
Bijlage: Hoofdpunten inventarisatie per regio 

 

 

Noord-Nederland 

- Binnen de eenheid Noord-Nederland wordt in voldoende mate voorzien in de 

informatievoorziening richting het gezag; 

- Informatiebehoefte gezag wordt voor een groot deel regionaal en veelal zelfs lokaal bepaald; 

- Informatieproducten zijn beter dan voorheen; 

- Meer dan voorheen aandacht voor duiding van informatie; 

- Er wordt continu gewerkt aan verbetering en doorontwikkeling van de informatievoorziening; 

- Volgende afspraken zijn van belang: 

o De behoefte/wensen van het lokale gezag dienen voorop te staan; 

o Periodieke verstrekking van (strategische) veiligheidsinformatie en gegevens over de 

politieprestaties op het niveau van de eenheid, de basisteams en de gemeenten; 

o gestandaardiseerde rapportages over grotere incidenten binnen de eenheid; 

o gestructureerde informatievoorziening op gemeentelijk niveau (zoals gebiedsscans en 

politierapportages per gemeente). 

o Het gezag wordt in voorkomende gevallen vanzelfsprekend direct door de team- of 

districtschef geïnformeerd over relevante incidenten of voorvallen 

o De politie verstrekt gevraagd en ongevraagd specifieke rapportages en analyses die 

dienen ter ondersteuning van het lokaal veiligheidsbeleid (o.a. bestuurlijke rapportages). 

- De politie zet in op standaardisatie en geautomatiseerde vormen van rapportage; ook hierin 

blijft het uitgangspunt de behoefte van het lokale gezag en ruimte voor maatwerkoplossingen. 

- Enkele burgemeesters waarderen de dagrapportages ten zeerste, waar anderen de 

rapportage over de highlights afdoende vinden. Burgemeesters zijn positief over de 

politierapportage, deze geeft veel informatie. Door verdere doorontwikkeling in 

informatieproducten kan mogelijk de situatie ontstaan dat men de dagrapporten helemaal niet 

meer wil hebben, omdat hetgeen wordt geleverd beter is/meer informatie verschaft. 

 

 

Oost-Nederland 

- Het gezag heeft geen aanvullende behoeften t.a.v. de informatieverstrekking vanuit de politie; 

- Er loopt een traject om de informatievoorziening te versterken middels een expertgroep 

informatievoorziening onder bestuurlijke regie; 

- De volgende producten krijgen de burgemeesters en daar zijn ze tevreden over: 

- VNG-INP model: Maandelijkse stuurgegevens uit politieregistraties. Totaaloverzicht 

van alle criminaliteit in een gemeente. 

- Gebiedsscan: Politie maakt dit jaarlijks op het niveau van het basisteam. Weergave 

van jaarcijfers inclusief een beschouwing vanuit de politieorganisatie. 

- Jaarafsluiting basisteam: Overzicht van de cijfers van een jaar van een basisteam, 

vergeleken met de cijfers van een jaar eerder. 

- Halfjaarcijfers: Tweemaal per jaar verstrekt de politie cijfers op gemeenteniveau op 

politie.nl. Betreft een selectie van misdrijven. 

- Daarnaast is er ruimte voor lokaal maatwerk wanneer de gemeente andere specifieke vragen 

heeft, dit in samenspraak/afstemming met de teamchef. 

- Bij incidenten met een grote (lokale) maatschappelijke impact, willen burgemeesters door de 

verantwoordelijke basisteamchef worden geïnformeerd. 

 

 



Midden-Nederland 

- Burgemeesters moeten kunnen beschikken over de relevante politie-informatie, om hun 

verantwoordelijkheid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid te kunnen waarmaken. 

De vorm waarin in deze behoefte kan worden voorzien is divers (regulier overleg met 

teamchef, telefonisch contact, driehoeksoverleg, automatische digitale verstrekking voor het 

gemeentelijke veiligheidsinformatiesysteem, etc.). 

- Burgemeesters en de betrokken basisteamchefs maken op lokaal niveau nadere afspraken 

om te komen tot een passende informatieverstrekking. 

- Er is behoefte aan betere duiding en analyse (daarover zijn maatwerkafspraken gemaakt). 

- Integraal verstrekken van dagrapporten onwenselijk en niet functioneel. Burgemeester moet 

erop kunnen vertrouwen de politie hem actief de relevante informatie verstrekt die nodig is 

voor het uitoefenen van het ambt.  

- Burgemeesters willen bij incidenten met een grote maatschappelijke impact actief door de of 

namens de verantwoordelijke basisteamchef worden geïnformeerd. 

- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeester en lokaal bestuur op het 

gebied van veiligheid, zorg- en hulpverlening zijn toegenomen. De noodzakelijke informatie-

uitwisseling die hiervoor nodig is, wordt nu in samenwerkingsconvenanten en 

privacyreglementen gevangen en gaat gepaard met de nodige bureaucratie en 

verantwoordingsdrift. Grote behoefte aan kader stellende regelgeving. 

 

 

 

Noord-Holland 

- Informatiebehoefte van het gezag is voor een groot deel regionaal en veelal zelfs lokaal 

bepaald. 

- Uitgangspunt moet dan ook zijn: de politie voorziet in maatwerkoplossingen op het gebied van 

informatievoorziening. De behoefte v/h gezag dient voorop te staan. 

- Belangrijke informatieproducten zijn: 

o Woninginbrakenmonitor 

o Situatierapportages waarin inzicht in fenomenen wordt geboden 

o Driehoeksmonitor misdrijven en incidenten 

o Bestuurlijke rapportage 

o Gebiedsscan 

o Jaarverslag 

- Daarnaast wordt gezag geïnformeerd aangaande relevante incidenten/voorvallen; 

- Politie levert specifieke rapportages en analyses ter ondersteuning van lokaal 

veiligheidsbeleid; 

- Momenteel vindt er een harmonisatieslag plaats in de eenheid: uitgangspunt blijft behoefte v/h 

gezag. 

 

 

  



Amsterdam 

- De burgemeesters zijn in grote lijnen tevreden over de informatievoorziening door de (lokale) 

politie aan de burgemeesters. De geleverde informatie voorziet in een behoefte, is tijdig en is 

van voldoende kwaliteit. Er is geen behoefte aan extra producten. 

- Aandachtspunt is wel de informatievoorziening vanuit landelijke (politie)diensten, met name de 

landelijke eenheid. Verschillende burgemeesters worden nog wel eens ‘overvallen’ door het 

nieuws dat er bijvoorbeeld een inval is geweest in hun gemeente. 

- Aanbeveling is om verder in te zetten op doorontwikkeling van gezamenlijke (digitale) 

producten/dashboards van gemeente en politie, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en 

handhaving. 

- Burgemeesters ervaren nog wel belemmeringen op het gebied van privacy / WPG. Het blijkt 

soms lastig om bepaalde gegevens vanuit de politie te krijgen, terwijl dat voor de 

burgemeesters wel relevant kan zijn. 

 

 

 

Den Haag 

- De behoefte van het gezag dient voorop te staan. Informatiebehoefte wordt grotendeels lokaal 

bepaald. Factoren die een rol spelen zijn naast de bestuurlijke preferenties onder meer de 

omvang, karakteristiek en sociaal-demografische kenmerken van een gemeente. 

- Op eenheidsniveau zijn afspraken gemaakt ten aanzien de informatieverstrekking vanuit de 

politie aan de burgemeesters. Ten aanzien van de feitelijke invulling wordt ingespeeld op de 

wensen van het lokale gezag. 

- Zo verstrekt de politie gevraagd en ongevraagd specifieke rapportages en analyses die dienen 

ter ondersteuning van het lokaal veiligheidsbeleid. Dit op basis van lokale afspraken. 

- De volgende informatieproducten worden in ieder geval geleverd: 

o Vier-, acht- en twaalfmaandsrapportage (incl. jaarverslag): op eenheids-, districts- en 

gemeenteniveau (strategische veiligheidsinformatie en politieprestaties). 

o Tabellenboek: maandelijks overzicht van kwantitatieve gegevens t.a.v. actuele 

veiligheidsontwikkelingen 

o Gebiedsscan 

o (twee)wekelijks (frequentie in overleg met burgemeester) incidentenrapport op lokaal 

niveau bestaande uit een selectie uit BVH. 

o Dagelijks ‘algemeen operationeel beeld’ met daarin compact en geanonimiseerd beeld 

van de grote(re) incidenten op eenheidsniveau.  

 

 

 

 

  



Rotterdam 

- Er is een traject opgezet om tot verbetering te komen t.a.v. de verstrekking van gegevens door 

de politie. Er zijn verbeteringen doorgevoerd en er is een ambtelijk privacy platform ingesteld 

onder leiding van een bestuurlijk trekker. 

- Behoefte wordt vooral bepaald door context en couleur locale. Sluitende afspraken en open 

communicatie op lokaal niveau tussen teamchef en burgemeester zijn van het grootste 

belang. 

- De behoefte van het lokaal gezag staat voorop, binnen de wettelijke bepalingen voor 

gegevensverstrekking en privacy. 

- Periodiek overleg tussen leidinggevende politie en de burgemeester is leidend bij eventuele 

verstrekking van politiegegevens. 

- Discussie dagrapportages: enkele burgemeesters waarderen de dagrapportages ten zeerste, 

met name door de veelheid aan contextinformatie die het bestuur van groot belang ervaart. 

Behoefte is om een modus te vinden die het structureel delen van dergelijke contextinformatie 

met het bestuur weer mogelijk maakt, bijvoorbeeld in de vorm van een weekrapportage. 

- Behoefte aan een wettelijke basis voor het verstrekken van politiegegevens aan derden en 

(interne door)verstrekking aan andere ambtenaren, onder andere in het kader van de 

uitvoering van lokaal veiligheidsbeleid. 

- Behoefte aan een wettelijke grondslag voor domeinoverstijgend samenwerken en dus ook 

domeinoverstijgende informatiedeling. Dit is noodzakelijk bij vrijwel alle complexe 

problematiek waarbij er uitgewisseld moet worden tussen domeinen (sociaal domein, 

justitieketen en zorgketen). 

 

 

Zeeland-West-Brabant  

- In zijn algemeenheid bestaat tevredenheid over de gegevensverstrekkingen en de wijze 

waarop deze plaats vinden. 

- Veel gebruikte informatieproducten door de gemeenten/burgemeesters zijn:  

o Burgemeestersrapportage 

o tweewekelijks/maandelijks het operationeel veiligheidsbeeld 

o ad hoc/incidenteel informatie waaraan behoefte is. 

- De lokale duiding van de cijfers en de uitleg van wat er in de betreffende gemeente speelt, 

verloopt vooral in mondelinge afstemming en toelichting (door de districtschef, teamchef en de 

wijkagent).  

- Wel is gebleken dat in een enkel district de verstrekte informatie als summier wordt ervaren, 

met name daar waar het persoonsgerichte gegevens betreft. Dit wordt in onderlinge 

afstemming met de politie opgepakt.  

- Er is een duidelijke behoefte aan lokaal maatwerk; dit dient voorop te staan. 

Informatiebehoefte kan lokaal verschillen en daar moet ruimte voor zijn. Dit kan gaan om 

incidentele gevallen maar ook over reguliere verstrekking van gegevensbestanden ten 

behoeve van het maken van specifieke analyses. Dit wordt lokaal besproken. 

- Het is van belang dat de specifieke afspraken regelmatig worden geëvalueerd. 

- Er is de wens om in gezamenlijkheid met de politie en het Openbaar Ministerie, analyses uit te 

voeren op diverse thema's. Kan daarbij ook gaan om gegevensbestanden dagelijks te 

ontvangen op een geautomatiseerde wijze. 

 

 

  



Oost-Brabant 

- De behoefte van het lokaal gezag staat voorop, binnen de wettelijke bepalingen voor 

gegevensverstrekking en privacy. 

- Informatiebehoefte van het gezag is voor een groot deel regionaal en veelal zelfs op het 

niveau van het basisteam bepaald. 

- Uitgangspunt moet dan ook zijn: de politie voorziet in maatwerkoplossingen op het gebied van 

informatievoorziening. 

- De volgende afspraken zijn van belang: 

o  Periodieke verstrekking van (strategische) veiligheidsinformatie en gegevens over de 

politieprestaties op het niveau van de eenheid, de basisteams en de gemeenten; 

o gestandaardiseerde rapportages over grotere incidenten binnen de eenheid; 

o gestructureerde informatievoorziening op gemeentelijk niveau (zoals gebiedsscans en 

politierapportages per gemeente), eventueel aangevuld met gedetailleerde cijfers op 

wijkniveau. 

o Het gezag wordt in voorkomende gevallen vanzelfsprekend direct door de team- of 

districtschef geïnformeerd over relevante incidenten of voorvallen 

o De politie verstrekt gevraagd en ongevraagd specifieke rapportages en analyses die 

dienen ter ondersteuning van het lokaal veiligheidsbeleid (o.a. bestuurlijke 

rapportages). 

- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeester en lokaal bestuur op het 

gebied van veiligheid, zorg- en hulpverlening zijn toegenomen. De noodzakelijke informatie-

uitwisseling die hiervoor nodig is, wordt nu in samenwerkingsconvenanten en 

privacyreglementen gevangen en gaat gepaard met de nodige bureaucratie en 

verantwoordingsdrift. Grote behoefte aan kader stellende regelgeving. 

 

 

Limburg 

- Burgemeesters zijn over het algemeen te spreken over de aangeleverd politie-informatie; 

- Enkele specifieke behoeften vanuit enkele burgemeesters: 

o Informatie over een politiële inval in een gebouw of gebied in opdracht van het OM, 

vanwege de impact die een dergelijke inval op een gemeenschap. 

o Ontvangen van gegevens op huisnummerniveau, opdat het bestuur beter in staat is om 

tot effectieve en efficiënte situationele maatregelen te komen en kunnen inschatten van 

maatschappelijke impact. 

o Nauwkeurigere informatie zoals modus operandi om tot goede maatregelen te kunnen 

komen. 

o Integraal ondermijningsbeeld. 

o Bestuurlijke rapportages t.a.v. diverse onderwerpen. 


