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Meer dan zestig burgemeesters, twee bewindslieden  

en de ambtelijke top van VenJ: dat was het gezelschap 

dat op 31 oktober 2016 in Utrecht aanzat aan het vierde 

Bestuurdersdiner. Thema: Uitdagingen voor de komende 

jaren, hoe geven wij er samen vorm aan?

‘Uitdagingen voor  
de komende jaren,  
hoe geven wij er  
samen vorm aan?’
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Het ministerie van VenJ verandert. Het wil zijn netwerk beter benutten en zijn contacten 
verbeteren. Beter luisteren en meer ruimte geven voor eigen oplossingen. Het ministerie 
reageert daarmee op incidenten waarvan het heeft geleerd. Maar ook op veranderingen 
in de samenleving. Drones, robots, zelfrijdende auto’s, big data en social media zijn niet 
meer weg te denken. Ook de demografische samenstelling in vooral de grote steden 
verandert snel. Die ontwikkelingen bieden geweldige nieuwe mogelijkheden, maar ook 
nieuwe bedreigingen. In die veranderende samenleving wil VenJ een betrouwbare partner 
zijn, die open, transparant en proactief resultaat levert. 
Gemeenten en landelijke overheid hebben daarbij ieder hun eigen rol en kunnen (binnen 
de wettelijke kaders) zelfstandig en onafhankelijk opereren. Maar hun rollen, taken en 
kaders raken elkaar soms heel direct en blijken niet altijd naadloos op elkaar te zijn 
afgestemd. 
Daarom gaat de top van VenJ in gesprek met zijn partners, onder andere bij dit 
Bestuurdersdiner. Om te spreken over taken die elkaar raken rond migratie, sanctie-uit-
voering, cybercrime, ondermijning en radicalisering. Stuk voor stuk complexe problemen, 
die een stevige uitdaging vormen. Tijdens dit Bestuurdersdiner willen de vertegenwoor-
digers van het ministerie vooral goed luisteren. Wat gaat goed – ook in de samenwerking? 
Wat kan beter? Welke problemen liggen op het bord van de gemeenten? Hoe proberen zij 
die aan te pakken? Welke knelpunten ervaren ze daarbij? (Hoe) kan de Rijksoverheid die 
knelpunten wegnemen? Hoe kan zij de gemeenten beter faciliteren? 

In dit boekje vindt u een samenvatting van de gesprekken aan de tafels en de  
aanbevelingen die dat opleverde. Deze opbrengst wordt meegenomen in de diverse 
beleidsdossiers.

IN
LE

ID
IN

G
 

33



4



Welkom
Het was alweer het vierde Bestuurdersdiner van de politieke en 
ambtelijke top van VenJ en de VNG samen met burgemeesters. 
Het jaarlijkse moment waarop gemeenten en ministerie zonder 
formele agenda van gedachten wisselen "dreigt daarmee een 
traditie te worden", zei minister Ard van der Steur. 
Het diner in Utrecht op 31 oktober 2016 was het eerste dat in het 
teken stond van ‘VenJ verandert’. Wat dat voor de verhouding  
met de gemeenten betekent, maakte de minister duidelijk in zijn 
openingsspeech: "Te lang heeft de Rijksoverheid zichzelf 
beschouwd als ‘de top’ van de apenrots. Wij wisten hoe het moest 
en droegen dat uit naar ‘de lagere overheden’." 
Maar VenJ is bescheidener geworden. Want is het niet juist zo dat 
de gemeenten veel dichter op de problemen zitten, daar ook veel 
indringender mee worden geconfronteerd en er vaak snel een 
oplossing voor moeten vinden? Daarom beloofde de minister een 
wezenlijk andere opstelling: niet meer vooral zenden, maar 
luisteren. "Zie dit diner als een pilot: het oefenen van een vaardig-
heid die we voortaan structureel in de praktijk zullen brengen." 

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, benadrukte vooral het 
belang van samenwerking. "We zijn met veel partijen actief in het 
veiligheidsdomein. Ieder levert op zijn eigen manier en naar eigen 
vermogen een bijdrage." Dat kan het beste door partijen ruimte te 
geven en samen te werken. Want "de tijden zijn voorbij dat een 
vraagstuk ‘van ons’ of ‘van jullie’ is. Zelfs wat buiten de lands-
grenzen speelt, zien we terug in onze wijken en buurten. 

Denk aan Syrië en wat dat betekent voor radicalisering of 
immigratie." Daar mee lichtte hij twee van de vijf thema’s van de 
avond er vast uit. 

Daarna kwamen de burgemeesters aan het woord. De meesten 
bleken een goede reis achter de rug te hebben. Een aantal zelfs 
een voorspoedige en een enkeling had in de file gestaan. Maar die 
vraag was alleen om de techniek van telefoons in combinatie met 
de word cloud te testen en om te wennen aan een antwoord in 
één woord. En toen kwam het echte werk. 
Want wat stemt de burgemeesters tevreden in de samenwerking 
tussen VenJ en lokaal bestuur? Dat bleek vooral de gedeelde 
ambitie en hetzelfde doel. Direct gevolgd door ‘dialoog’ en 
eenvoudigweg ‘veel’. 
En wat kan er beter? Op deze vraag liet de word cloud het vaakst 
'vertrouwen' zien, direct gevolgd door 'luisteren' en 'openheid'. 
Maar de burgemeesters willen ook beter samenwerken en 
informatie delen, meer betrokkenheid en begrip en een betere 
communicatie. Hun eigen bijdrage daaraan is in de eerste plaats 
inzet. En betrouwbaarheid, openheid en expertise. 

Duidelijk waren de burgemeesters ook over de vraag waarom VenJ 
in verandering is, ook al hadden sommigen hier aan één woord 
niet meer genoeg. 'Om dichter bij het lokaal bestuur en de 
samenleving te staan', 'aanpassen aan de tijd' en 'doorbreken van 
de bureaucratie'. Maar verreweg de meesten zeiden kort maar 
krachtig: 'noodzaak'. 
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Bij de makers van de vlog, die de avond met hun camera volgden, 
wilde één van de aanwezigen zo’n noodzakelijke verandering wel 
concreet maken: het gaat niet zozeer om minder zenden als wel om 
beter zenden. De brieven van VenJ komen wel eens anders over 
dan bedoeld. "Het is misschien goed je wat vaker af te vragen: zijn 
dit de woorden die ik moet gebruiken om goed over te komen bij 
de ontvanger?" Geheel in lijn met wat de burgemeesters aangaven 
te willen bijdragen, wil zij zich daar graag voor inzetten. "Ik wil best 
eens meelezen, zodat boodschappen wat vriendelijker overkomen 
en wat meer oproepen tot gezamenlijke actie." 

Slot
De staatssecretaris benadrukte in zijn slotwoord dat het nodig is  
te komen tot een brede coalitie van partijen voor de aanpak van 
grote, complexe problemen. Binnen deze samenwerkingsverbanden 
hebben het lokale en regionale niveau een grote rol en is de rol 
van VenJ vooral faciliterend en verbindend. Het is daarom 
belangrijk dat VenJ en gemeenten elkaar goed weten te vinden en 
in de toekomst steeds intensiever en effectiever gaan samenwerken. 
En dat sloot de staatssecretaris af met het motto: “Een relatie heb 
je samen.”
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Tafelgesprekken
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Voorzitters: 
Carsten Herstel, plv. DG Straffen en Beschermen en  
Frits Bakker, voorzitter Raad voor de Rechtspraak
Secretarissen: 
Leon Poffé (VenJ) en Eugène van de Poel (VNG) 

Een zedendelinquent heeft zijn straf uitgezeten en komt weer in 
de gemeente wonen. Een verward persoon onttrekt zich aan alle 
zorg, maar geeft wel overlast. Re-integratie is een behoorlijke 
opgave, die specifieke knowhow vraagt en het liefst een ‘olieman-

netje of -vrouwtje’: een speciaal type ambtenaar die maatwerk 
kan leveren. 

Dat maatwerk is wezenlijk. Verslaafden, mensen met een 
verstandelijke beperking en verwarde personen hebben vooral 
zorg nodig. Maar als zij een bedreiging voor de veiligheid gaan 
vormen, willen de burgemeesters meer ruimte om zelf te kunnen 
opschalen naar vrijheidsbeperking of -beneming. Zorg en 
veiligheid zijn twee kanten van éénzelfde zaak en moeten dus 
goed met elkaar in verbinding staan. De ‘werkvloer’ – zoals het 
wijkteam, de reclassering, BOA’s of sociale dienst – moet elkaar 
dus goed kunnen vinden. 

Sanctie-uitvoering
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Om goed maatwerk te kunnen leveren, willen de gemeenten graag 
beter worden toegerust. Die toerusting kan per geval verschillen. 
Soms gaat het om kennis: zoals bij de aanpak verwarde personen, 
die met de decentralisatie van zorg nieuw is voor gemeenten. 
Soms om wat handgeld om iemands huur te kunnen voldoen, 
zodat hij na detentie niet op straat belandt. Soms om bevoegd-
heden, bijvoorbeeld om vestiging op een andere plek te kunnen 
regelen. Soms om samenwerking bij de uitvoering van een sanctie, 
zodat de maatschappelijke schade daarvan beperkt blijft. Soms 
ook om extra geld om die samenwerking beter te kunnen 
organiseren in Veiligheidshuizen.

Ex-gedetineerden en -tbs’ers en mensen die ontslagen zijn uit de 
GGZ hebben recht op zorg en steun bij de re-integratie. Dat vraagt 
een goede afstemming van gemeentelijke taken als maatschappe-
lijke ondersteuning, schuldhulpverlening, inkomen en onderwijs. 
En om openheid naar burgers. Vaak willen werkgevers, vrijwilligers, 
of wooncorporaties best helpen, als je ze maar goed informeert. 
En het is belangrijk om bij de toekenning van een huis de veer-
kracht van een straat of buurt te laten meewegen. 
Om de re-integratie goed te laten verlopen, is informatie cruciaal. 
Zowel voor de gemeente van herkomst als voor de gemeente 
waar de ex-delinquent gaat wonen. Helaas bericht VenJ niet altijd 
dat een inwoner weer vrij komt. Ook krijgt de reclassering niet 
altijd te horen welke risico’s iemand kan opleveren. En GGZ-
instellingen informeren gemeenten niet over risico’s van hun 
patiënten voor de samenleving vanwege hun geheimhoudingsplicht. 
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De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
burgers én de ex-delinquent. Hervestiging in een andere gemeen-
te kan soms zorgen voor een betere re-integratie. De betrokkenen 
willen vaak wel: ze kennen de risico’s van terugkeer in hun oude 
milieu. In de praktijk worden vooral zedendelinquenten vaak 
ondergebracht in een andere gemeente. Dat is volgens de 
burgemeesters vooral te danken aan hun eigen goede onderlinge 
contacten en niet aan VenJ. Zij hebben geen bevoegdheden om 
hervestiging te kunnen afdwingen.

En dan zijn er nog de ex-delinquenten die hun criminele carrière 
gewoon weer oppakken en overlast, onveiligheid en criminaliteit 
veroorzaken in woonbuurten. Voor hen is geen echte oplossing: 
ze moeten ergens blijven. Gemeenten staan hier voor hun gevoel 
vaak alleen voor. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van 
hun burgers, maar vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) en de 
Zittende Magistratuur (ZM) onvoldoende streng optreden en dat 
het OM te weinig informatie deelt. 

Aanbevelingen

• voeg aan de lokale driehoek de  
portefeuillehouder ‘zorg’ toe 

• informeer gemeenten beter

• rust gemeenten beter toe: met kennis, 
geld en bevoegdheden

• geef gemeenten meer lokale manoeu-
vreerruimte en rugdekking bij het 
gebruik ervan

• geef burgemeesters bevoegdheden tot 
hervestiging

• geef gemeenten in excessieve gevallen 
extra wettelijke instrumenten voor 
bijvoorbeeld verplichte opname en het 
delen van informatie
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Voorzitters: 
Wim Saris, wnd. DG Politie en 
Jan Kees Goet, DG Vreemdelingenzaken 
Secretarissen: 
Thomas Venema en Mathijs Luijke (VenJ)

De opvang en huisvesting van vreemdelingen roept in sommige 
gemeenten spanningen op. Toch houden twee burgemeesters een 
positief verhaal. Beiden coördi neren zij de opvang voor een aantal 
Brabantse gemeenten. Dat maakt het mogelijk samen te werken, 

de taken en verantwoordelijkheden te verdelen en kleine 
gemeenten te helpen. Ook andere burgemeesters ervaren dat een 
regionale aanpak meer mogelijkheden biedt. 

Tevreden zijn de burgemeesters over de Landelijke en Regionale 
Regietafels, die eind 2015 zijn ingesteld. Kleine kritische noot: in de 
praktijk komen de afspraken aan de Landelijke Regietafel niet erg 
‘door’ in de gemeenten. Maar de Regionale Regietafels, gecoördi-
neerd door de Rijksheer (vaak de Commissaris der Koning), zijn door 
het directe contact met de gemeenten zeker waardevol. De 

Rijksheer blijkt in de praktijk het verschil te kunnen maken. 
Minder eensgezind zijn de burgemeesters over de openheid 
waarmee het ministerie de cijfers van instroom en huisvesting 
deelt. Sommige burgemeesters hebben de indruk dat het 
ministerie voldoende opvangplekken wilde openhouden en 
daarom expres pas laat meldde dat er veel minder asielzoekers 
komen dan verwacht. Anderen hadden de cijfers juist liever later 
gehad, omdat zij druk op de ketel willen houden. Nu moeten  
ze plannen waarvoor ze hun nek hebben uitgestoken, weer 
intrekken. Dat maakt het moeilijk er later, als dat nodig is, weer 
draagvlak voor te krijgen. 

Dat draagvlak is belangrijk. Toen een van de gemeenten in 2014 
een asielzoekerscentrum kreeg, voelde de bevolking zich te weinig 
betrokken. De gemeente trok hier lering uit en belegde bij de 
komst van een tweede centrum in 2016 verschillende bewoners-
avonden. Ze kreeg hierbij steun van onder andere het OTAV 
(OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders). De 
contacten met het Rijk en het COA zijn over het algemeen goed, 
ook al kan het op sommige punten nog iets beter. Zo weet de 
gemeente niet altijd wie op welk niveau beslist over asielzoekers-
centra. Is dat het COA of het ministerie? En het is beter als de 
gemeente de eigen bevolking informeert. Zij weet wat er lokaal 
speelt.  

Migratie
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Aanbevelingen

• bouw kennis, capaciteit en infrastructuur niet te hard af: dat is kapitaalvernietiging. 
Maak scenario’s voor een hogere instroom en – ook al ligt het financieren van lege 
bedden moeilijk – een stevige buffer. Houd daarbij ook rekening met voorzieningen 
 als onderwijs en gezondheidszorg 

• gebruik de relatief rustige periode nu om goed te evalueren

• behoud de Regionale Regietafels en de subregionale samenwerking tussen  
gemeenten, al was het maar voor de kleine gemeenten

• houd korte lijnen, wees transparant, weet elkaar te vinden en geef elkaar  
ruimte en vertrouwen

• zorg ervoor dat het Rijk de lokale situatie goed kent

• de communicatie met de bewoners is een taak voor de gemeenten,  
niet voor het Rijk

• geef nieuwkomers in gemeenten een gezicht, bijvoorbeeld door het  
organiseren van een ontmoeting. Dat neemt veel weerstand weg

• doe iets voor de lokale bevolking. Voldoende sociale huisvesting, bijvoorbeeld,  
kan het gevoel dat vergunninghouders ‘voordringen’ tegengaan
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Voorzitters: 
Erik Akerboom, korpschef Nationale Politie en Dick Schoof, 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Secretarissen:
Kim Steenbergen en Marije Breedveld (VenJ)

Een jongeman probeert tot drie keer toe uit te reizen naar Syrië en 
zit daarvoor 18 maanden vast. Nu is hij weer terug in de gemeente: 
vrijgelaten zonder beperkende voorwaarden. Toen hij nog in de 
gevangenis zat, bezocht een ambtenaar van de gemeente hem 

eens per maand. Nu heeft de gemeente alleen contact met de man 
omdat hij daarvan afhankelijk is voor het krijgen van een woning 
en een uitkering. Maar hij werkt – net als tijdens zijn detentie – 
niet mee aan re-integratie. Er zijn zorgelijke signalen, maar dat is 
alleen ‘zachte’ informatie. En dan zijn er nog enkele familieleden 
over wie ook zorgen zijn, maar met wie geen enkel contact is. Wat 
kan en mag er wel en niet? 
In een andere gemeente komt een ambtsbericht binnen dat twee 
gezinnen met kinderen op het punt staan uit te reizen. Er is maar 
weinig informatie, maar de burgemeester moet snel afwegen hoe 
groot het veiligheidsrisico is en wat dit betekent voor de kinderen. 
De kinderen worden in een pleeggezin geplaatst. Als de rechter 

dat besluit een paar weken later terugdraait, is het vertrouwen van 
de gemeenschap in de gemeente flink geschaad. Het kost moeite 
en tijd weer een band op te bouwen. Inmiddels is het vertrouwen 
weer hersteld en geeft de gemeenschap signalen van radicalise-
ring door aan de gemeente. 
Aan de hand van de cases bespreken de burgemeesters een aantal 
bestuurlijke dilemma’s. Welke concrete handelingsperspectieven 
heb je als het alleen om ‘zachte’ informatie gaat en er geen sprake 
is van overtredingen of overlast? Moet je een dergelijke casus wel 
lokaal houden? Wie is eindverantwoordelijk? Is dat wel de 
burgemeester? Daarover wordt niet eenduidig gedacht. 
Meer overeenstemming is er over de behoefte aan informatie. 
Instanties mogen beschikbare informatie vaak niet delen. Maar dit 
betekent dat de burgemeester een ingrijpend besluit moet nemen 
op basis van een ambtsbericht met maar weinig informatie. Dat 
systeem is niet waterdicht. 
De burgemeesters spreken ook over hun eigen rol. Als burgervader 
zijn zij er voor de inwoners en bieden ze hulp waar dat kan. Ze 
krijgen wel eens de vraag waarom ze potentiële uitreizigers ‘niet 
gewoon laten gaan’. 

Radicalisering kent geen eenduidige oplossing. Ook internationaal 
niet. Iedere casus vraagt om maatwerk. Want het komt voor onder 
hoog- en laagopgeleiden, mannen en vrouwen, mensen met en 
zonder psychische problematiek en fundamentalisten én snelle 
jongens. Maar er zijn wel enkele best practices. Zorg voor goede 

Radicalisering
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netwerken: betrek relevante zorg- en veiligheidspartners en maak 
die medeverantwoordelijk. Zorg voor een goede samenwerking 
tussen zorg en veiligheid. Gebruik het casusoverleg niet alleen om 
strafrechtelijk in te grijpen, maar juist ook voor preventie, zorg en 
bestuurlijke maatregelen. Investeer in goede betrekkingen met de 
gemeenschap. En betrek de moeders.

 Aanbevelingen

• wees ook in kleine gemeenten alert op radicalisering

• een vroege signalering is belangrijk. Investeer daarin, anders 
mis je signalen. Train docenten, jongerenwerkers en andere 
professionals die met jongeren werken. De wethouder sociaal 
domein heeft hierin een spilfunctie

• investeer duurzaam in banden met de gemeenschap. Moeders 
zijn hierbij belangrijk

• werk zoveel mogelijk samen met andere partners in de 
strafrecht- en zorgketen en maak hen medeverantwoordelijk 

• investeer niet alleen in strafrechtelijke maatregelen, maar ook 
in preventie, zorg en bestuurlijke interventies

• werk samen met andere gemeenten

• (goede) mensen zijn bepalend

• richt je niet alleen op jihadistische radicalisering, maar ook op 
rechts-extremisme
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Voorzitter: 
Arie IJzerman, plv. DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Secretaris: 
Eva Maas (VenJ)

De computer en het internet zijn niet meer weg te denken. En 
computertechnologie vernieuwt zich razendsnel. Dat brengt 
nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee, waarbij niet  
alleen geld of goederen, maar ook persoonsgegevens en zelfs 
identiteiten kunnen worden gestolen. Voor veel burgemeesters  

is cyber crime nogal ongrijpbaar. Net als hun eigen rol bij de 
bestrijding ervan. Toch speelt cybercrime in gemeenten wel 
degelijk een rol. Omdat de gemeentelijke organisatie er kwetsbaar 
voor is. Omdat burgers er slachtoffer van kunnen worden en de 
gemeente hun veiligheid moet waarborgen. En ook omdat de 
gemeenten – net als alle andere organisaties die persoons-
gegevens verwerken – sinds 1 januari 2016 verplicht zijn een  
lek in hun beveiligingssystemen te melden. 

De burgemeesters formuleren drie uitdagingen. De eerste is de 
bescherming van de eigen gemeentelijke organisatie tegen 
cybercriminelen. Dat is natuurlijk allereerst een taak van de 

gemeente zelf. Maar op dit wat ongrijpbare terrein is hulp van de 
nationale overheid zeer welkom. Diens rol beperkt zich volgens de 
burgemeesters teveel tot controle: via de wet en via de inspectie. 
Dat is wat mager. Gemeenten hebben daarnaast behoefte aan 
ondersteuning en investering in kennisontwikkeling. De inspectie 
zou daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door de systemen van de 
gemeenten te testen en te adviseren hoe die kunnen worden 
verbeterd. Heel concreet bepleiten de burgemeesters een 
contactpunt van het Nationaal Cyber Security Centrum voor 
gemeenten – vergelijkbaar met die voor de vitale sectoren als de 
energievoorziening of Schiphol.  

De tweede uitdaging ligt in de verheldering en afbakening van de 
taak van de burgemeester. Wat is diens rol in het digitale domein? 
Anders dan bij sommige andere veiligheidskwesties heeft het bij 
digitale criminaliteit weinig zin de wijkagent er op af te sturen. Wat 
is precies het publieke domein in cyberspace? En waarvoor is de 
burgemeester als handhaver van de openbare orde wel en niet 
verantwoordelijk? 
De derde uitdaging is het waarborgen van de veiligheid van mensen, 
organisaties en bedrijven in de gemeente. Ook dat is een gemeente-
lijke taak. De gemeente moet via allerlei wegen wijzen op het belang 
van alertheid op en weerbaarheid tegen cybercrime. Bijvoorbeeld in 
het reguliere overleg met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Want 
juist omdat digitale criminaliteit zo ongrijpbaar is, is het belangrijk 
het onderwerp op de agenda te houden. 

Cybercrime
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Aanbevelingen

• verhelder de rol van de burgemeester bij 
cybercrime en baken die af

• help die rol te intensiveren, onder 
andere door steun vanuit de nationale 
overheid

• stel een contactpunt cybercrime in voor 
gemeenten

• laat de inspectie niet alleen controleren, 
maar ook helpen: bijvoorbeeld door de 
gemeentelijke systemen te testen en 
beveiligingsadviezen op maat te geven

• investeer ook in kennisontwikkeling
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Voorzitters: 
Anita Vegter, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en 
Albert van Wijk, College van PG’s 
Secretarissen: 
Ilona Kalksma (Bureau Regioburgemeesters) en 
Paul van Voorst (VenJ) 

De plaatselijke voetbalclub, die altijd op een houtje moet bijten, 
vindt een grote sponsor. Iedereen blij. Tot blijkt dat het gaat om 
crimineel geld. De burgemeester sluit op goede gronden een 

horecagelegenheid, maar de plaatselijke jeugd is wel zijn stek 
kwijt. Waar geld rolt, is ruimte voor ondermijnende criminaliteit. 
In de horeca, rond drugspanden, maar ook waar je het minder zou 
verwachten, zoals in de sport of de zorg. 
Juist omdat ondermijning zo is verweven met de samenleving, 
blijft het vaak lang onzichtbaar en is het verleidelijk om weg te 
kijken. Onder het mom van privacyregels, gebrek aan capaciteit  
en deskundigheid, of ‘het speelt hier niet’. Maar hoewel onder-
mijning vaak onzichtbaar is, kan ze een gemeenschap en de 
geloofwaardigheid van de overheid flink ontwrichten. 
Hoe krijg je er meer zicht op? Allereerst met een goed lokaal en 
regionaal ondermijningsbeeld. Maak het onzichtbare zoveel mogelijk 
zichtbaar: breng schaduweconomieën in kaart, leg bloot waar 

onder- en bovenwereld zich zouden kunnen verweven. Kijk ook naar 
de voedingsbodem: wat maakt ondermijning mogelijk? Let niet 
alleen op strafbare feiten, maar ook op ondermijnende effecten. 
En realiseer je dat een ondermijningsbeeld maar het topje van de 
ijsberg blootlegt: het brengt niet boven water wat je niet weet. 
Maak je organisatie weerbaar en leg vast hoe je wil omgaan met 
signalen dat de onderwereld probeert het openbaar bestuur te 
beïnvloeden of binnen te dringen. En maak ook de gemeenschap 
weerbaar: mobiliseer burgers, bedrijfsleven en private partijen. 
Bestrijding van ondermijning is niet alleen een zaak van de 
overheid, maar van de hele samenleving. 

Het maken van ondermijningsbeelden geeft veel inzicht, maar 
daarna moeten OM en politie wel genoeg capaciteit hebben om 
het probleem te kunnen aanpakken. Dat geldt ook voor de 
belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertisecentra 
(RIEC's). Als ondermijning beter in beeld komt, wordt vanzelf 
duidelijker waar meer capaciteit nodig is. Nu wordt een dader 
door capaciteitsgebrek soms alleen bestuurlijk of fiscaal aange-
pakt. Bestuurlijke handhaving is wel effectief, maar niet afdoende. 
En het mag niet zo zijn dat ondermijning in kleine gemeenten niet 
aan bod komt omdat de beperkte capaciteit opgaat aan grotere 
problemen. Of dat door teveel aandacht voor bepaalde probleem-
gebieden een waterbedeffect ontstaat . 

De burgemeesters lopen ook op tegen een gebrek aan capaciteit 
binnen de eigen organisatie. Een oplossing kan zijn dat gemeenten 
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elkaar helpen, maar ook regionaal zouden voldoende experts 
moeten kunnen worden ingezet. 
Een betere informatiepositie zou de burgemeesters zeker helpen. 
Ze hebben behoefte aan meer uitwisseling binnen de gemeente 
en tussen gemeenten onderling. En ze hebben – om bestuurlijke 
maatregelen te kunnen treffen en door te kunnen pakken – soms 
informatie nodig van politie, OM, belastingdienst of FIOD. Maar 
privacywetgeving bemoeilijkt het koppelen van informatie en 
gemeenten worden steeds vaker teruggefloten door de bestuurs-
rechter. En soms zien gemeenten door de bomen van het 
bestuurlijk instrumentarium het bos niet meer: welke instrument 
kun je het beste inzetten in welke situatie?

Ten slotte: het is van groot belang de bewustwording binnen de 
gemeente te vergroten. Sommige burgemeesters informeren 
regelmatig – in beslotenheid – het college van B&W, de fractie-
voorzitters en de woordvoerders veiligheid. Anderen bespreken 
integriteit bij het opstellen van een nieuwe kieslijst voor de 
gemeenteraad.

Ook VenJ en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC) 
kunnen actiever kennis en best practices delen. En waar kan de 
overheid nog meer aan bijdragen? Aan steun, een goed functione-
rende keten, ontschotting tussen de partijen in de keten en meer 
mensen en middelen.  
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Aanbevelingen

• werk aan bewustwording en weerbaarheid: bestuurders en ambtenaren zijn 
soms wat te naïef, vooral als het niet direct gaat om veiligheid

• train je mensen en vergeet daarbij de publieksbalie niet

• neem B&W en de gemeenteraad mee

• steun je medewerkers als ze signalen aandragen of onder druk worden gezet

• vraag een buurgemeente om hulp en deel samen kennis en ervaringen

• draag de boodschap dat wegkijken geen optie is actiever uit

• richt een helpdesk in voor praktijk vragen van gemeenten

• zorg voor een handzaam overzicht van het bestuurlijk instrumentarium 

• spreek ook het bedrijfsleven aan

• geef gemeenten meer experimenteerruimte. Pas wetgeving aan. 
Convenanten alleen werken niet
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Deelnemers
Burgemeesters
Dhr. J.G.A. Paans, Alblasserdam
Mw. J.W.E. Spies, Alphen aan den Rijn
Dhr. J.W.M.S. Minses, Alphen-Chaam
Dhr. L.M.M. Bolsius, Amersfoort
Dhr. M.L.J. Out, Assen
Dhr. J.W.A. van Dijk, Barneveld
Dhr. M. Slinkman, Berg en Dal
Dhr. L.M.C. Winants, Brunssum
Dhr. P. Oskam, Capelle aan den IJssel
Mw. M. Vermue, Cranendonk
Dhr. W.A.G. Hillenaar, Cuijk
Dhr. G.A.A. Verkerk, De Bilt
Dhr. M. Divendal, De Ronde Venen 
Dhr. R.T. de Groot, De Wolden
Mw. M.J. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Delft
Dhr. J.J. van Aartsen, Den Haag
Dhr. K.B. Schuiling, Den Helder
Mw. J.A.M. Thijs-Rademakers, Eersel
Dhr. B. Arends, Emmen
Mw. A. van Vliet-Kuiper, Gooise Meren
Dhr. J. Wienen, Haarlem
Dhr. Th.L.N. Weterings, Haarlemmermeer 
Mw. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, Heerde
Dhr. T.J. van der Zwan, Heerenveen 

Dhr. H.M.W. ter Heegde, Heerhugowaard
Mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, Helmond
Dhr. S.W.J.G. Schelberg, Hengelo
Dhr. J. Hamming, Heusden
Dhr. J. Nieuwenburg, Hoorn
Dhr. A.Ph. Hertog, Huizen
Dhr. J.F. Koen, Katwijk
Dhr. J.J.M. Som, Kerkrade
Dhr. P.H. van der Stadt, Lansingerland
Mw. I.R. Adema, Lelystad
Mw. J.M. Penn-te Strake, Maastricht
Dhr. A.J. Rodenburg, Midden-Delfland
Dhr. F.T.J.M. Backhuijs, Nieuwegein
Mw. M. Salet, Nissewaard
Dhr. M.J.A. Delhez, Noord-Beveland
Mw. D.H. Schmalschläger, Nuth
Dhr. G.J.A.M. Nijpels, Opmeer
Mw. W.J.L. Buijs-Glaudemans, Oss
Dhr. P. Verhoeve, Oudewater
Mw. W.J.G. Delissen-van Tongerlo, Peel en Maas
Dhr. D. Bijl, Purmerend
Dhr. J.A. van der Pas, Rhenen
Dhr. J.M.L. Niederer, Roosendaal
Dhr. B. Visser, Scherpenzeel
Dhr. C.H.J. Lamers, Schiedam
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Dhr. G.J.M. Cox, Sittard-Geleen
Dhr. R. Metz, Soest
Dhr. J.F.M. Gaillard, Son en Breugel
Dhr. C.L. Visser, Twenterand
Mw. W.J.A. Verkleij, Uitgeest
Dhr. P.C. van Maaren, Urk
Dhr. A.W. Kolff, Veenendaal
Dhr. J.M.L.N. Mikkers, Veldhoven
Dhr. F.C. Dales, Velsen
Dhr. A.S. Scholten, Venlo
Dhr. G.J.M. van Rumund, Wageningen
Dhr. A.J. van Hout, Westervoort
Dhr. J.J.L.M. Janssen, Zeist
Mw. L.C. Poppe-de Looff, Zundert 
Dhr. H.J. Meijer, Zwolle

VNG
Dhr. J.H.C. van Zanen, voorzitter VNG
Dhr. TH.L.N. Weterings, commissievoorzitter Bestuur en  
Veiligheid VNG

VenJ
Dhr. G.A. van der Steur, minister VenJ
Dhr. K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris VenJ
Dhr. S. Riedstra, secretaris-generaal VenJ
Dhr. E.S.M. Akerboom, Korpschef politie 
Dhr. H.W.M. Schoof, NCTV VenJ
Dhr. J.C. Goet, DG Vreemdelingenzaken VenJ
Mw. J.G. Vegter, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving VenJ
Dhr. W.F. Saris, wnd. DG Politie VenJ
Dhr. C.A. Herstel, plv. DG Straffen en Beschermen VenJ 
Dhr. A. IJzerman, plv. DG Rechtspleging en Rechtshandhaving VenJ
Dhr. G.J. Bakker, bestuursvoorzitter COA
Mw. C.M. van der Lijcke, directeur Veiligheid en Bestuur VenJ
Dhr. R.J.T. van Lint, hoofddirecteur IND VenJ
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Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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