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Gemeenten en Burgernet 
- (geleidelijke) veranderingen in relatiebeheer, werving en financiële bijdragen - 

 

Samen voor veiligheid in de wijk  

Burgernet verspreidt gevalideerde opsporingsberichten naar burgers via de Burgernetapp, social 

media, spraakberichten en sms. Met 2,2 miljoen deelnemers en een gemiddeld succespercentage van 

circa 20% is Burgernet van grote waarde voor de wijkveiligheid. Met gebruik van moderne technieken 

worden acties steeds sneller en efficiënter uitgevoerd. Burgernet dankt zijn slagkracht aan de unieke 

samenwerking tussen gemeenten (relatiebeheer en werving), politie (operationele inzet) en burgers 

(welwillend en betrokken).  

Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden 

Via social media en de Burgernetapp kunnen deelnemers op een eigentijdse en gebruiksvriendelijke 

manier een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun buurt. Met de Burgernetapp: 

✓ bereiken we mensen in de omgeving van het incident; 

✓ kunnen berichten direct gedeeld worden, ook via WhatsAppgroepen en andere social media; 

✓ kunnen foto’s met de berichten worden meegestuurd en kunnen burgers foto’s over een actie 

naar de politie sturen; 

✓ is het aantal succesvolle acties de afgelopen jaren gestegen; 

✓ beheren deelnemers hun eigen gegevens. 

 

Verschuiving naar moderne kanalen  

De werving van nieuwe deelnemers loopt steeds vaker via online campagnes en richt zich op de 

moderne kanalen (Burgernetapp en social media). Ook nieuwe deelnemers zijn voor het merendeel 

gebruikers van de app en social media. Het aantal appgebruikers is inmiddels circa 800.000. 

 

Relatiebeheer vraagt minder tijd   

Door de verschuiving naar moderne kanalen, de verbeterde website, het vereenvoudigde 

aanmeldproces en gebruiksvriendelijker beheer van het eigen account, wordt het relatiebeheer voor 

gemeenten steeds minder arbeidsintensief. Een middelgrote gemeente ontvangt ongeveer 2 

deelnemersvragen per week (via e-mail en/of telefonisch). Dit zijn vaak eenvoudige vragen over het 

gebruik van de app, afmelden, aanpassen van instellingen, etc. Complexe vragen worden 

doorgestuurd naar de manager Burgernet in de politie-eenheid. 

 

Werving naar eigen inzicht en ambitie 

Wervingsactiviteiten variëren sterk per gemeente/regio: van huis-aan-huis brieven, promotieteams en 

bioscoopreclame tot uitgekiende online campagnes. Gemeenten maken hun eigen keuzes op basis 

van de lokale situatie en de ambities. Er is een online dashboard beschikbaar voor het monitoren van 

aantallen deelnemers, ook op wijkniveau. 

 

Regionale verschillen in organisatie 

Er zijn grote verschillen in de borging van de Burgernettaken. In een aantal politie-eenheden is er een 

Bureau Burgernet dat naast politietaken ook de werving en het relatiebeheer (gemeentelijke taken) 

uitvoert. Hiervoor wordt een vast bedrag per inwoner geïnd bij de betreffende gemeenten. Er zijn ook 

gebieden waar geen sprake is van een financiële bijdrage per inwoner. Hier dragen individuele 

gemeenten al jaren zelf zorg voor het relatiebeheer en de werving.  



  
  

Meer uniformiteit in de borging van taken is wenselijk. Maar ook meer uniformiteit in financiële 

bijdragen en het takenpakket is gewenst nu Burgernet landelijk wordt ingezet.  

 

Heroverweging richting 

Voor de Raad van Toezicht Burgernet, waarin gemeenten, politie en het ministerie van Justitie en 

Veiligheid vertegenwoordigd zijn, hebben de geschetste ontwikkelingen geleid tot een heroverweging 

van de inrichting. Met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken 

besturen en organisaties, geeft de Raad van Toezicht Burgernet de nieuwe richting aan die we met 

elkaar in Burgernetverband willen inslaan. Een landelijke lijn, die gaat bijdragen aan landelijke 

standaardisatie en uniformiteit. 

 

Binnen het unieke samenwerkingsverband dat Burgernet is, hebben alle partijen eigen taken en 

verantwoordelijkheden. Uitgangspunt is, dat elke partij de afgesproken taken en werkzaamheden zelf 

uitvoert zodat er geen onderlinge verrekening meer hoeft plaats te vinden. Hiermee wordt ook gehoor 

gegeven aan signalen van gemeenten dat de financiële bijdrage voor Burgernet naar beneden kan 

worden bijgesteld. 

Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar waarin de organisatie vorm krijgt. Als gevolg van alle 

vernieuwingen kan voor dit jaar de gemeentelijke bijdrage op 3 eurocent per inwoner worden 

vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 vervalt voor gemeenten de structurele financiële bijdrage per 

inwoner.  

 

Wat zijn de consequenties van deze veranderingen? 

Bureaus Burgernet binnen politie-eenheden, waar gemeentelijke taken zijn belegd die worden betaald 

vanuit de bijdragen van de gemeenten, worden in 2020 afgebouwd.  

• De politietaken worden geborgd in de organisatieonderdelen waar zij thuis horen;  

• De rol van ‘manager Burgernet’ is geborgd in de politieorganisatie en blijft bestaan; 

• De gemeentelijke taken (relatiebeheer en werving) worden overgedragen aan de gemeenten 

en worden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten uitgevoerd; 

• De financiële bijdrage per inwoner vervalt per 1 januari 2021. 

Het relatiebeheer zal gezien de inzet en effectiviteit van de nieuwe kanalen in de nabije toekomst in 

zijn geheel verdwijnen. Werving blijft bestaan, het is aan de individuele gemeenten om te bepalen of 

en in welke mate hier aandacht en budget aan wordt besteed. Werving kan uiteraard ook regionaal 

worden opgepakt wanneer dit de voorkeur heeft van gemeenten.   

Tot slot 

De Raad van Toezicht begrijpt het als betrokkenen verrast zijn door de snelheid van het proces. 

Vanwege de komende (gemeentelijke) begrotingsvoorbereidingen 2020 was het noodzakelijk om op 

korte termijn u en onze samenwerkingspartner te informeren over de ontwikkelingen en daarmee 

duidelijkheid te geven. Met het vernieuwde Burgernet 2.0 en de borging in de gemeenten en politie, is 

Burgernet weer toekomstvast.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programmabureau Burgernet: 

informatie@burgernet.nl of 0302155077. 

 

De boodschap en het gebruik van Burgernet blijven onveranderd:  

SAMEN VOOR EEN VEILIGE BUURT! 
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