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Kerntakendiscussie - thema openbare orde  

en veiligheid 

 

 

Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college verzoeken voor het thema openbare orde en veiligheid scenario 1 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college verzoeken voor het thema openbare orde en veiligheid scenario 2 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college verzoeken voor het thema openbare orde en veiligheid scenario 3 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college verzoeken voor het thema openbare orde en veiligheid scenario 4 

uit te werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In het voorliggende raadsvoorstel worden voor het thema openbare orde en veiligheid de vier 

overheidsrollen uit de Visie Kerntakendiscussie in scenario’s beschreven. Uitgangspunt bij alle 

scenario’s is het wettelijk kader, waarin o.a. geregeld is dat een belangrijk deel van de 

openbare orde en veiligheidstaken belegd zijn bij de politie en de brandweer (en dus niet bij de 

gemeente). 

Niet opgenomen in dit raadsvoorstel zijn keuzes over de Algemene plaatselijke verordening 

(Apv). We hebben ervoor gekozen dit onderwerp onder te brengen bij het thema 

bedrijfsvoering. Dit is omdat deregulering en de wijze waarop we handhaving en toezicht 

organiseren een onderwerp is dat dwars door de verschillende thema’s van de 

kerntakendiscussie gaat. 

 

Wij stellen u voor per scenario een uitspraak te doen over de wenselijkheid om dat scenario 

door het college te laten uitwerken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 

2016.  

 

Wettelijk kader 

De gemeentelijke taken binnen het beleidsthema openbare orde en veiligheid zijn allen 

wettelijke taken. Merendeels stelt het Rijk de kaders en voert de gemeente uit, laat de 

gemeente de uitvoering over aan anderen (in belangrijke mate aan de VNOG) of voert de 

gemeente samen met andere partijen uit (zoals in het Veiligheidshuis NOG). De gemeente 

heeft beleidsvrijheid op een beperkt aantal onderdelen, zoals bij de vertaling van verschillende 

wetten in de APV en bij de opvang en verzorging van zwerfdieren. 

Van belang is op te merken dat de wet een grote verantwoordelijkheid voor openbare orde en 

veiligheid neerlegt bij het bestuursorgaan burgemeester, ook als de uitvoering van 

bijbehorende taken wettelijk zijn belegd bij politie en brandweer. 

 

Gemeentelijk beleid 

De Kadernota Veiligheid 2012-2015 geeft onze prioriteiten op veiligheidsgebied. 

De APV geeft de gemeentelijke invulling van verschillende wetten. 

 

Stadstoezicht is één van de taken die onze gemeente zelf uitvoert (in het verleden via 

uitbesteding, momenteel binnen het Wijkbedrijf). Stadstoezicht is georganiseerd voor de 

gehele gemeente. Stadtoezicht wordt, ter ondersteuning, ingezet als extra ogen en oren bij 

evenementen, doet controles in de stationsomgevingen, is onderdeel van de aanpak 

fietsendiefstal, controleert hangplekken op jeugdoverlast en verzorgt het toezicht in de 

buitenring tijdens de horeca-avonden. 
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Visie Kerntakendiscussie 

Op het beleidsthema openbare orde en veiligheid gaat de Visie Kerntakendiscussie niet 

rechtstreeks in. 

 

Huidige gemeentelijke rolinvulling 

De kaders binnen het beleidsthema openbare orde en veiligheid worden grotendeels gesteld 

door het Rijk, door de in de VNOG samenwerkende gemeenten gezamenlijk en door de 

gemeente zelf. De uitvoering van de bijbehorende taken gebeurt merendeels door de VNOG 

(overheidsrol 2) en door de gemeente zelf (overheidsrol 1). 

 

Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor openbare 

orde en veiligheid. De APV is, zoals gezegd, hier buiten beschouwing gelaten. 

 

Scenario 1 –  Wettelijke en bovenwettelijke taken doen we zoveel mogelijk zelf, tenzij geregeld is dat 

anderen het moeten doen (overheidsrol 1) 

Kenmerkend van het eerste scenario is dat de gemeente zelf of met regiogemeenten de 

beleidskaders stelt en de bijbehorende taken ook zelf uitvoert. 

 

De uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid is in 

belangrijke mate belegd bij de politie en de VNOG/brandweer, de gemeente is vooral 

regievoerder als het gaat om openbare orde en integrale veiligheid vanuit de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de burgemeester. 

Binnen het eerste scenario voor het thema openbare orde en veiligheid laat de gemeente 

alleen die taken uitvoeren door politie en brandweer waarvoor wettelijk geregeld is dat die 

taken uitgevoerd worden door politie en brandweer. De overige taken voert de gemeente 

zoveel mogelijk zelf uit. Te denken valt hierbij aan allerlei preventietaken, aan taken die 

stadstoezicht en andere bijzondere opsporingsambtenaren kunnen uitvoeren, enzovoort. 

Stadstoezicht is dan ondergebracht in een gemeentelijk organisatieonderdeel. Dat is overigens 

de huidige situatie, waar de stadstoezichtstaken ondergebracht zijn bij het Wijkbedrijf en 

uitgevoerd door mensen uit Doetinchem die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

 

Scenario 2 – Wettelijke en bovenwettelijke taken laten we zoveel mogelijk door anderen (zoals politie 

en brandweer) doen (overheidsrol 2) 

Zoals bij scenario 1 al aangegeven, is de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van 

openbare orde en veiligheid in belangrijke mate belegd bij de politie en de VNOG/brandweer. 

Daarnaast pakt de gemeente een beperkt aantal taken zelf op, die politie en brandweer niet 

oppakken. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan stadstoezicht en winkelsurveillance. 

 

Binnen het tweede scenario voor het thema openbare orde en veiligheid stelt de gemeente 

zoveel als mogelijk de kaders en laat zij de openbare orde en veiligheidstaken uitvoeren door 

politie en brandweer, ook zoveel mogelijk de bovenwettelijke. De taken die politie en 

brandweer niet oppakken besteedt de gemeente uit aan marktpartijen. Stadstoezicht wordt 

dan bijvoorbeeld geleverd door een particulier bedrijf. Complicerende factor hierbij is dat de 

burgemeester zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid blijft 

houden. 

 

Keuzemogelijkheid is om stadstoezicht te koppelen aan ‘social return’ eisen. De aanbesteding 

van stadstoezichtstaken biedt de mogelijkheid om ‘social return’ eisen te stellen, om zo te 

bewerkstelligen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden. Dit is wat tot 

voor kort gebeurde in onze gemeente. 
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Scenario 3 – Wettelijke en bovenwettelijke taken doen zoveel mogelijk in samenwerking met de 

verschillende partijen 

Kenmerkend voor het derde scenario is dat de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden 

daartoe, samen met andere maatschappelijke en/of marktpartijen het beleidskader opstelt en 

dat zij daarbij in gezamenlijkheid afspraken maken over de uitvoering van de bijbehorende 

taken. Overigens blijft ook bij de in gezamenlijkheid gemaakte afspraken de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de burgemeester. 

 

Binnen dit derde scenario voor het thema openbare orde en veiligheid poogt de gemeente 

zoveel als mogelijk de prioriteitstelling samen met politie en brandweer te bepalen, zeker als 

het gaat om de bovenwettelijke en lokaal in te vullen taken. In het verleden is zo het 

stadstoezicht ontstaan, door gezamenlijke afspraken daarover tussen politie en gemeente. Ook 

pakken partijen als politie, justitie, jeugdzorg en gemeente gezamenlijk problemen aan. Het 

Veiligheidshuis NOG is een voorbeeld hiervan. Ook pakt de gemeente samen met bijvoorbeeld 

ondernemers (in de binnenstad en op bedrijventerreinen) en bewoners (in de dorpen en 

buurten) openbare orde en veiligheidstaken op die politie en brandweer niet oppakken. De 

inzet van stadstoezicht is dan geregeld in samenwerkingsafspraken tussen ondernemers en 

gemeente en/of tussen bewoners en gemeente. 

 

Scenario 4 – Minimaal wettelijke doen, de rest aan de samenleving overlaten, + hoogstens faciliteren – 

voorbeeld: wij betalen brandweer, brandweer bepaalt de inhoud 

Kenmerkend voor het vierde scenario is dat de gemeente zich niet kaderstellend en ook niet 

uitvoerend bemoeit met het betreffende beleidsthema. De gemeente laat dit over aan de 

samenleving en/of aan marktpartijen. De gemeente faciliteert hoogstens initiatieven vanuit de 

samenleving met ondersteunende middelen, maar zonder daar beleidsinhoudelijke eisen aan te 

stellen. 

 

Binnen het vierde scenario voor het thema openbare orde en veiligheid zorgt de gemeente 

ervoor dat de minimaal wettelijke taken uitgevoerd worden. In belangrijke mate zal dit 

gebeuren door politie en brandweer. De VNOG/brandweer stelt daarbij zijn eigen prioriteiten, 

binnen het financiële budget dat de gemeente beschikbaar stelt. 

Voor het oppakken van bovenwettelijke taken doet de gemeente niets. Hoogstens stelt de 

gemeente budget beschikbaar voor organisaties of groepen bewoners die initiatieven 

ontplooien op het terrein van openbare orde en veiligheid. Zo is de inzet van stadstoezicht c.q. 

winkelsurveillance in de binnenstad geheel geregeld door de binnenstadondernemers, 

eventueel met een financiële bijdrage van de gemeente. 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks bijna € 4 miljoen uit aan openbare orde en 

veiligheid. Deze uitgaven bestaan voor een groot deel uit onze bijdrage aan de 

VNOG/brandweer en rampenbestrijding (ruim € 3 miljoen). 

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep kerntakendiscussie over de kerntakendiscussie - 

thema openbare orde en veiligheid; 

 

gezien de aangenomen amendementen op dit voorstel; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


