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Aanleiding
Samen met Henk Bouwmans heb voor Raadslid.Nu ik vier regionale congressen veiligheid
voor raadsleden georganiseerd. Deze congressen vonden plaats in Helmond (25 juni), Haren
(26 juni), Apeldoorn (2 juli) en Leidschendam-Voorburg (7 juli). Na afloop heb ik enquêtes
uitgedeeld om te onderzoeken wat de doelgroep van de congressen is, wat er leeft onder de
congresgangers en wat er in de toekomst kan verbeterd worden.

Deelnemende organisaties
Naast Raadslid.Nu hebben enkele andere organisaties meegeholpen met het organiseren
van de congressen. De deelnemende organisaties (de gemeenten) hebben een facilitaire
inbreng gehad door het verzorgen van de congreslocatie en de toespraak van de (loco)burgemeester. De inhoudelijke inbreng van de deelnemende organisaties waren de
presentaties, het filmische verslag en het effect van social media door te tweeten over de
regionale congressen veiligheid. Hieronder staan u alle deelnemende organisaties vermeld.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Inspectie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV)
Het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum (het LIEC)
De Regionale Informatie- en Expertisecentra (De RIEC’s)
Expertisecentrum Veilig publieke taak (VPT)
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Gemeente Helmond
Gemeente Haren
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Uitnodigingsbeleid
Alle leden van Raadslid.Nu zijn via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de regionale
congressen. Daarnaast zijn alle griffiers van Nederlands ingelicht. Verder zijn de raadsleden
benaderd via de VNG. Alle gemeenteraden die collectief lid zijn, kregen apart een mail om
deel te nemen aan de congressen.
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De conclusies van de opbrengst van de vier regiocongressen
De drie belangrijkste conclusies van de opbrengst van de vier regiocongressen zijn:


Raadslid.nu is bekend bij raadsleden door het hele land



Raadsleden willen op de hoogte worden gehouden van veiligheid.



Het opzetten van een expertisegroep veiligheid en een apart dossier rondom
veiligheid en raadsleden op de website van Raadslid.Nu
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I

Aantal bezoekers en aanwezigen

Op de regionale congressen veiligheid waren in totaal 50 mensen aanwezig. De verwachting
was dat er van in totaal 69 aanwezigen zouden zijn. Op de website van Raadslid.Nu hadden
zich er 71 mensen vooraf aangemeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat er verschillende
mensen zich dubbel hebben aangemeld. Het hoogste aantal deelnemers was bij het congres
in Apeldoorn (21). In Helmond waren het minstens aantal bezoekers (7). Verder was het
opkomstpercentage in Helmond het laagste. Dit geldt zowel voor de aangemelde bezoekers
via de website als mede degenen die op de presentielijst stonden. Van de 50 deelnemers
vulden 38 mensen de enquête in.
Tabel 1.1: Aantal aanmeldingen en aanwezigen in personen

Raadslid.Nu

Aangemeld via de website

Presentielijst

Aanwezig

Helmond

21

16

7

Haren

11

14

12

Apeldoorn

25

24

21

Leidschendam-Voorburg

15

15

10

Totaal

72

69

50

Tabel 1.2: Aantal aanmeldingen en aanwezigen in percentage

Raadslid.Nu

Aangemeld via de website

Presentielijst

Helmond

33,33%

43,75%

Haren

109,09%

85,71%

Apeldoorn

84,00%

87,50%

Leidschendam-Voorburg

66,67%

66,67%

Totaal

69,44%

72,46%

II

Geslacht en leeftijd

Minder dan 20% van de geënquêteerden van de regionale congressen veiligheid is vrouw.
De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerden is 49 jaar. Bij het congres in Haren was de
leeftijd van de geënquêteerden het hoogste (57 jaar). In Leidschendam-Voorburg lag de
gemiddeld leeftijd het laagste (44 jaar).

5

III

Rol en partijkleur

Van de 38 ondervraagde bezoekers is 8% geen raadslid. Deze 8% bestaan enkel uit
fractieondersteuners. Het merendeel van de enquêtes werd ingevuld door iemand van het
CDA en D66. Ook de Lokalen vulde regelmatig de enquête in.

Partijkleur
CDA
D66
Lokaal
PvdA
VVD
GL

Schijf 1.1: Partijkleur geënquêteerden

Partij

Percentage

CDA

29%

D66

29%

Lokaal

26%

PvdA

11%

VVD

5%

GroenLinks

3%

Tabel 1.3: Partijkleur in percentage
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IV

Termijnen

Meer dan de helft van de deelnemers van de congressen zit pas sinds kort in de raad als
raadslid of fractieondersteuner. Drie geënquêteerden kunnen zich, met drie termijnen of
meer, nestor van de raad noemen.

Termijnen

Eerste
Tweede
Derde of meer

Schijf 1.2: Termijnen geënquêteerden

Aantal

Termijnen

Eerste

55%

Tweede

37%

Derde of meer

8%

Tabel 1.4: Termijnen in percentage
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V

Oppositie/coalitie, wethouder en bedreigingen

Een van de ondervraagden is wethouder geweest. 15% van ondervraagden is weleens
bedreigd. De bedreigingen variëren van scheldpartijen tot intimidaties. Het merendeel van de
bedreigingen gebeurt verbaal. Tweederde van de ondervraagden maakt deel uit van de
coalitie in zijn of haar gemeente.

Coalitie/Oppositie

Coalitie
Oppositie

Schijf 1.3: Coalitie/oppositie geënquêteerden

Aantal

Coalitie/Oppositie

Coalitie

66%

Oppositie

34%

Tabel 1.5: Coalitie/Oppositie in percentage
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VI

De rol van de burgemeester

Helmond
De rol van de burgemeester op het gebied van veiligheid wordt bij het congres in Helmond
als redelijk ervaren. De burgemeester kan in de toekomst een actievere rol spelen. Verder
kan hij proactief wijzen op georganiseerde misdaad. Ook kan de burgervader proberen om
minder op te vallen.
Haren
De rol van de burgemeester op het gebied van veiligheid wordt bij het congres in Haren
eveneens als redelijk ervaren. Er wordt een proactieve houding van de burgemeester
verlangd. Ook moet hij meer uitleg geven over de gang van zaken.
Apeldoorn
De rol van de burgemeester op het gebied van
veiligheid wordt bij het congres in Haren eveneens als
goed ervaren. De informatie die ter sprake komt bij
het driehoeksoverleg kan meer worden gedeeld met
de raad, aldus een van de ondervraagde.
Leidschendam-Voorburg
De rol van de burgemeester op het gebied van
veiligheid wordt bij het congres in LeidschendamVoorburg eveneens als goed ervaren. Meer expertise
en een proactieve houding van de burgemeester zijn
verbeterpunten die de ondervraagden aan hebben
gedragen.

VII

De rol van de raad

Helmond
De rol van de raad op het gebied van veiligheid wordt bij het congressen minder eenduidig
omschreven. De raad moet zich actiever opstellen en zich verdiepen. Incidentenpolitiek moet
verleden tijd zijn. Het probleem van georganiseerde misdaad wordt onderkend. Ook een
alerter en scherper veiligheidsbeleid kan bijdrage aan een verbetering van de rol van raad.
Haren
Het contact met de veiligheidspartners kan verbeterd worden. Verder wil de raad meer
betrokken worden. Daarvoor moet de raad in de toekomst meer geïnformeerd worden om de
rol van de raad te versterken. Ook meer dialoog en het invullen van de kaderstellende rol
moet bijdrage aan de versterking van de rol van de raad.
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Apeldoorn
Meer betrokkenheid aan de voorkant is een van de verbeterpunten voor de rol van de raad.
De raad moet af van het afwachtend karakter totdat ambtenaren komen met
beleidsvoorstellen. Over het algemeen wordt de rol van de raad op het gebied van veiligheid
als goed worden beschouwd.
Leidschendam-Voorburg
Het besef tot eigen sturingsmogelijkheden wordt
als verbeterpunt genoemd in LeidschendamVoorburg. Ook hekelt men de incidentgestuurde
politiek. Daarnaast zouden raadsleden behoefte
hebben aan meer informatie en input van
veiligheidsexperts.

VIII

Samenspel tussen raad en burgemeester

Helmond
Het samenspel tussen raad en burgemeester kan verbeterd worden door meer aandacht te
geven aan raadsleden. Verder kunnen er analyses, evaluaties en leermomenten worden
ingelast. Meer openheid van zaken kan ten goede komen aan het samenspel. Beter met
elkaar afstemmen over de risico’s kan ook bijdrage aan een beter informatievoorziening of
een eerdere uitwisseling van informatie.
Haren
Meer betrokkenheid en bewustwording kunnen een bijdrage leveren aan een verbetering van
het samenspel. Net als de versterking van de rol van de raad. De ondervraagden stellen voor
om meer met elkaar in dialoog te gaan en verbinding met elkaar te zoeken. Meer kennis leidt
eveneens tot een beter samenspel en diepgang.
Apeldoorn
Kennisdeling tussen raad en burgemeester is de basis van een goed samenspel. Meer
dialoog leidt ook tot een beter samenspel. Een intensivering van een werkgroep veiligheid
zou ook een oplossing kunnen bieden.
Leidschendam-Voorburg
Door te focussen op een langetermijnvisie en daar rekening mee te houden bij de
agendering leidt tot een verbetering van het samenspel. Het aannemen van een kritische
houding als raadslid zorgt voor een beter samenspel.
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XI

Relatie tussen veiligheid en decentralisaties

92% van de raadsleden ziet een relatie tussen veiligheid en de drie decentralisaties. Slechts
een ondervraagden ziet geen enkele relatie. Twee overige geënquêteerden hebben geen
mening.

X

Congres: de mening van de bezoekers

Helmond
De bezoekers zijn zichzelf bewuster geworden van veiligheid door de vergaring van
informatie. Daarnaast hebben ze geleerd om het initiatief te nemen. Ook de diversiteit aan
organisaties is als positief ervaren. De presentaties waren boeiend en concreet. Over de
presentaties, de sprekers en de gastheer waren de bezoekers tevreden. De presentatie van
het RIEC werd als positief ervaren. Het aantal deelnemers kan de volgende keer beter.
Tevens kunnen meer tips en trucs worden overgebracht.
Haren
De ondervraagde kan nu beter de weg
vinden naar de juiste instantie. Verder is er
meer duidelijkheid over de instrumenten
van de raad. De verschillende verbanden
met het onderwerp veiligheid zijn zichtbaar
geworden door het congres. Praktische
aandachtspunten worden ook als positief
ervaren.
De locatie van het congres kan in de
toekomst beter worden aangegeven. Ook
is de bezoeker gebaat bij minder
algemene informatie en meer interactie.
Apeldoorn
Het congres gaf veel informatie in korte tijd. Het is misschien in de toekomst beter om deze
vooraf met de deelnemers te delen. Tijdens de presentaties is de invloed van raadsleden op
het veiligheidsbeleid duidelijk geworden. Verder spraken de voorbeelden aan. De
ondervraagden willen in de toekomst meer interactief en minder presentaties. Daarnaast
moet er in de toekomst meer casussen worden behandeld. De omschakeling naar een
plenaire sessie wordt als positief ervaren. De samenstellingen van het programma wordt als
goed ervaren. De sprekers zijn helder en duidelijk.
Leidschendam-Voorburg
De workshops zijn niet gemist. Door het congres is er meer inzicht verkregen in de diverse
organisaties. Het enthousiasme en interactie van het RIEC zijn als positief ervaren. Meer
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interactie, meer voorbeelden en minder sprekers in de toekomst. De relatie tussen zorg en
veiligheid is duidelijk geworden door deelname aan het congres. Daarentegen is er wel
teveel informatie tegelijkertijd.

XI

Eigen observaties en tips

Tijdens de congressen is mezelf opgevallen dat de opkomsten tegenvielen. Daarom stel voor
om in de toekomst de bijeenkomst mede te organiseren met een van de zusterverenigingen.
Hierdoor is er meer animo voor de congressen. Verder is het verstandig om nog een centraal
congres in Utrecht te houden.
De mensen die onverhoopt niet aanwezig kunnen. De workshops kunnen beter worden
vervangen door een interactieve plenaire sessie waarbij ook ruimte is voor de verhalen van
raadsleden.
De vooraankondiging van de congressen kan in mijn ogen beter. Bovenaan de website had
een banner moeten staan voor de aanmeldprocedure. Verder zullen de griffiers van de
organiserende gemeente de gehele gemeenteraad moeten pogen om aanwezig te zijn.
Zodoende heb je altijd een minimum aantal deelnemers.
Het aantal organisaties zou ik verminderen. Verder is het beter wanneer de deelnemers
vooraf vragen indienen. Zodoende wordt er maatwerk geleverd.
Om landelijk aandacht te vestigen voor de congressen is het misschien handig om de
diverse artikelen te bundelen tot een onderzoek of zelf het uitbrengen van een onderzoek.
Daardoor kan er nog meer aandacht worden gegenereerd.

Raadslid.Nu hield haar volgers ook op de hoogte van de congressen
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