioriteit. 
De reacties op de stelling over de aanpak van radicalisering als prioriteit zijn verdeeld. 11% is 

het zeer eens met deze stelling, 35% geeft aan het eens te zijn. Bijna de helft van de 

respondenten (46%) vindt de aanpak van radicalisering binnen de gemeente dus een prioriteit. 

Een derde van de respondenten staat neutraal tegenover de stelling. 21% vindt de aanpak van 

radicalisering geen prioriteit binnen de gemeente (19% oneens en 2% zeer oneens).  

 

 
 

 

32. Mijn gemeente doet voldoende aan de aanpak van radicalisering. 
Ook is gevraagd of de respondenten het eens zijn met de stelling dat er binnen de gemeente 

voldoende wordt gedaan aan de aanpak van radicalisering. Opvallend hierbij is het grote aantal 

respondenten dat ‘neutraal’ heeft gekozen: 54%. Verder is 34% het eens met de stelling, 3% is 

het zeer eens. Slechts 9% is het niet eens met de stelling (8% oneens en 1% zeer oneens).  
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33. Het tegengaan van radicalisering is een verantwoordelijkheid van… 
Respondenten konden bij deze vraag aangeven onder wiens verantwoordelijkheid zij de aanpak 

van radicalisering vinden vallen. In de enquête werden 8 antwoordsuggesties gegeven, 

daarnaast hadden zij de mogelijkheid zelf een antwoord te geven. Respondenten konden 

meerdere antwoorden aanvinken.  

 

Antwoordmogelijkheden Percentage 

 

Aantal keer 

genoemd 

Landelijke overheid 
 

79% 243 

Lokale overheden 
 

70% 217 

Politie 
 

51% 159 

OM 
 

35% 107 

AIVD 
 

42% 129 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid 

48% 148 

Scholen 
 

57% 176 

Welzijnsorganisaties 
 

43% 134 

Anders, namelijk 
 

19% 60 

 

De meeste respondenten (79%) geven aan dat de aanpak van radicalisering de 

verantwoordelijkheid is van de landelijke overheid. Echter, 70% geeft aan dat dit de 

verantwoordelijkheid is van de lokale overheid. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de 

spreiding over de verschillende organisaties geen extremen vertoond: 79% is de hoogste score, 

35% is de laagste score (bij het OM). Dit wekt de indruk dat de respondenten vinden dat het 

een gedeelde verantwoordelijkheid is van meerdere organisaties. Dit wordt ook ondersteund 

door de antwoorden die bij ‘anders, namelijk…’ ingevuld konden worden. 11 keer is daar 

ingevuld dat het integraal opgepakt moet worden, en 19 keer dat het een 

verantwoordelijkheid is van de samenleving als geheel.  
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De lage scores bij het OM en de AIVD kunnen verklaard worden doordat er gevraagd werd naar 

het tegengaan van radicalisering. Het OM en de AIVD hebben meer opsporing en vervolging als 

taak.  

 

60 keer is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ander antwoord in te vullen. Eerder is 

al aangegeven dat de integrale verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de 

samenleving als geheel hierin vaak is genoemd. Daarnaast is de religieuze gemeenschap 10 

keer ingevuld, de ouders/opvoeders zijn 18 keer. 
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3.9 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
 

Ten slotte hebben we een aantal vragen opgenomen over de ondersteuningsbehoefte van 

raadsleden. Hebben ze het idee voldoende informatie en kennis te hebben om hun taak op het 

gebied van veiligheid in te vullen? En welke onderwerpen vinden de respondenten belangrijk? 

De vragen zijn opgenomen om de dienstverlening aan raadsleden te kunnen verbeteren.  

 

34. Heeft u behoefte aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid om uw rol 

als raadslid beter in te vullen? 

Als eerste is gevraagd of raadsleden behoefte hebben aan meer informatie op het gebied van 

lokale veiligheid. Bijna de helft van de respondenten (45%) geeft aan wel behoefte te hebben 

aan meer informatie, 55% van de respondenten heeft die behoefte niet. In 2011 waren de 

resultaten het tegenoverstelde, 56% had wel de behoefte aan meer informatie op het gebied 

van lokale veiligheid en 44% niet.  

 

 
 

Wanneer gekeken wordt of nieuwe raadsleden meer behoefte aan informatie hebben dan de 

oude garde, dan klopt dat. 55% van hen geeft aan hier behoefte aan te hebben. Ook klopt het 

dat raadsleden die woordvoerder veiligheid zijn meer behoefte hebben aan informatie dan de 

raadsleden die geen woordvoerder zijn. Verder ligt de grootste informatiebehoefte bij 

raadsleden van D66 (52%), daarna de VVD (49%), lokale partijen (48%), CDA (43%) en de PvdA 

(37%).  

 

35. Ik beschik als raadslid over voldoende deskundigheid om tot goede afwegingen te 

komen op lokale veiligheidsproblemen 

Respondenten konden aangeven in hoeverre ze het eens waren met de stelling of ze over 

voldoende deskundigheid beschikken om tot goede afwegingen te komen op het gebied van 

veiligheid. 41% van de respondenten heeft hierop ‘neutraal’ geantwoord, wat waarschijnlijk 

wil zeggen dat ze er geen oordeel over kunnen geven. 42% van de respondenten is het zeer 

eens (4%) of eens (38%) met deze stelling. 17% heeft niet de indruk te beschikken over 

voldoende deskundigheid (16% oneens, 1% zeer oneens).  
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36. Ik beschik als raadslid over voldoende informatie om tot goede afwegingen te komen 

op lokale veiligheidsproblemen 

Dezelfde stelling is nogmaals voorgelegd aan de respondenten, alleen dan op het gebied van 

informatie (in plaats van deskundigheid). Bijna de helft van de respondenten geeft aan 

voldoende informatie te hebben, 4% is het zeer eens met de stelling en 45% is het eens. Ook 

bij deze stelling heeft een relatief groot deel van de respondenten (34%) ‘neutraal’ als 

antwoord gekozen. 16% is het oneens met de stelling en 2% zeer oneens.  

 

 
 

 

37. Welke onderwerpen hebben voor u als raadslid prioriteit in het lokaal 

veiligheidsbeleid? 

Respondenten konden voor 28 veiligheidsonderwerpen aangeven of ze voor hen als raadslid 

prioriteit hebben. Respondenten konden meerdere onderwerpen kiezen.  

 

Woninginbraak is het vaakst gekozen, namelijk 193 keer. Dit houdt in dat 62% van de 

respondenten heeft aangegeven dat woninginbraak een prioriteit is in het lokaal 

veiligheidsbeleid. Verkeersveiligheid wordt ook vaak genoemd, namelijk 163 keer (53%), 
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gevolgd door huiselijk geweld (161 keer, 52%) en jeugdoverlast (151 keer, 49%). De totale lijst 

met onderwerpen die voor raadsleden belangrijk zijn is te vinden in bijlage 2. 

 

Onderwerp Aantal keer 
gekozen 

Percentage 
t.o.v. aantal 

respondenten 
(309) 

Woninginbraak 193 62% 

Verkeersveiligheid 163 53% 

Huiselijk geweld 161 52% 

Jeugdoverlast 151 49% 

Drugsbeleid / hennepteelt / coffeeshops 135 44% 

Veiligheidsbeleving 111 36% 

Politie 98 32% 

Verloedering 93 30% 

Georganiseerde criminaliteit 93 30% 

Radicalisering / gewelddadig Jihadisme 92 30% 

 
 

Daarnaast is uitgezocht in welke mate bepaalde partijen bepaalde onderwerpen interessanter 

vinden. Per partij is er een top 3 samengesteld. Vaak ook eindigden sommige onderwerpen op 

een gedeelde plaats. Deze onderwerpen zijn ook in onderstaande tabel weergegeven.  
 

Partij 1 2 3 
CDA 
 

Verkeersveiligheid Woninginbraak Jeugdoverlast 

CU Woninginbraak Huiselijk geweld Radicalisering / 

gewelddadig 

Jihadisme 

D66 Veiligheidsbeleving

  

Huiselijk geweld Verloedering & 

Jeugdoverlast & 

Verkeersveiligheid & 

Woninginbraak 

GroenLinks 
 

Woninginbraak Verkeersveiligheid Huiselijk geweld 

Lokale Partijen 
 

Woninginbraak  Verkeersveiligheid Huiselijk geweld 

PvdA 
 

Woninginbraak Huiselijk geweld Jeugdoverlast 

SP Huiselijk geweld Decentralisaties 

sociaal domein 

Drugsbeleid / 

hennepteelt / 

coffeeshops 

SGP Verkeersveiligheid & 

Woninginbraak 

 

Huiselijk geweld Woonoverlast & 

Jeugdoverlast 

VVD 
 

Woninginbraak Jeugdoverlast Huiselijk geweld 
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38. Kent u de website Raadsleden en Veiligheid? 

Een van de producten die het CCV aanbiedt voor raadsleden is de website Raadsleden en 

Veiligheid (www.raadsledenenveiligheid.nl). Deze website is naar aanleiding van de vorige 

enquête uit 2011 opgezet omdat raadsleden toen aangaven beter ondersteund te willen 

worden op veiligheid. Op de website staat informatie over veiligheid in het algemeen en 

specifieke onderwerpen, allemaal toegesneden op de rol als raadslid. Het is voor het CCV 

interessant te bekijken of de website bekend is onder de doelgroep en hoe deze beoordeeld 

wordt. Helaas is er een fout in de vragenlijst geslopen door ook de antwoordcategorie ‘niet 

bekend met de website’ te hebben opgenomen. Hierdoor zijn de uitkomsten wat diffuus. Toch 

kan geconcludeerd worden dat slechts 16% van de respondenten de website kent en de rest 

niet.   

 

Ja Nee Niet bekend met 
de website 

16% 48% 36% 

 

39. Welk cijfer geeft u aan de website Raadsleden en Veiligheid? 

De website wordt door de raadsleden die in de vorige vraag met ‘ja’ beantwoord hebben, 

gemiddeld beoordeeld met een 7,1 (49 respondenten).  

 

40. Bent u bekend met de CCV workshop Raadsleden en Veiligheid? 

Een ander CCV-product voor raadsleden is de workshop Raadsleden en Veiligheid. Deze 

workshop beslaat een dagdeel en gaat specifiek in op de verschillende rollen van een raadslid 

met betrekking tot veiligheid. Daarnaast geeft de workshop concrete tips om invulling te geven 

aan de rol als raadslid.  

 

De uitkomst op deze vraag is het volgende:  

Ja, ik heb de 
workshop ook 
gevolgd 

Ja, maar ik 
heb de 
workshop niet 
gevolgd 

Nee, maar ik ben 
daar wel in 
geïnteresseerd 

Nee, en ik ben 
daar ook niet in 
geïnteresseerd 

7  (=2%) 37  (=12%) 139  (=45%) 126  (=41%) 

 

Een klein deel (14%) van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het bestaan van de 

workshop. 7 daarvan hebben de workshop daadwerkelijk gevolgd. Een groot deel van de 

respondenten (86%) is niet bekend met deze workshop. Van de respondenten die hebben 

aangegeven dat zij niet bekend zijn met de workshop, heeft meer dan de helft aangegeven 

daar wel in geïnteresseerd te zijn.  
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4 CONCLUSIES  
 

 
 
Algemeen 
Uit de algemene vragen komt het beeld naar voren dat de respondenten redelijk 

representatief zijn gelet op de landelijke cijfers. Het aantal respondenten per politieke partij 

komt ongeveer overeen met de lokale zetelverdeling per partij. De meeste respondenten zijn 

van een lokale partij (28,5%), daarna volgen de VVD, het CDA en de PvdA. Ook qua 

gemeentegrootte komt het beeld redelijk overeen. Een groot deel van de respondenten komt 

uit een gemeente met een grootte tussen de 20.000 en 50.000 inwoners. Deze 

gemeentegrootte is het meest voorkomend in Nederland.   

 

Daarnaast is er een evenwichtige spreiding van respondenten in welke periode zij lid zijn 

geworden van de gemeenteraad. Verder geeft 44% van de respondenten aan woordvoerder 

veiligheid te zijn en 84% van de respondenten weet dat er een integraal veiligheidsplan (IVP) in 

hun gemeente aanwezig is. Deze score is waarschijnlijk zo hoog omdat er in veel gemeenten in 

de laatste maanden van 2014 een IVP is vastgesteld.  
 

Veiligheid als politieke prioriteit 
De meeste raadsleden (76%) vinden dat het thema veiligheid voldoende prioriteit krijgt in de 

gemeenteraad. Wel bestaat er per politieke partij een groot verschil of zij vinden dat 

veiligheid een hoofdprioriteit is van de eigen partij. De PVV respondenten scoren hier het 

hoogst (100% op zeer eens), maar dat betreft slechts 2 respondenten. De VVD is een goede 

tweede waarbij 91% aangeeft het eens of zeer eens te zijn dat veiligheid een prioriteit is van 

de partij. GroenLinks scoort hier het laagst, slechts 5%.  

 

Politie 
Een belangrijke vraag is of raadsleden vinden dat zij voldoende invloed kunnen uitoefenen op 

de lokale politie-inzet. Formeel kunnen raadsleden hier niet rechtstreeks op sturen, maar zij 

hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om de burgemeester een boodschap/verzoek mee te 

geven voor de lokale driehoek. De vraag die aan de raadsleden is gesteld, is of zij de indruk 

hebben dat de burgemeester voldoende invloed op de politie heeft. Meer dan de helft van de 

respondenten is het hier mee eens. Daarnaast vinden ze dat de burgemeester de gemeente 

goed vertegenwoordigt in de lokale driehoek.  

 

Raadsleden hebben de mogelijkheid om de politie uit te nodigen voor hun commissie- en 

raadsvergaderingen om op die manier invloed uit te oefenen en te controleren of de politie 

haar werk goed doet. Op de vraag of de politie minimaal 1x per jaar fysieke verantwoording 

aflegt in de gemeenteraad, geeft 63% van de raadsleden hier een bevestigend antwoord op. 

Deze praktijk doet zich vooral voor in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. 84% van 

deze raadsleden geeft aan dat dit gebeurt. Dit is goed voor de democratische legitimatie van 

de taken die de politie uitvoert.  

 

Een interessante vraag is of de raadsleden vinden dat er in hun gemeente voldoende 

wijkagenten aanwezig zijn. Het beeld dat de respondenten laten zien is verdeeld. 36% van de 

respondenten is het hiermee eens, 38% oneens en 26% is neutraal (‘weet het niet’). Bij de 

politieke partijen zien we dat vooral D66 en de VVD het eens zijn met de stelling maar dat het 

CDA en de lokale partijen het hiermee oneens zijn. Tevens laten de raadsleden een verdeeld 

beeld zien over de stelling die gaat over de inzet van BOA’s als er in de gemeente niet 

voldoende politiecapaciteit is. 41% is het namelijk hiermee eens, 35% oneens en 23% neutraal.  

 

Volksvertegenwoordigende rol 
Hoe zorgen raadsleden ervoor dat zij weten wat er in hun gemeente speelt op het terrein van 

veiligheid? Op de vraag hoe raadsleden zich laten inspireren voor hun meningsvorming op 
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lokaal veiligheidsbeleid, blijkt dat raadsleden dit vooral doen via cijfermateriaal en onderzoek 

(62%) en door de inwoners (55%). Beginnende raadsleden leunen vaak nog op de standpunten 

van hun eigen partij, maar ervaren raadsleden laten zich vooral inspireren door de inwoners.  

 

Als raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol goed willen uitoefenen en contact zoeken 

met de inwoners, hoe doen zij dat dan? De top drie is: lokale kranten bijhouden, mensen op 

straat aanspreken en twitteren. Ten opzichte van de enquête vier jaar geleden valt op dat het 

twitteren is toegenomen en het aanspreken van mensen op straat is teruggelopen.  

 

Kaderstellende rol 
Raadsleden moeten goed weten hoe het veiligheidsveld in elkaar steekt om ook goed 

gefundeerd lokaal veiligheidsbeleid te kunnen voeren. Een basisvraag is dan bij wie de regie op 

lokaal veiligheidsbeleid ligt. In de vorige enquête van 2011 kwam hier na het correcte 

antwoord ‘de gemeente’ een heel verrassende veiligheidspartner uit, namelijk de 

Veiligheidsregio. In de huidige enquête is de vraag herhaald. Met verbazing wordt 

geconstateerd dat meer dan de helft (56% !) van de raadsleden de Veiligheidsregio aanwijzen 

waar de regie ligt. De gemeente komt met slechts 28% als tweede uit de bus. Dat terwijl de 

respondenten op de vraag “waar de regie zou moeten liggen” wel met ruime meerderheid 

(59%) de gemeente kiezen, maar toch ook nog de Veiligheidsregio met 29%.  

 

Hoe komt het dat de raadsleden denken dat de Veiligheidsregio de regie heeft? Zit het ‘m in de 

‘misleidende’ naam: ‘Veiligheidsregio’ of krijgen de raadsleden relatief veel stukken over de 

Veiligheidsregio waardoor de indruk bestaat dat de Veiligheidsregio de belangrijkste partner is? 

Of ontbreekt het de raadsleden gewoonweg aan kennis/inzicht over de functie van de 

Veiligheidsregio? Dit kan niet met zekerheid gezegd worden, maar het zal vermoedelijk een 

combinatie zijn van deze verklaringen. 

 

Uit de vraag of de gemeenteraad voldoende mogelijkheden heeft om sturing te geven aan de 

regie op het lokale veiligheidsbeleid, komt een diffuus beeld. Ruim 40% geeft aan dat zij hier 

neutraal tegenover staan en daarmee (impliciet) aangeven het niet te weten. Wat ze wel 

weten is dat de gemeenteraad zelf verantwoordelijk is voor het vaststellen van de prioriteiten 

op lokale veiligheid. Ruim de helft geeft namelijk dit goede antwoord.  

 

Controlerende rol 
Het lijkt goed te gaan met de controlerende rol van de gemeenteraadsleden. De meerderheid 

(68%) vindt dat de burgemeester regelmatig verantwoording aflegt over de voortgang van het 

integraal veiligheidsplan en 57% vindt dat de burgemeester ook regelmatig verantwoording 

aflegt over de voortgang van het regionale beleidsplan van de politie. Ook het jaarverslag van 

de politie wordt in de gemeenteraad besproken (63%).  

 

Veilige Publieke Taak 
Uit de antwoorden op de vragen over Veilige Publieke Taak blijkt dat verbale agressie (18%) en 

bedreigingen/intimidatie (13%) nog steeds een probleem vormt. Dit bleek ook al uit een 

enquête van Nieuwsuur van een jaar geleden. In de CCV enquête is tevens gevraagd of het feit 

dat raadsleden dit hebben ondervonden ook hun functioneren en stemgedrag beïnvloedt. Ruim 

15% geeft aan dat dit hun functioneren heeft beïnvloed en minder dan 5% heeft zijn of haar 

stemgedrag erop aangepast. Ook al zijn de absolute aantallen niet hoog, het is wel 

verontrustend. Zeker na de vraag of raadsleden denken dat collega-raadsleden hun 

functioneren of stemgedrag aanpassen onder druk van agressie, bedreiging en/of intimidatie. 

24% van de raadsleden heeft dat vermoeden! 

 

Radicalisering 
Radicalisering is een actueel onderwerp en de vraag is of raadsleden de aanpak van 

radicalisering een prioriteit vinden binnen hun gemeente. Bijna de helft van de respondenten 

vindt de aanpak een prioriteit (46%). Vervolgens is de vraag gesteld of de gemeente ook 

voldoende doet aan de aanpak van radicalisering. Daarvan is men niet overtuigd, aangezien 
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meer dan de helft van de antwoorden neutraal is. 37% van de raadsleden is hier overigens wel 

mee eens. Op de vraag wiens verantwoordelijkheid de aanpak van radicalisering is, is men 

verdeeld. Het hoogste percentrage scoort de rijksoverheid met 79%, maar met 70% volgt de 

lokale overheid op de voet. Verder worden de AIVD genoemd, scholen, welzijnsorganisaties, 

OM en politie.  
 
Ondersteuningsbehoefte 
De ondersteuningsbehoefte van raadsleden voor meer informatie op het gebied van lokale 

veiligheid is ten opzichte van de vorige enquête gedaald van 56% naar 45%. Wanneer gekeken 

wordt of de nieuwe raadsleden meer behoefte hebben aan informatie, klopt dat. 55% van de 

nieuwe raadsleden geeft aan daar behoefte aan te hebben. De grootste informatiebehoefte ligt 

bij raadsleden van D66, gevolgd door VVD, lokale partijen, CDA en de PvdA.  

 

Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit 

hechten (zie ook bijlage 2). Woninginbraak staat hier stip op de eerste plaats, gevolgd door 

verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van 

de respondenten genoemd. Bij de meeste partijen staat één van deze drie onderwerpen op de 

eerste plaats, behalve bij D66. De D66 respondenten kiezen voor veiligheidsbeleving. Dat is 

opmerkelijk omdat veiligheidsbeleving voor alle respondenten pas op de 6e plaatst staat.  

 

De website ‘Raadsleden en Veiligheid’ is niet erg bij raadsleden bekend (16%). Het CCV dient 

hier extra aandacht voor te vragen. Ook de workshop voor raadsleden is niet heel bekend maar 

veel raadsleden geven wel aan hier interesse in het hebben.  
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5 BIJLAGEN  
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Bijlage 1: De enquête  
 
 
ALGEMEEN 
 

1. In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? 

 

2. Bent u woordvoerder ‘veiligheid’ namens uw fractie? 

 

3. Wat is de grootte van uw gemeente? 

 

4. Namens welke partij zit in u in de gemeenteraad? 

 

5. Is er in uw gemeente een integraal veiligheidsplan vastgesteld? 

 

VEILIGHEID ALS PRIORITEIT 
 

6. Het thema veiligheid krijgt in onze gemeenteraad voldoende prioriteit. 

 

7. Het onderwerp veiligheid is een van de hoofdprioriteiten van mijn partij. 

 

8. Ik kan als raadslid voldoende invloed uitoefenen op het lokale veiligheidsbeleid. 

 

POLITIE, DRIEHOEK EN REGIONALE SAMENWERKING 
 

9. Mijn gemeenteraad heeft voldoende invloed op de lokale politie-inzet. 

 

10. Mijn burgemeester heeft voldoende invloed op de lokale politie-inzet. 

 

11. Er zijn in mijn gemeente voldoende wijkagenten aanwezig. N.B. Met de komst van de 

Nationale Politie is bepaald dat er 1 wijkagent per 5000 inwoners is. 

 

12. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente goed in de lokale driehoek (het 

overleg tussen politie, openbaar ministerie en de gemeente). 

 

13. Het inzetten van gemeentelijke toezichthouders, handhavers en bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA's) is een goed alternatief voor het eventuele tekort aan 

politiecapaciteit in onze gemeente. 

 

14. Mijn gemeenteraad heeft voldoende invloed op de afspraken die mijn burgemeester op 

regionaal niveau maakt. 

 

15. Het regionaal beleidsplan van de politie is in onze gemeenteraad besproken. 

 

VOLKSVERTEGENWOORDIGENDE ROL 
 

16.  Op het gebied van meningsvorming rond lokaal veiligheidsbeleid laat ik mij inspireren 

door: (Vink uw voorkeuren aan, maximaal twee opties mogelijk) 

- Inwoners  

- De standpunten van mijn partij  

- Cijfermateriaal en onderzoek (zoals de Veiligheidsmonitor, wijkscans, bewoner 

enquêtes, etc.)  

- Ambtenaren  

- Vertrouw op mijn eigen inzichten   

- Anders, namelijk… 
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17. Op welke wijze onderhoudt u het contact met de inwoners als het gaat om lokale 

veiligheid? Meerdere opties mogelijk 

- Fractiespreekuur 

- Het volgen van twitterberichten 

- Bijhouden lokale kranten 

- Mensen aanspreken op straat" 

- Bijeenkomsten organiseren rondom thema veiligheid" 

- Anders, namelijk 

 

KADERSTELLENDE ROL 
 

18.  De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt in mijn gemeente bij?  

- De politie 

- De Veiligheidsregio 

- De gemeente 

- Het OM 

- andere veiligheidspartner, namelijk 

 

19. Waar zou volgens u deze regie moeten liggen? 

- De politie 

- De Veiligheidsregio 

- De gemeente 

- Het OM 

- andere veiligheidspartner, namelijk 

 

20. Mijn gemeenteraad heeft voldoende mogelijkheden om sturing te geven aan de regie 

op het lokale veiligheidsbeleid. 

 

21. Wie is volgens u verantwoordelijk voor het vaststellen van de prioriteiten betreffende 

lokale veiligheid? 

 

CONTROLERENDE ROL 
 

22. Mijn burgemeester legt regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

voortgang van het integraal veiligheidsplan. 

 

23. Mijn burgemeester legt regelmatig aan de gemeenteraad verantwoording af over de 

voortgang van het regionale beleidsplan van de politie. 

 

24. Het jaarverslag van de politie wordt in de gemeenteraad besproken. 

 

25. De politie legt minimaal 1x per jaar in de gemeenteraad (of commissievergadering) 

‘fysiek’ verantwoording af over de gepleegde inzet en de behaalde resultaten. 

 

VEILIGE PUBLIEKE TAAK 
 

26. Heeft u in de laatste 12 maanden als raadslid wel eens verbale agressie ondervonden 

(bent u bijvoorbeeld uitgescholden)? 

 

27. Heeft iemand u in de laatste 12 maanden als raadslid geprobeerd te bedreigen of te 

intimideren? (dat kan zowel face-to-face, online, per telefoon of per post) 

 

28. Indien u vraag 27 en/of 28 met ja heeft geantwoord, beïnvloed dit uw functioneren als 

raadslid? 

 



39 

 

29. Indien u vraag 27 en/of 28 met ja heeft geantwoord, beïnvloed dat ook uw stemgedrag 

binnen de gemeenteraad? 

 

30. Denkt u dat collega-raadsleden uit uw gemeenteraad wel eens onder invloed van 

verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag hebben 

aangepast? 

 

RADICALISERING 
 

31. Als raadslid vind ik de aanpak van radicalisering binnen mijn gemeente een prioriteit 

 

32. Mijn gemeente doet voldoende aan de aanpak van radicalisering 

 

33. Het tegengaan van radicalisering is een verantwoordelijkheid van: 

- Landelijke overheid 

- Lokale overheden 

- Politie"  

- OM 

- AIVD 

- Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

- Scholen 

- Welzijnsorganisaties 

- Anders, namelijk 

 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
 

34. Heeft u behoefte aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid om uw rol 

als raadslid beter in te vullen? 

 

35.  Ik beschik als raadslid over voldoende deskundigheid om tot goede afwegingen te 

komen op lokale veiligheidsproblemen 

 

36. Ik beschik als raadslid over voldoende informatie om tot goede afwegingen te komen 

op lokale veiligheidsproblemen 

 

37.  Welke onderwerpen hebben voor als raadslid prioriteit in het lokaal veiligheidsbeleid? 

  

38.  Kent u de website Raadsleden en Veiligheid? 

 

39. Welk cijfer geeft u aan de website Raadsleden en Veiligheid? 

 

40. Bent u bekend met de CCV workshop Raadsleden en Veiligheid? 

 

41. Heeft u zelf nog vragen, opmerkingen of suggesties voor ons met betrekking tot de 

ondersteuning van raadsleden op het gebied van veiligheid? 

  

42.  Op basis van dit onderzoek willen we nog graag een paar raadsleden interviewen. 

Indien u hier aan medewerking wilt verlenen, kunt u hieronder uw e-mail adres 

invullen.  
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Bijlage 2: Totale lijst met prioriteiten (vraag 37) 
 
 
 

Onderwerp Aantal keer 
gekozen 

Percentage 
t.o.v. aantal 

respondenten 
(309) 

Woninginbraak 193 62% 

Verkeersveiligheid 163 53% 

Huiselijk geweld 161 52% 

Jeugdoverlast 151 49% 

Drugsbeleid / hennepteelt / coffeeshops 135 44% 

Veiligheidsbeleving 111 36% 

Politie 98 32% 

Verloedering 93 30% 

Georganiseerde criminaliteit 93 30% 

Radicalisering / gewelddadig Jihadisme 92 30% 

Brandweer 85 28% 

Veiligheidsregio  84 27% 

Decentralisaties in het sociaal domein 81 26% 

Regionale samenwerking 74 24% 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 73 24% 

Woonoverlast 73 24% 

Gevaarlijke stoffen 71 23% 

Uitgaansgeweld 68 22% 

Middelengebruik en horeca 66 21% 

Bedrijventerreinen en winkelgebieden 53 17% 

Fietsendiefstal 53 17% 

BOA’s 52 17% 

Cameratoezicht 50 16% 

Fraude 44 14% 

Veiligheidshuizen 36 12% 

Privacy 27 9% 

Prostitutiebeleid 20 6% 

Anders, namelijk 16 5% 

 


