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Consultatie voor ministeriële regeling basismaatregelen preventieve
beveiliging voor decentrale bestuurders

Geachte mevrouw Ollongren,
Op 2 juli j.l. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake de ministeriële regeling basismaatregelen
preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders. Met instemming kan de VNG hier
op reageren.
De VNG is met u van mening dat publieke functionarissen hun ambt zonder dwang en drang
moeten kunnen uitoefenen en daarom is het goed- in het licht van een weerbaar openbaar bestuurdat er aandacht is voor de veiligheid van bestuurders. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten
van de recent uitgebrachte Monitor Integriteit en Veiligheid 2020. Helaas blijkt uit de praktijk dat
agressie, bedreiging, intimidatie of geweld zich niet tot de werkplek beperkt, maar zelfs tot de eigen
woning uitstrekt. De voorgestelde preventieve basismaatregelen zijn daarom een belangrijke
aanvulling op het verder weerbaar maken van gemeentelijke bestuurders als wethouders en
burgemeesters.
Aandachtspunten
Ondanks dat wij positief zijn over het voorstel van de ministeriële regeling willen wij u graag
attenderen op enkele aandachtspunten:
•

Verwacht wordt dat gemeenten voor extra (werkgevers)kosten komen te staan wanneer
bestuurders lokaal aanspraak maken op de basismaatregelen preventieve beveiliging. Wij
verzoeken u helderheid te geven over de fiscale gevolgen van de werkgeverskosten en hoe
gemeenten als inhoudingsplichtige daarnaar dienen te handelen in het licht van de WKR.
Wat betreft de kosten, deze zullen naar verwachting snel toenemen mocht het in de
toekomst ook mogelijk worden voor raads- en commissieleden om aanspraak te maken op
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de basismaatregelen preventieve beveiliging. In het licht van de huidige COVID-19
pandemie en de negatieve financiële gevolgen voor gemeenten verzoekt de VNG uw
departement daarom oog te hebben voor de financiële onderbouwing en de financiering
van de basismaatregelen in relatie tot het Gemeentefonds.
•

Aanvullend op de huidige financiële situatie van gemeenten verwijst de VNG ook naar p. 14
van het adviesrapport van de heer Staf Depla uit april 2019 in opdracht van uw
departement: “Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van maatwerk, zouden
gemeenten een beroep moeten kunnen doen op een financiële bijdrage van het Rijk. Stel
een beperkt bedrag beschikbaar voor dit soort situaties. Op basis van de uitgave in 2017 en
2018 door BZK en de verwachte hogere kosten als gevolg van de stijging van het aantal
gevallen denk ik aan een structureel bedrag van gemiddeld € 350.000,- per jaar.”
Hierbij verzoeken wij het bedrag als genoemd in het advies vrij te maken voor aanvullend
maatwerk en eventueel te vergroten mocht er in de toekomst sprake zijn van een toename
van maatwerk bij enkele gemeenten.

•

In de huidige situatie kunnen bestuurders (vooralsnog kosteloos) een woningscan door het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) laten uitvoeren. In het rapport
vanuit de woningscan van het CCV worden alléén de maatregelen geadviseerd die binnen
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en de basismaatregelen preventieve beveiliging
vallen. Indien er een advies vanuit de politie of het OM voor extra maatregelen gegeven
wordt, dan valt dit onder het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
De VNG vindt het van belang dat gemeenten en de doelgroep van de preventieve
basismaatregelen duidelijk geïnformeerd worden over de kosten van de maatregelen en ten
laste van wie de kosten komen. Hierbij verdient het de aanbeveling om een certificaat
uitgereikt te krijgen indien de woning voldoet aan het PKVW. De VNG adviseert hierbij ook
nog aandacht te besteden aan de positie van waarnemend burgemeesters en wethouders.
Wat betreft de kosten van de basismaatregelen is de VNG van mening dat er moet worden
uitgegaan van een adequate vergoeding en dat het voorgestelde maximum bedrag wordt
losgelaten met de kanttekening er bij dat dit niet tot een lokale politieke discussie moet
leiden.
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