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VERSLAG THEMABIJEENKOMST  
VERSTERKING INFORMATIEPOSITIE LOKAAL BESTUUR 
Donderdag 17 september 2015, CCV te Utrecht  
 
 
Welkomstwoord en introductie 
Dagvoorzitter Axel Weggelaar van het CCV heet de deelnemers van vandaag welkom en vraagt hen 
naar hun verwachtingen van de themabijeenkomst. Eén van de deelnemers vertelt over het netwerk 
van hoofden OOV die graag dit onderwerp nationaal wil oppakken en er aandacht voor wil vragen. 
Voor vandaag is de verwachting te kijken naar waar de kansen liggen, waar liggen de uitdagingen? 
Graag vandaag de hobbels boven tafel krijgen en daar samen één mening over vormen. Een andere 
deelnemer wil graag meer zicht op toezicht ten controle van de gegevensverwerking. Welke 
mogelijkheden zijn hiertoe? En hoe kan de politie voldoen aan de vraag van gemeenten? De politie 
krijgt vaak dezelfde vraag vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen, de wens is dat daar meer 
coördinatie op komt.  
 
Presentatie Duurzaam Verbinden 
Bert Berghoef, burgemeester van de gemeente Aalten, is bestuurlijk coördinator en gezicht namens 
de provincie Gelderland van het project Duurzaam Verbinden. Dit project is een voorbeeld hoe 
succesvolle samenwerking tussen publiek en private partijen tot stand kan worden gebracht en 
begon met een veiligheidsarrangement op het snijvlak van openbaar vervoer en openbare orde en 
veiligheid. Het openbaar vervoer heeft een belangrijke maatschappelijke functie met daarin de 
nadruk op veiligheid. Zo is ook een gouden regel bij aanbestedingen dat het thema veiligheid 
terugkomt hierin, maar buiten het concurentiebeding wordt gelaten. Burgemeester Berghoef 
benadrukt ten slotte dat samenwerken met partijen echt loont.  
 
Anton Jansen is beleidsadviseur bij politie Oost Nederland, Leonie Broere is programmaleider 
Duurzaam Verbinden vanuit Arriva/OV Oost. In het project Duurzaam Verbinden moest worden 
samengewerkt tussen vier OV-bedrijven die dezelfde afspraken dienden te maken met de politie. 
Doelstelling in het project is hebben van dezelfde basis voor het delen van informatie. Waarin 
kunnen partijen elkaar helpen? In Engeland ontwikkelde Arriva samen met de politie een 
overlegmodel, die werd toegepast op een OV-lijn waarbij de politie werd betrokken. Dit 
overlegmodel is ook gebruikt in het project Duurzaam Verbinden. Er is lang gebouwd aan een 
convenant, waarbij Anton de rol van mediator op zich nam. Op 6 september 2015 hebben politie, 
Syntus, Arriva en Connexxion dit convenant ondertekend. Niet de NS, die vasthoudt aan de 
landelijke afspraken. De NS zit wel aan tafel.  
 
Een van de vragen die men had, was wanneer de 
meeste incidenten plaatsvinden op de spoorlijn en 
in het OV. Dit is onderzocht door studenten. 
Iedereen denkt dat de meeste incidenten 
plaatsvinden op stapavonden als de zaterdag. Dan 
vinden inderdaad incidenten plaats, maar uit het 
onderzoek blijkt dat op maandagavond de meeste 
incidenten zijn in Oost Nederland. In de 
MerwedeLingelijn is dit dinsdagmiddag 14.00 uur 
(De provincie Zuid-Holland participeert ook in het 
project Duurzaam Verbinden).  
 
In het systeem dat is gebouwd in Oost Nederland 
wordt data met elkaar gecombineerd. De politie 
levert (onder voorwaarden) gegevens aan, net als 
alle regionale vervoerders.  
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Dit levert tezamen hotspots en hottimes op. Waar voorheen de politie op donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagavond extra capaciteit inzetten, blijkt dit niet standaard nodig te zijn en kan deze 
capaciteit elders worden ingezet. Deze capaciteit wordt nu ingezet op de plekken en tijdstippen die 
uit het onderzoek kwamen. Door de informatie aan elkaar te knopen, kan men adequater reageren. 
Door de samenwerking is 95% van de incidenten op de ‘Nachterhoeker’ (nachttrein in de 
Achterhoek) verminderd, door bijvoorbeeld gezamenlijke controles in te zetten.  
 
De data is ondergebracht bij partner GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie), het bedrijf 
achter de schermen met actuele vertrektijden bij onder andere bushaltes. (GOVI is een organisatie 
van bijna alle stadsregio’s en provincies met als doel actuele reisinformatie van bussen, trams, 
metro’s en ferry’s bundelen en via landelijke standaards doorgeven aan partijen die reizigers 
informeren.) 
Partijen leveren data in een format aan dat wordt ingelezen. Die wordt op een kaart getoond, 
waarbij steeds dieper kan worden inzoomd tot het meldingsniveau: wanneer, hoe laat, welk 
incident etc. Nu wordt elke twee weken nieuwe data ingeladen, in de toekomst zal dit dagelijks 
gebeuren.  
Het juist ‘loggen’ van incidenten is van groot belang, anders gaat het bij het doorgeven van 
meldingen mis. Analyses van incidenten worden regelmatig geleverd aan de Driehoek, dus ook 
gemeenten worden voorzien van kennis.  
 
Anton en Leonie zijn van mening dat er bij informatie-uitwisseling geen beperkingen zijn, mits het 
goed geregeld is. Laat de mogelijkheden onderzoeken en maak goede afspraken. In Oost Nederland 
duurde het onderzoek twee jaar. Vertrouwen in elkaar is belangrijk, omdat concurrerende bedrijven 
informatie met elkaar gaan delen. De politie wilde samenwerken met de vervoerders zonder dat er 
concurrentie zou zijn tussen die vervoerders.  
De provincies Gelderland en Zuid-Holland hebben het hele project gefinancierd. Eigenaar van de 
data is GOVI, die wordt betaald door de provincies.  
 
Zwartrijden is en blijft een lastig probleem in het OV. Na langdurig juridisch onderzoek is er per 1 
september een vervoersverbod voor zwartrijders van kracht. Na vier keer zwartrijden (en na 28 
dagen niet betalen) krijgt een zwartrijder bij de vijfde keer een vervoersverbod. Ook hierover zijn 
duidelijke afspraken gemaakt. Bij overtreding van het vervoersverbod gaat een pakket-dossier naar 
het OM. Achter zwartrijden zitten vaak schrijnende verhalen, soms wordt dan ook hulpverlening 
ingezet.  
Informatie wordt ook gedeeld ten behoeve van Veilige Publieke Taak, wanneer werknemers van de 
vervoersbedrijven slachtoffer worden.  
Aandachtspunten in het project zijn de meldingsbereidheid en het verbeteren van de kwaliteit van 
meldingen om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is.   
 
Presentatie ministerie van Veiligheid en Justitie 
Henk Statema vertelt dat het ministerie in de afgelopen maanden bij zeven gemeenten is langs 
geweest, naar aanleiding van afspraken die zijn gemaakt in het artikel 19 overleg en het Strategisch 
Beraad Veiligheid (SBV). Doel van de inventarisatie was onder meer inzicht krijgen in doel en 
inrichting van een ICT ontwikkelde informatievoorziening voor de veiligheidstaak van het lokaal 
bestuur en de ervaren knelpunten en ambities van gemeenten daarbij. Het rendement van een 
gemeentelijke informatiepositie is een verrijkte eigen informatiepositie, een daling van het aantal 
incidenten op bepaalde hotspots (na gerichte inzet op basis van analyse door de 
informatievoorziening) en effectief werken met een relatief kleine capaciteit handhavers. 
Knelpunten die worden ervaren zijn onder andere de slechte kwaliteit van beschikbare data, de 
uitwisseling van data met politie en onduidelijkheid over het juridisch kader.  
Het ministerie krijgt vaak vragen van gemeenten die willen starten met het inrichten van een 
informatievoorziening en wil graag van de aanwezige gemeenten weten wat precies hun knelpunten 
zijn en welke ondersteuning zij nodig hebben. Vraag van het ministerie vandaag is of de aanwezige 
gemeenten het geschetste beeld herkennen en wat zij verwachten van VenJ. In de workshops zal 
hier nader op ingegaan worden. 
 
Presentatie VNG en BRB 
Michiel Geuzinge van de VNG en Vincent van Tuijl van Bureau Regioburgemeesters (BRB) 
presenteren hun ambities. Zowel in de landelijke Veiligheidsagenda, als in vrijwel alle Regionale 
Beleidsplannen en in de lokale veiligheidsplannen zijn voor de periode 2015-2018 
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gemeenschappelijke ambities en afspraken opgenomen met betrekking tot ‘informatiebeleid’ als 
randvoorwaarde om de ambities op het gebied van integrale veiligheid te kunnen gaan realiseren. In 
de Herijkingsnota van de Nationale Politie zijn uitgangspunten opgenomen over de wijze waarop op 
lokaal niveau het maatwerk vorm gegeven dient te worden. Eén van de uitgangspunten is dat het 
beheer het gezag volgt en dit principe is ook van toepassing op dit intelligencevraagstuk.  
 
Vanuit Directoraat-Generaal politie wordt aangevuld dat er een spanning ontstaat tussen de wens 
vanuit sommige gemeenten om geen landelijke afspraken te maken en de vraag die VenJ krijgt van 
andere gemeenten om standaardisering. Volgens Michiel moeten we een balans zien te vinden 
tussen wat we kunnen standaardiseren en hoe de politie op lokaal niveau afspraken kan maken. 
Sommige zaken kunnen wel gestandaardiseerd worden. Daarnaast moeten we niet alleen afspraken 
maken over te leveren producten, maar ook over in welke fase je elkaar opzoekt, hoe je met elkaar 
aan tafel zit en hoe je in dit soort vraagstukken met elkaar omgaat. Hier is een herenakkoord over 
opgesteld, beter bekend als de notitie Van der Laan. Hier worden nu werkafspraken over gemaakt.  
 
Een andere deelnemer pleit tegen differentiatie, en voor afspraken waarop je kunt rekenen en een 
beroep kunt doen. Er zijn volgens hem twee benaderingen bij het instellen van regels: hoe mag je 
informatie uitwisselen en wat mag je binnen de regels? Steeds meer organisaties komen nu zelf tot 
een goede informatiepositie, onafhankelijk van elkaar en met elkaar.  
 
De vraag wordt gesteld waarom de RIEC’s en de Veiligheidshuizen, en het sociaal domein, uit deze 
discussie worden gehouden. Henk Statema licht toe dat rond de RIEC’s en de Veiligheidshuizen al 
convenanten en landelijke afspraken zijn gemaakt. Nu zijn er vooral ontwikkelingen in de 
informatieposities van gemeenten voor het algemeen veiligheidsbeleid van de gemeente 
(bijvoorbeeld rond HIC-zaken). Het grootste pijnpunt daarbij ligt in de informatie-uitwisseling met 
de politie, als we daar vooruitgang in boeken kunnen we vooruit. Gemeenten zien vaak zaken 
aankomen voordat er iets gebeurt, terwijl politie dit vaak ziet bij ontsporing of de neiging daartoe. 
We moeten samen proberen in de preventiefase te komen. Uitwisseling in en met het sociaal 
domein komt later op de agenda.  
De vraag wordt gesteld wat er in zit voor kleinere gemeenten. Vanuit Midden Nederland wordt 
onderzocht of het systeem van de gemeente Almere voor de gehele regio kan werken. Men ziet 
graag een praktisch werkmodel op basis van de handreiking van Bandell (Versterking 
Informatiepositie burgemeester). 
 
Workshop 1: samenwerking met de politie 
Centraal in de workshop staan twee vragen: 
- Welke informatie hebben gemeenten nodig?  
- Welke informatie levert de politie? 
 
Ten aanzien van de eerste vraag geven de gemeenten aan op drie niveaus informatie nodig te 
hebben: tactisch (plaats en tijd van delict), strategisch en op beleidsniveau. Dit bestaat onder 
andere uit informatie over woninginbraken, vermogensdelicten en openbare orde aangelegenheden. 
Informatie tot op huisnummer niveau wordt door de gemeenten als zeer wenselijk geacht. Dit met 
het oog op de preventietak van gemeenten. De politie geeft aan dat de gevraagde informatie door 
politie vaak ook al geleverd wordt en dat dit grotendeels ook geen problemen oplevert (antwoord 
op vraag twee).  

Kern is de legitimiteit van de vraag vanuit 
gemeenten; waartoe dient de informatie? 
Wat gaat de gemeente ermee doen en wat is 
het handelingsperspectief? De politie maakt 
hierin onderscheid tussen need to know en 
nice to know. De doelbinding van de 
informatie is essentieel, aangezien het 
leveren van informatie de politie capaciteit 
kost. Er is schaarste en elke vraag van 
gemeenten dwingt tot het maken van 
keuzes.  
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De politie geeft aan dat gemeenten veelal met een ‘algemene vraag’ komen. De zorgplicht voor de 
gegevens bij de politie staat centraal. Als de doelbinding van de gegevens niet duidelijk is, is er ook 
geen legitieme reden om te leveren.  
 
Tegelijkertijd heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid over openbare orde en 
veiligheidsvraagstukken. Daartoe is integrale informatieverstrekking in de Driehoek noodzakelijk. De 
burgemeester mag vanuit zijn functie dan ook over andere (meer gedetailleerde) informatie 
beschikken dan het college en/of het ambtelijk apparaat. Het driehoeksoverleg kan bijdragen aan 
de informatiepositie van de burgemeester. De politie geeft aan dat de informatie ook verrijkt kan 
worden in een gesloten setting.  
 
Door een aantal mensen wordt aangegeven dat het van belang is om enige uniformiteit na te 
streven in de informatiedeling tussen gemeenten en politie. Dit hangt nauw samen met rol, doel en 
taak van de bevoegdheden van de burgemeester. Voor het opbouwen van een intelligencepositie is 
echter andere informatie nodig, die van belang is voor het veiligheidsbeleid van gemeenten. 
De VNG geeft aan graag standaarden/blauwdrukken van afspraken te willen zodat beginnende 
gemeenten deze kunnen overnemen.  
Naast de uniformiteit (kaders) in informatiedeling, is het belangrijk om te kijken naar de kleine en 
middelgrote gemeenten. Het is ook belangrijk om te bezien welke behoeften, opstartmogelijkheden 
en knelpunten de overige gemeenten hebben, die hier vandaag niet aanwezig zijn. Dit om te 
voorkomen dat iedere gemeente zelf het wiel gaat uitvinden.  
 
Op lokaal en regionaal niveau vinden er regelmatig discussies plaats over welke informatie wel en 
niet gedeeld mag worden. Zo wordt vaak privacy als argument gebruikt, terwijl er veelal eigenlijk 
sprake is van een ander probleem. De politie geeft aan dat er in verschillende districten privacy-
helpdesks zijn voor de politie en dat er instructies bestaan voor agenten omtrent informatie-
uitwisseling. Maar omdat één ieder deze anders interpreteert, komt hier geen uniformiteit uit naar 
voren.  
BRB en gemeenten willen het gemeenschappelijk vraagstuk van intelligence en het privacy-
vraagstuk hierin, ook zien vanuit het perspectief van integrale aanpak. Juist omdat er gekeken 
wordt naar wat er wél mogelijk is of hoe kan dit wel mogelijk gemaakt worden. Het uitwisselen van 
good practices hoort hier ook bij. Gemeenten (met name VNG) geven aan dat daarin een 
samenbrengende rol is voor het departement. Zo kan er een ordeningsmodel of een basisniveau van 
informatiedeling worden opgesteld (raakt nauw aan een modelconvenant). Het is belangrijk om 
politie, departement en bestuur te verenigen en om verschillende expertises (zoals ICT, juridisch) al 
in de voorkant van het proces mee te nemen. 
 
Workshop 2: interne organisatie van een gemeentelijke informatiepositie 
 
Centraal in de workshop staan de volgende vragen: 
- Wat hebben gemeenten nodig?  
-  Welke ondersteuning is gewenst?  
- Als je opnieuw moest beginnen, wat doe je dan anders? 
 
Door de aanwezige gemeenten is geïnventariseerd wat gemeenten nodig hebben bij het opzetten 
van een goede informatiepositie. De genoemde onderdelen zijn te verdelen in categorieën: 
Mensen: een enthousiaste trekker en verbinder, iemand met mandaat van de burgemeester en een 
privacyfunctionaris in de eigen organisatie. Een netwerk binnen de gemeente is ook van belang, 
evenals het verzamelen van expert in een clubje. Niet alleen commitment binnen OOV, maar ook 
daarbuiten, zoals bij Automatisering en andere afdelingen, speelt een rol.  
Financiën: middelen 
ICT: een ICT-infrastructuur, kennis hiervan, analysemogelijkheden, een veilige verbinding, kennis 
van inhoud en ICT samen. Methoden, technieken en standaarden zijn gewenst.  
Gedrag: bewustwording, kennis over informatie en hoe/of deze bruikbaar is voor anderen, alle oren 
en ogen in de gemeente. Commitment van de Driehoek bij het starten.  



5 

Omgeving: een experimenteer-omgeving. 
Verder kwamen aan bod:  

• Kennis van wat je nodig hebt om te kunnen starten.  
• Goede afspraken met de politie.  
• Een regionale voorziening voor kleine gemeenten, of grotere gemeenten die kleinere 

gemeenten bedienen, bijvoorbeeld bij het delen van hun ICT-infrastructuur.  
 

Ondersteuning zou gewenst zijn van KING 
(Kwaliteits Instituut Nederlandse 
Gemeenten), die kan formats en 
voorbeelden aanbieden. Daarnaast willen 
gemeenten graag subsidies, onder andere 
om te kunnen experimenteren, eventueel 
samen met andere gemeenten. Ook hulp bij 
het slechten van juridische drempels die nu 
worden ervaren, is gewenst.  
Gemeenten benadrukken dat ze van elkaar 
willen leren en kennis aan elkaar willen 
overdragen. Gemeenten die nog niet zo ver 
zijn vragen kennis, gemeenten die al een 
goede informatiepositie hebben willen dit 

juist aanbieden. Ten slotte is het voor gemeenten nog steeds onduidelijk wat wel en niet mag onder 
de Wet Politiegegevens. Men wil graag een landelijk kader. Zo beoordeelt het CPB nu een melding 
achteraf, terwijl het fijn zou zijn als een samenwerkingsovereenkomst aan de voorkant wordt 
beoordeeld.  
 
Wat zou men anders doen? Genoemd worden het opbouwen van een netwerk, meer aandacht voor 
verwachtingsmanagement, meer durven te vragen en de focus op één thema in plaats van in de 
breedte.  
 
Vooruitkijkend 
VenJ gaat samen met BRB en VNG de bevindingen van hun inventarisatie en van vandaag 
rapporteren aan het SBV en het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP; voormalig art. 19 
overleg). Daarna wil VenJ graag instemming van het bestuur voor een verder traject, zoals 
blauwdrukken en mogelijkheden geven aan beginnende gemeenten en politie.  
Ook de VNG en BRB gebruiken de input voor het aanscherpen van de notitie, bezien zal nog worden 
in hoeverre hier een gezamenlijke notitie van gemaakt kan gaan worden. 
 
De uitkomsten uit de workshop ‘interne organisatie van een gemeentelijke informatiepositie’ 
kunnen beginnende gemeenten helpen en KING en CCV kunnen wellicht hierbij ook een rol krijgen. 
Dit proces wordt gezamenlijk opgepakt door VenJ, VNG en BRB. Er zullen lijnen worden uitgezet 
hoe we gemeenschappelijk naar onze bestuurders gaan.  
De VNG wil de nu aanwezige energie van gemeenten overbrengen aan beginnende gemeenten, door 
bijvoorbeeld het organiseren van pilots op lokaal niveau.  
 
Afgesproken wordt dat het verslag naar alle deelnemers wordt rondgestuurd.  
 
 


