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gesteld? 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 

Bij de behandeling van de voortgangsrapportage Veiligheid in 2011 heeft de raad aangedrongen op een 
snelle invoering van Burgernet. Op dat moment is toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2012 een 
voorstel zal worden aangeboden.  
Burgernet is een samenwerking van gemeenten, politie en burgers om de veiligheid te vergroten. Mensen 
die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen bij een misdrijf of vermissing een bericht (spraakbericht of 
sms) waarin verzocht wordt om relevante waarnemingen actief aan te politie te melden. Zij zijn op dat 
moment de 'ogen en oren' van de politie. De meldingen zijn gerelateerd aan een gebied waarin 
waarnemingen gevraagd worden en waarvan vooraf bekend is dat de aanmelder daar regelmatig verblijft.  
  
De landelijke pilot Burgernet is op 1 november 2008 van start gegaan. In 2009 is besloten tot een 
landelijke invoering. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie namen op 31-12-2011 reeds 280 
gemeenten deel aan Burgernet bij een taakstelling op die datum van 50 gemeenten.  Burgernet wordt met 
zekerheid ingebed in de Nationale Politie. 
Er is binnen het Burgernet-concept een verdeling van verantwoordelijkheid tussen gemeente en politie 
gemaakt.  Deze landelijke uitrol is in maart 2010 in het regionaal college van IJsselland besproken. Hierbij 
is aangegeven dat de regio IJsselland wil gaan deelnemen aan Burgernet.  
Het hoofdproduct van Burgernet is de Burgernetactie. Een voorwaarde om een melding uit te zetten als 
Burgernetactie is dat het moet gaan om een actuele melding bij de meldkamer van de politie met een 
duidelijk signalement (meldingen kunnen onder andere zijn diefstal, doorrijden na een aanrijding, overval, 
tasjesroof, geweld, vermiste personen) of (bij wijze van preventie) informatie over de gevolgde werkwijze 
bij insluiping, oplichting of inbraak. Na een Burgernet-actie kan in voorkomende gevallen meer informatie 
worden verschaft aan de deelnemers.  
  
Beoogd resultaat 
De belangrijkste doelstellingen van Burgernet zijn: 

de heterdaadkracht neemt toe en de pakkans wordt vergroot (objectieve veiligheid);  
het vertrouwen in politie en gemeente neemt toe;  
het gevoel van veiligheid en de grip hierop neemt toe (subjectieve veiligheid).  
tegemoet komen aan de wens van de burger te participeren in zaken als het gaat om veiligheid en 
leefbaarheid in hun eigen woon/werkomgeving. 

  
Kader 
Het Regeerakkoord en het Bestuursakkoord met de VNG 
Afspraak in het regionaal college van IJsselland van maart 2010 over regiobrede deelname.  
  
Argumenten voor en tegen 

Burgernet biedt de mogelijkheid aan  burgers om meer betrokken te raken bij veiligheid in de eigen werk- 
en leefomgeving. De ervaring heeft geleerd dat  men zich veiliger voelt en  men bereid is om een actieve 
bijdrage te leveren aan de eigen veiligheid en die van anderen. Zowel  veiligheidgevoel, de 
feitelijke veiligheid als sociale cohesie worden positief beïnvloed, alle belangrijke thema's voor deze 
gemeente.  
  
Veiligheidsgevoel van deelnemers positief beïnvloed 



Deelname aan Burgernet leidt tot een sterker gevoel van veiligheid. De Burgernetdeelnemers willen graag 
een rol spelen en verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid. Burgernet geeft bewoners 
een concreet instrument om een bijdrage te leveren aan veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat burgers graag 
meer betrokken bij veiligheid worden en door daadwerkelijk te participeren ook meer alert worden. 
  
Betrokkenheid van de samenleving bij het veiligheidsbeleid vergroot 
De Burgernetdeelnemers willen een actieve bijdrage leveren aan veiligheid en zien dat ook als een eigen 
verantwoordelijkheid. Grip op eigen veiligheid en verhogen van de pakkans door de politie zijn en blijven 
de belangrijkste argumenten voor deelname.  
  
Heterdaadkracht politie neemt toe 
Hoewel niet altijd alle deelnemers  in een bepaald gebied aanwezig zullen zijn of bereikt kunnen  worden, 
neemt de heterdaadkracht van de politie toch aanzienlijk toe. Uit ervaring in andere gemeenten is 
gebleken dat deelnemers tijdens acties andere deelnemers informeren of mensen uit hun sociale netwerk 
activeren om mee te helpen speuren. Deze mensen zijn, in tegenstelling tot ondersteunende politie-
eenheden, direct inzetbaar. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie leidt Burgernet nu tot  
gemiddeld 10 procent rechtstreeks aanhouden van de verdachte, of het oplossen van een vermissing. 
Daar komt nog bij dat circa 40 procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker 
waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces.  
  
Burgernet voor een versterking van de sociale cohesie. 
Een van de potentieel sterke voordelen van Burgernet is dat voor deelnemers zichtbaar wordt hoeveel 
gelijkgestemden er in de eigen wijk wonen. Vooral de zoektocht naar vermiste kinderen doet wonderen 
voor de sociale cohesie in de buurt, met alle positieve effecten van dien.  
  
Woninginbraken. 
In verband met de hoge prioriteit bij het terugdringen van woninginbraken in Deventer is Burgernet een 
goed middel hiervoor actief in te zetten. In dit verband moet gedacht worden aan  
● zoeken naar getuigen (opsporing) 
● buurtbewoners informeren over modus operandi (preventie). Hiermee kunnen bewoners onmiddellijk 
gerichte preventieve maatregelen treffen. 
  
Twitteren. 
Uit onderzoek van de universiteit van Utrecht zou zijn gebleken dat Twitteren vooral voordelen en weinig 
nadelen kent als communicatiemiddel ten opzichte van Burgernet. Twitter kent een kostenloze, zeer snelle 
en brede verspreiding van berichten EN de mogelijkheid van reacties. Bij Twitter als medium bestaat er 
geen relatie tussen de afzender en de ontvanger. Er is geen zicht op wanneer en waar het bericht zich 
verspreidt. Met Twitter wordt een andere groep inwoners bereikt dan via spraakberichten of sms. Het is 
van belang om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken in alle buurten. Gebruik van Twitter wordt daarom 
aanbevolen naast Burgernet.  
  
Het Burgernetsysteem biedt feitelijk een algemene service die tevens voor andere doelen kan worden 
aangewend. Burgernet is ontwikkeld als opsporingsmiddel, maar kan ook worden ingezet bij bijvoorbeeld 
tijdkritische vermissingen en rampen c.q. crisissituaties (bijv. voor het informeren en alarmeren van politie 
of veiligheidsfunctionarissen) en/of minder tijdskritische incidenten.   
  



Draagvlak 
De ervaring in andere gemeenten in IJsselland heeft geleerd dat er een grote bereidheid bestaat tot  
deelname aan Burgernet. 
  
Financiële consequenties 

Kostenverdeling: 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ontwikkeling van de Burgernetapplicatie betaald. Zij 
regelt het beheer van de meldkamerapplicatie en de applicatie voor het relatiebeheer middels een 
landelijk bureau Burgernet.  Het ministerie verstrekt subsidie voor de invoering aan de politie. De politie 
IJsselland gebruikt deze subsidie voor het invoeren van de eerste aanmeldingen. De politie betaalt zelf de 
directe communicatiekosten voor berichten (sms'jes en spraakberichten). Daarvoor is ten behoeve van 
IJsselland 71.000 euro begroot. 
De gemeente is verantwoordelijk voor werving en relatiebeheer. De politie IJsselland heeft reeds 
toegezegd dat de kosten van eerste invoer van gegevens door de politie gedragen zullen worden. De 
structurele kosten zijn de kosten voor het relatiebeheer en communicatie.  De politie heeft aangeboden 
om het relatiebeheer te verzorgen. Voor relatiebeheer moet worden gerekend op maximaal € 0,20 per 
inwoner wat neerkomt op ca. € 20.000 voor Deventer per jaar.  Peildatum: het aantal inwoners per 1-1-
2012. In verband met een batig saldo op de invoeringssubsidie is de politie IJsselland voor 2012 bereid 
om dit in te zetten voor verlaging van de kosten van relatiebeheer van de dit jaar aangesloten gemeenten 
in deze regio.   
De kosten in het eerste jaar van invoering worden voornamelijk bepaald door het geven van voldoende 
publiciteit en het aanschrijven van burgers.  De kwaliteit (bereik en respons) van de werving is van  grote 
invloed op het uiteindelijke aantal deelnemers en daarmee bepalend voor het resultaat van Burgernet. Het 
product Integrale veiligheid heeft geen budgetruimte voor nieuwe projecten. Uren van medewerkers 
communicatie kunnen niet binnen de reguliere werkzaamheden gedekt worden. 
Samengevat: de kosten voor de gemeente komen in het jaar van implementatie in totaal op  € 40.000 
(€ 33.250 voor huis aan huismailing/porto/drukwerk en € 6.750 voor uren communicatie). In 2012 worden 
er door de politie geen kosten voor relatiebeheer gerekend buiten de portokosten waarvoor een stelpost is 
opgenomen)  In 2013 en verder komt dit op een totaalbedrag van  € 24.500 (€ 20.000 relatiebeheer en € 
4.500 voor uren communicatie en kosten drukwerk) per jaar. Voor deze kostenopstelling is vooralsnog 
uitgegaan van het maximumbedrag van 20 eurocent voor relatiebeheer.  
Binnen het programma Openbare Orde en Veiligheid zijn geen middelen beschikbaar deze kosten te 
dragen.  Wanneer de raad  besluit tot invoering van Burgernet, zal een en ander  worden meegewogen in het kader 
van de Voorjaarsnota.  
  
Aanpak/uitvoering 

Door Burgernet te implementeren en Burgernetacties uit te zetten wordt gecommuniceerd over 
criminaliteit en onveiligheid. Dit heeft tot gevolg dat niet valt uit te sluiten dat er eerst een daling van het 
veiligheidsgevoel zichtbaar wordt. Deze daling stopt als de deelnemers zien dat er daadwerkelijk actie 
wordt ondernomen. Na deze fase neemt het gevoel van veiligheid bij de deelnemers toe. Ervaring 
in andere gemeenten leert dat verspreiding van informatie huis-aan-huis essentieel is bij de werving van 
deelnemers. Het effect van Burgernet is afhankelijk van het aantal aangesloten burgers (verdichting). Na 
de implementatie is het van belang om met regelmaat aandacht te schenken aan het belang en de 
successen van Burgernet om het aantal deelnemers op peil te houden dan wel te vergroten.  
Het opstellen van een communicatieplan en het voorbereiden van de werving. 
Zowel politie als gemeente 



      ●  Borging: deelnemers, organisatie, informatie-uitwisseling politie en gemeente  
Gemeente en politie hebben burgernet opgenomen in beleids- en beheerscyclus en 
managementrapportages.  
Relatiebeheerder(s) opgeleid. 

Gemeente 
Bij de gemeente is besluitvorming afgerond en mensen en middelen vanuit de gemeente 
worden beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij Burgernet.  
Realiseren van een telefoonnummer voor vragen over Burgernet  
Realiseren van een mailadres voor burgernet: burgernet@deventer.nl   
Betrokkenheid: medewerkers gemeente geïnformeerd.  
Communicatieplan: intern en extern  
Alle gemeentelijke mobiele nummers worden automatisch aangemeld bij Burgernet  
Samenwerkingspartners (zoals KVO, DGB, Cambio, Veneberg Security) en 
vervoersbedrijven (taxi, bus) worden respectievelijk aangeschreven in de 1e ronde (tegelijk 
met burgers) en de 2e ronde met de vraag om deelname. 

De start van de communicatie-/wervingscampagne voor Burgernet staat gepland voor 1 oktober 2012. 
Vervolgens zal per 16 oktober Burgernet voor Deventer operationeel zijn. In deze planning wordt rekening 
gehouden met het effect van de schoolvakantie in Deventer en de algehele planning van de politie 
IJsselland. 





 
 
 


 
PLAN VAN AANPAK 


Burgernet 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deventer, 16 februari 2012. 
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Verantwoordelijke afdeling:  Team Veiligheid   
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Plan van aanpak Burgernet 


Burgernet is een concept van de gemeente en politie om burgers vanuit hun woon- en werkomgeving op directe 
wijze te betrekken bij het vergroten van hun veiligheid. Dit vertaalt zich richting de gemeenten om aan de hand 
van het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid de veiligheid in de wijken te vergroten. Tegelijkertijd is het een 
netwerk van burgers om zelf bij te dragen aan de eigen veiligheid. Voor de politie is het een instrument om op 
basis van de actieve wederkerigheid het vertrouwen tussen burger en politie te verbeteren. Voor de meldkamer is 
het een instrument dat gericht is op het vinden van personen of voertuigen waar de politie naar aanleiding van 
een urgente melding naar zoekt.  
 
Wat is Burgernet? 
Burgernet is een telefonisch netwerk van burgers die kunnen worden ingezet bij heterdaad opsporingsacties van 
de politie, bijvoorbeeld bij vermissing, inbraak of gewapende overvallen. Deelnemers krijgen een bericht via de 
(mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Als ze de 
persoon of het voertuig zien dat voldoet aan het signalement, bellen ze direct met de meldkamer van de politie. 
Op deze wijze hebben vele geslaagde opsporingsacties plaatsgevonden. 
 
Landelijke pilot 
Samenwerking met (deelnemende) burgers en gemeenten dient zorgvuldig en beheersbaar tot stand te komen. 
Daarom is er voor gekozen burgernet in fasen in te voeren. Bij de landelijke uitrol is ook opgenomen dat SMS-
alert geïntegreerd wordt onder Burgernet. 
 
Het Burgernet-concept en de inmiddels opgedane ervaringen hebben er voor gezorgd dat Burgernet landelijk 
wordt toegepast. Tevens is daarover een Bestuursakkoord gesloten met de VNG. Burgernet wordt in fases aan 
alle gemeenten in Nederland ter beschikking worden gesteld.  
 
Missie 
Voor de landelijke invoering van burgernet is de volgende missie geformuleerd: 
‘Burgernet heeft tot doel invulling te geven aan de wens van de overheid en burger om gezamenlijk herkenbaar bij 
te dragen aan de veiligheid in de woonomgeving. Dit wordt bereikt door burgers vanuit de woon- en 
werkomgeving op directe wijze te betrekken bij het vinden van personen of voertuigen waar de politie naar 
aanleiding van een urgente melding naar zoekt.’ 
 
 
Regio IJsselland 
In het regionaal college van IJsselland van maart 2010 is dit onderwerp besproken. Besloten is dat de gemeente 
Raalte in samenwerking met de politie IJsselland als eerste gemeente tot invoering overging. De ervaringen uit 
deze invoering kunnen vervolgens gebruikt worden bij de uitrol binnen de regio.  
 
Doelstellingen/rendement 
Burgernet zal als belangrijk middel van Burgerparticipatie beschikbaar zijn in de gemeenten in de Regio 
IJsselland.  
 
De belangrijkste doelstellingen worden hieronder benoemd: 


• de heterdaadkracht neemt toe en de pakkans wordt vergroot (objectieve veiligheid); 
• het vertrouwen in politie en gemeente neemt toe; 
• het gevoel van veiligheid en de grip hierop neemt toe (subjectieve veiligheid). 
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Plan van aanpak Burgernet 


• tegemoet komen aan de wens van de burger te participeren in zaken als het gaat om veiligheid en 
leefbaarheid in hun eigen woon/werkomgeving. 


 
Dit zal worden bereikt door: 


• organisatorisch en processueel een effectieve en efficiënte samenwerking op te zetten tussen 
betrokken gemeenten en politie en deze ook voor de toekomst te borgen. 


 
Door de inzet van Burgernet kan de overheid effectief gebruik maken van de potentiële maatschappelijke 
heterdaadkracht. Dit zorgt er voor dat de opsporingscapaciteit efficiënter en effectiever ingezet kan worden. Naar 
verwachting zal er ook een preventieve werking uitgaan van de inzet van burgers. Het grootste positieve effect is 
de verbetering van het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie op lokaal niveau. Beide zijn belangrijke ambities 
van Deventer. Voor gemeenten heeft burgernet – vanwege de praktische toepasbaarheid – de potentie om verder 
te worden uitgebreid. Het geeft een zichtbare invulling aan burgerparticipatie in relatie tot het lokaal 
veiligheidsbeleid.  
 
Inhoud plan van aanpak 
In hoofdstuk 2 vindt u meer over het product burgernet, wat is het nu precies. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
de baten en in hoofdstuk 4 de randvoorwaarden op de (project)organisatie rondom Burgernet. De voorbereiding 
voor uitvoering is te vinden in hoofdstuk 6. Daarop volgend is in hoofdstuk 7 de organisatorische borging. Hierna 
vindt u in hoofdstuk 8 de risico’s. Als laatste wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op de middelen. 
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Plan van aanpak Burgernet 


2. Product 
 
Het hoofdproduct van Burgernet is de Burgernetactie. Om Burgernetacties mogelijk te maken wordt Burgernet 
ondersteund door een informatiesysteem. Dit systeem biedt de meldkamercentralist de mogelijkheid om een 
deelnemersgroep te selecteren en deze groep in zeer korte tijd een spraakbericht of sms-bericht te sturen. Omdat 
bij directe opsporing iedere seconde telt is het Burgernetsysteem volledig operationeel geïntegreerd in de 
meldkameromgeving en opgenomen in de meldkamerprocessen.  
 
Het technisch concept gaat uit van een centrale Burgernetservice die door alle meldkamers kan worden gebruikt. 
Met de uitbellijnen kan Burgernet per minuut een veelheid aan spraakberichten versturen. Een koppeling met de 
sms-centrales biedt de mogelijkheid om grootschalig sms berichten te versturen. De keuze voor telefonie of sms, 
of de combinatie, is afhankelijk van de urgentie en de aard van het bericht en ligt bij de centralist. Verder biedt het 
Burgernetsysteem de mogelijkheid om e-mailberichten te versturen. Deze communicatievorm is minder direct en 
wordt voornamelijk gebruikt om (aanvullende of afrondende) informatie te geven naar aanleiding van een actie. 
Alle handelingen en al het uitgaande en inkomende verkeer wordt vastgelegd in zogenaamde actiedossiers. Deze 
informatie kan achteraf worden gebruikt voor het verdere opsporingsproces. 
 
Het Burgernetsysteem biedt feitelijk een algemene service die tevens voor andere doelen kan worden 
aangewend. Burgernet is ontwikkeld als opsporingsmiddel, maar kan ook worden ingezet bij bijvoorbeeld 
tijdkritische vermissingen en rampen c.q. crisissituaties (bijv. voor het informeren en alarmeren van politie of 
veiligheidsfunctionarissen) en/of minder tijdskritische incidenten, zoals getuigenoproep of preventieactie naar 
aanleiding van serie inbraken. In het kader van een plan van aanpak woninginbraken voor Deventer wordt 
Burgernet ook gezien als een zinvol preventief hulpmiddel. Daarnaast kunnen andere doelgroepen aan het 
deelnemersbestand worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld eigen personeel, personeel van partners, specifieke 
communities, etc. Burgernet is dus voor meerdere doelen geschikt en ook multidisciplinair toepasbaar. zoals 
professionals als politie, veiligheidsfunctionarissen informeren en alarmeren.  
 
Burgernetacties 
Voorwaarde:  
Een melding bij de meldkamer van de politie met een duidelijk signalement. (meldingen kunnen onder andere zijn 
diefstal, doorrijden na een aanrijding, overval, tasjesroof, geweld, vermiste personen). 
 
Werking: 


1) de meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op de melding afgestuurd. 
2) bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op hetzelfde moment burgernet in. 
3) de centralist van de meldkamer van de politie geeft een bericht door aan alle Burgernetdeelnemers in het 


gebied van de melding: ‘dit is een oproep voor Burgernet’. Gevolgd door een signalement en afgesloten 
met ‘heeft u informatie over deze burgernetactie, belt u dan met ‘een bepaald telefoonnummer’ en blijf 
aan de lijn.’ De deelnemers ontvangen deze oproep als ingesproken bericht op hun (mobiele) telefoon. 
Ook kan een sms-bericht worden verzonden, deze kent uiteraard minder tekens. 


4) aan de hand van de door Burgernetdeelnemers gemelde informatie kan de politie eenheden aansturen en 
het zoekgebied van Burgernetdeelnemers vergroten.  


5) het vergroten van het zoekgebied betekent dat de meldkamer van de politie ook Burgernetdeelnemers in 
andere gebieden inschakelt. 


6) na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. 
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7) na het afsluiten van de actie wordt door de Burgernet-organisatie een bericht geplaatst op 
www.burgernet.nl. In dit bericht wordt uitgebreid uitleg gegeven over de toedracht en afwikkeling van de 
Burgernetactie. Dit bericht wordt verstuurd naar alle geïnteresseerde deelnemers die bij de actie 
betrokken waren. 


 
Na een Burgernetactie kan in voorkomende gevallen meer informatie worden verschaft aan de deelnemers. Dit 
kan via de website en/of met een e-mailbericht naar de deelnemers. De communicatiemedewerkers van de 
gemeente en politie moeten dit met elkaar afstemmen. 
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3. Baten 
 
De kracht van burgernet is dat het enerzijds iets concreets oplevert (aanhoudingen, terugvinden van vermiste 
personen en dus veiligheid) en anderzijds de burger bewuster met veiligheid leert omgaan. Burgernet biedt de 
mogelijkheid aan de burgers om meer betrokken te raken bij veiligheid in de eigen werk- en leefomgeving. Door 
deze vorm van participatie voelt men zich veiliger en is men bereid om een actieve bijdrage te leveren aan de 
eigen veiligheid en die van anderen. Los van een mogelijke toename van het aantal opgeloste zaken zal de 
subjectieve veiligheid dus in elk geval toenemen. 
 
Het verwachte aantal deelnemers is ongeveer 5% van het totaal aantal inwoners 
Er blijkt een grote bereidheid onder de burgers te bestaan om deel te nemen aan Burgernet. Bij de landelijke pilot 
was dit ongeveer 4 % van het aantal inwoners. Dit aantal is na de eerste acties wisselend gestegen naar tussen 
5% en 7%. Hierdoor zijn voor de gemeente Deventer bij de start ongeveer 6.000 deelnemers te verwachten. Of 
dit aantal gehaald wordt of zelfs overtroffen, hangt voor een heel groot deel af van de kwaliteit van de 
communicatie (vorm, inhoud, verspreidingswijze, moment). Wij hebben ons wel tot doel gesteld dit aantal te 
realiseren.  
 
Het veiligheidsgevoel van deelnemers wordt positief beïnvloed 
Deelname aan burgernet leidt tot een sterker gevoel van veiligheid. De Burgernetdeelnemers willen graag een rol 
spelen en verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid. Burgernet geeft bewoners een concreet 
instrument om een bijdrage te leveren aan veiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat burgers graag meer betrokken 
bij veiligheid wordt en door daadwerkelijk te participeren ook meer alert worden. 
 
De betrokkenheid van de samenleving bij het veiligheidsbeleid wordt vergroot 
De Burgernetdeelnemers willen een actieve bijdrage leveren aan veiligheid en zien dat ook als een eigen 
verantwoordelijkheid. Grip op eigen veiligheid en verhogen van de pakkans door de politie zijn en blijven de 
belangrijkste argumenten voor deelname. De grip op eigen veiligheid blijkt door deelname niet waarneembaar te 
zijn toegenomen, wel vinden deelnemers dat de veiligheid in de gemeente is toegenomen. 
 
Burgernet draagt bij aan een verbetering van het imago van de politie 
Burgernet levert een positieve bijdrage aan het imago van de politie. De tevredenheid over het functioneren van 
de politie stijgt door deelname aan Burgernet. De samenwerking met de politie wordt tijdens acties letterlijk 
zichtbaar: de politie doet iets, met ons en voor ons. 
 
De heterdaadkracht van de politie zal toenemen 
Een deel van de bereikte deelnemers zal zich buiten de straal van de actie bevinden, een deel van de bereikte 
deelnemers binnen de straal is niet in de gelegenheid om actief iets met de oproep te gaan doen. Maar zelfs met 
een gering percentage actieve deelnemers neemt de heterdaadkracht van de politie aanzienlijk toe ten opzichte 
van de situatie zonder Burgernet. Uit een pilot is gebleken dat deelnemers tijdens acties andere deelnemers 
informeren of mensen uit hun sociale netwerk activeren om mee te helpen speuren. Deze mensen zijn, in 
tegenstelling tot ondersteunende politie-eenheden, direct inzetbaar. 
 
Het aantal succesvolle heterdaad opsporingen op jaarbasis zal toenemen 
Burgernet levert een wezenlijke bijdrage aan het verhogen van de heterdaadkracht. 
  
Burgers zijn in staat om tijdig te handelen. 
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Bij melding van actuele misdrijven als insluiping of inbraken kan ook de modus operandi beschreven worden 
waardoor burgers direct preventieve maatregelen kunnen treffen naast de gevraagde observaties. 
 
Extra baten 
De hierboven genoemde baten hebben betrekking op de geformuleerde doelstellingen. Er is nog een aantal 
bijkomstige, positieve punten, die voortkomen uit de beleving van de verschillende projectgroepen gedurende de 
pilotperiode. Deze zijn: 
 
Verbeterde regionale samenwerking 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de pilot Burgernet hebben gemeenten en politie zeer intensief met 
elkaar samengewerkt. Deze samenwerking baant een pad voor huidige of toekomstige samenwerkingsprojecten. 
 
Verhoogde meldingbereidheid deelnemers 
Bij meerdere gelegenheden is geconstateerd dat sommige melders zichzelf identificeren als 
Burgernetdeelnemers. Het is algemeen bekend dat inwoners helaas terughoudend zijn bij het bellen van 112. 
deelname aan Burgernet geeft inwoners ervaring in het contact met de politie c.q. de meldkamer. Deze ervaring 
helpt de drempel voor het melden van incidenten te verlagen. Deze toegenomen meldingsbereidheid vormt een 
zeer welkome versterking van de heterdaadkracht. 
 
Verhoging sociale cohesie. 
Een van de potentieel sterke voordelen van burgernet is dat voor deelnemers zichtbaar wordt hoeveel 
gelijkgestemden er in de eigen wijk wonen. Vooral de zoektocht naar vermiste kinderen (waar iedereen massaal 
de huiskamer verlaat) doet wonderen voor de sociale cohesie in de buurt, met alle positieve effecten van dien.  
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4. Randvoorwaarden 
 
In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden voor deelname aan burgernet geschetst. Aangezien het project 
Burgernet een samenwerking is tussen gemeente en politie (en burgers) gelden voor beide partijen 
randvoorwaarden. Hieronder worden deze zoveel mogelijk per partij vermeld.  
 
Zowel politie als gemeente 


• Het regionaal College IJsselland is akkoord met de uitvoering van de regionale uitrol Burgernet.  
• Borging: deelnemers, organisatie, informatie-uitwisseling politie en gemeente 
• Gemeente en politie hebben burgernet opgenomen in beleids- en beheerscyclus en 


managementrapportages. 
 
Politie 


• Medewerking politie op regionaal en lokaal niveau 
• Systeem geïmplementeerd en gereed in meldkamer: meldkamer operationeel 
• Opleiding centralisten 
• Betrokkenheid: medewerkers meldkamer geïnformeerd, medewerkers team geïnformeerd. 
• Communicatieplan intern 
• Relatiebeheer, relatiebeheerder(s) opgeleid 
• Wekelijks analyse vanuit meldkamer met mogelijk gemiste incidenten, zodat dit in werkoverleg 


centralisten besproken kan worden. 
 
Gemeente 


• Bij de gemeente is besluitvorming afgerond en mensen en middelen vanuit de gemeente worden 
beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij Burgernet. 


• Realiseren van een telefoonnummer (helpdesk) voor vragen over burgernet  
• Realiseren van een mailadres voor burgernet: burgernet@deventer.nl   
• Duidelijkheid over invulling portefeuillehouder, beleidsmedewerker Veiligheid 


communicatiemedewerker 
• Betrokkenheid: medewerkers gemeente geïnformeerd. 
• Communicatieplan: intern en extern  
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5. Organisatie 
 
Wanneer de bestuurlijke besluitvorming achter de rug is kan burgernet worden opgestart en geïmplementeerd in 
de gemeentelijke organisatie. De implementatie behelst onder andere het borgen van Burgernet in de bestaande 
organisatie, zie kopje borging.  
 
Burgernet is een samenspel tussen de inwoners, gemeente en politie. Vanuit de regierol voor integrale veiligheid 
is de gemeente de partij die ook voor Burgernet de regierol invult. Bij het opstarten van burgernet is voornamelijk 
het samenspel tussen politie en gemeente van belang. Naast de samenwerking binnen de gemeentelijke 
organisatie zal er samenwerking plaats moeten vinden tussen gemeente en politie.  
 
De beoogde participanten van Burgernet in IJsselland betreffen alle gemeenten. Om Burgernet in te voeren in de 
gemeentelijke organisatie is een aantal actoren noodzakelijk.  
 
Verantwoordelijkheden 
Er is binnen het Burgernet-concept een verdeling van verantwoordelijkheid tussen gemeente en politie gemaakt. 
Dit is tegelijkertijd een groeiproces. Het onderhouden van de contacten met de burgers c.q. deelnemers is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Het relatiebeheer is dus een gemeentelijke taak.  
Het aannemen van de meldingen, het opstarten van de Burgernetacties, het verwerken van de informatie in het 
reguliere proces en het technisch onderhouden van het systeem zijn verantwoordelijkheden van de politie. Op het 
terrein van de communicatie hebben beide een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar waar het de politietaak 
en berichtgeving over de Burgernetactie betreft, verzorgt de communicatiefunctionaris van de politie de 
communicatie. De communicatie over veiligheid in de wijk, de toepassing van Burgernet op basis van het 
integrale veiligheidsbeleid zijn thema’s voor de gemeentelijke communicatiefunctionaris.  
 
Overleggen 
Het landelijk programmabureau bewaakt de strategische doelstellingen van Burgernet en verwoord namens BZK, 
Justitie en de Landelijke Adviesgroep de gemaakte afspraken naar de Regionaal manager.  
De landelijke overlegvormen zijn de gebruikersgroep burgernet, de gebruikersgroep functioneel beheer en het 
landelijk platform Burgernet. 
 
Regionale stuurgroep: 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het monitoren ten aanzien van het behalen van de doelen van het 
implementatietraject. De stuurgroep komt in ieder geval bij elkaar bij iedere faseovergang. Overige 
samenkomsten zullen gebaseerd zijn op “management by exception”. De stuurgroep houdt contact met de lokale 
driehoeken per aangesloten/aan te sluiten gemeente. In deze driehoek kunnen beslissingen genomen worden. 
De stuurgroep zal derhalve geen zeggenschap hebben over zaken die in een gemeente plaatsvinden.  
De stuurgroep geeft tevens voeding aan het Regionaal College, alwaar eventueel geconstateerde bestuurlijke 
zaken ter besluitvorming neer kunnen worden gelegd. Daar waar noodzakelijk kan de Regionale stuurgroep 
overleg plegen met een lokale driehoek.  
 
Samenstelling Regionale Stuurgroep 
Naam Rol 
P. Zoon Burgemeester Raalte (vz.) 
S. Dekker Portefeuillehouder Politie 
M. Zijlstra Beleidsadviseur politie 
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L. Poot  beleidsadviseur burgemeester Zoon vwb burgernet 
 
Regionaal manager burgernet 
De Regionaal projectleider Burgernet wordt geleverd door de politie IJsselland en is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing van het implementatie – en voortgangstraject.  
 
Team  Veiligheid 
De beleidsmedewerker veiligheid is verantwoordelijk voor de lokale invoering van Burgernet. Deze persoon 
coördineert de implementatie van Burgernet in de gemeente. Het overgrote deel van de lokale processen zal 
daarom bij deze persoon liggen. Voornamelijk de voorbereiding op de werving met de daarbij behorende 
voorbereiding op de introductiebijeenkomsten zullen in dit verband moeten worden gelegd (gezamenlijk met 
communicatiemedewerker). Tevens is hij/zij de tussenpersoon tussen Burgernet en de burgemeester. De 
burgemeester zal gevraagd en ongevraagd de status van Burgernet willen weten. Team Veiligheid heeft een 
regisserende rol in de gesprekken die plaatsvinden rondom het ontstaan van Burgernet. Na de implementatie is 
Team  Veiligheid die de continuïteit van Burgernet waarborgt. 
Team Veiligheid 


• Bereidt de werving voor in samenspraak met de communicatiemedewerker; 
• Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten in samenspraak met de communicatiemedewerker; 
• Houdt de burgemeester gevraagd en ongevraagd op de hoogte van de status van Burgernet.  


 
Communicatiemedewerker 
Een van de doelstellingen van burgernet is het vergroten van het veiligheidsgevoel bij inwoners; dit kan onder 
andere met goede communicatie worden bereikt. De communicatiemedewerker zal zich in de lijn van zijn 
werkterrein voornamelijk, en in samenspraak met het Team Veiligheid, bezig gaan houden met de externe 
communicatie omtrent Burgernet. De wervingscampagne speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de 
introductiebijeenkomsten en nieuwsbrieven zijn van belang. De communicatiemedewerker zal een actieve rol 
moeten innemen bij het uitdragen van het concept Burgernet bij de inwoners. 
De communicatiemedewerker:  


• Stelt een lokaal communicatieplan (in samenspraak met communicatiemedewerker politie 
IJsselland) op en draagt zorg voor de uitvoering hiervan; 


• Draagt bij aan de internetredactie van nieuwsbrieven en voorbereiding van andere 
communicatie(middelen). 


 
Relatiebeheerder 
Het relatiebeheer is een gemeentelijke taak. De politie heeft aangeboden dit voor de gemeenten uit de voeren 
tegen vergoeding. Dat betekent dat de politie verantwoordelijk is voor het registreren van nieuwe deelnemers, 
wijzigingen van deelnemersgegevens en het uitschrijven van deelnemers. Daarnaast kan de relatiebeheerder 
degene zijn die gegevens uit het systeem haalt voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, onderzoeken en dergelijke. De 
relatiebeheerder onderhoudt en versterkt de relatie tussen de deelnemers van burgernet en de interne organisatie 
en de gemeente. 
De relatiebeheerder: 


• Treedt op als eerste contactpersoon voor Burgernetdeelnemers en het overige publiek bij 
telefonische en schriftelijke (vaak via de mail) vragen, opmerkingen en suggesties. Hij registreert 
en handelt deze vragen af binnen af te spreken doorlooptijden en vertaalt deze door naar de 
juiste spelers binnen de gemeente en de politie; 
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• Fungeert als telefonische helpdesk voor het beheer van de gegevens van Burgernetdeelnemers 
en draagt zorg voor mutaties. Hij begeleid waar nodig de deelnemers die zich bij de lancering van 
Burgernet of daarna met de site willen aanmelden voor deelname. Hij verzorgt de administratieve 
invoer en afhandeling van degenen die zich schriftelijk hebben aangemeld binnen af te spreken 
doorlooptijden. 


• Behandelt de praktische taken met betrekking tot het versturen van elektronische en gedrukte 
nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen aan deelnemers. 


De gemeente voorziet, met behulp van diverse communicatie instrumenten, zoals voorlichtingsmiddelen, in de 
informatiebehoefte van deelnemers. 
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6. De voorbereiding 
 
Hiermee wordt bedoeld het tijdsbestek vanaf besluitvorming tot het moment dat de werving van 
Burgernetdeelnemers daadwerkelijk van start gaat. 
 
Binnen de voorbereidingsfase is tijd de essentiële factor. Rondom Burgernet zijn meerdere actoren passief of 
actief betrokken. Met al deze actoren dient rekening te worden gehouden als het gaat om de factor tijd. Veelal zijn 
de betrokken actoren druk bezet. Voor de één is Burgernet een project met een hoge prioriteit. Voor de ander 
komt Burgernet zo af en toe even om de hoek kijken.  
 
Communicatie 
Communicatie is afhankelijk van vele factoren in een regio en in een gemeente. De gemeenten en korpsen zijn 
binnen de landelijke kaders zelf verantwoordelijk voor de communicatie. Per politiekorps en gemeente wordt de 
interne communicatie verder uitgewerkt in een intern communicatieplan. Daarnaast wordt er in samenspraak 
tussen politie en gemeente een extern communicatieplan opgesteld. 
 
Wervingscampagne 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat inwoners misschien wel, maar waarschijnlijk nog niet 
weten wat Burgernet nu precies is. Hiervoor is een uitgebreide wervingscampagne op zijn plaats. Bij een 
uitgebreide wervingscampagne kan gedacht worden aan het verzenden van huis aan huis brieven. Een 
introductiebijeenkomst na de verzending van de brieven van werving voor de eerste deelnemers en 
geïnteresseerden aan Burgernet. Daarnaast kan gedacht worden aan het plaatsen van een bericht over 
introductiebijeenkomsten op de website of de lokale kranten indien de aanmeldingen niet op gang komen. Zo zijn 
er tal van mogelijkheden voor de wervingscampagne.  
 
Betrokken houden 
Na de werving is het van belang om de deelnemers betrokken te houden bij Burgernet. Dit kan bijvoorbeeld door 
het regelmatig versturen van een (digitale) nieuwsbrief of veel publiciteit geven aan het registreren van de zoveel 
1.000ste deelnemer of successen die direct gerelateerd zijn aan Burgernet. Een nieuwe wervingscampagne kan 
leiden tot nieuwe deelnemers. Maar ook een standaardpakket met een folder en een aanmeldingsformulier voor 
nieuwe inwoners kan zorgen voor een stabiel deelnemersaantal. Feedback via wijkagenten in buurt-/wijk-
/dorpsplatforms is hier ook van groot belang. 
 
Verdere uitwerking 
De exacte invulling van werving, introductiebijeenkomst, nieuwsbrief, borging, etc. zullen na besluitvorming verder 
uitgewerkt worden door het regionaal bureau Burgernet. 
 
Planning 
Bij positieve besluitvorming over de invoering van Burgernet staat de start van de communicatie-
/wervingscampagne gepland op 1 oktober 2012. Vervolgens zal dan per 16 oktober Burgernet voor Deventer 
operationeel zijn. In deze planning is rekening gehouden met de planning van de politie IJsselland en de ervaring 
dat de publiciteitscampagne niet in of kort na de zomervakantie dient te worden gepland vanwege de geringe te 
verwachten respons in die periode. 
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7. Organisatorische borging 
Alle ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen zijn erop gericht om Burgernet een permanente plaats te geven 
in het domein veiligheid. Om Burgernet deze bestendige plaats te geven is het van groot belang dat het initiatief 
en de bijbehorende werkzaamheden zichzelf een permanente plaats verwerven in de gemeentelijke organisatie. 
 
Gemeentelijk regie 
De gemeente heeft de regierol voor de lokale veiligheid. Dit betekent dat zij ook verantwoordelijk is voor 
Burgernet. Uiteraard zal de politie prima in staat zijn om zorg te dragen voor het beheer en de dagelijkse 
Burgernetacties. Het is noodzaak dat Burgernet geborgd wordt in het lokaal veiligheidsbeleid.  
 
Permanente functionarissen en hun rol 
Om continuïteit voor de toekomst te waarborgen is het van belang dat Burgernet een plaats krijgt in de 
gemeentelijke organisatie die wisselingen in het personeelsbestand kan overleven. Het verdient dan ook 
aanbeveling de taken die horen bij Burgernet op te nemen in het functieprofiel van de betreffende functionarissen. 
Een onderdeel van Burgernet is het relatiebeheer. Waar deze rol aanvankelijk bij gemeenten gedacht was, is die 
nu centraal bij de politie belegd. 
Hierbij zijn er drie ‘gemeentelijke’ rollen te noemen bij Burgernet: 
 
Bestuurlijke portefeuille 
De verantwoordelijkheid voor de openbare orde is bij wet toegekend aan de burgemeester.  
 
Team Veiligheid 
Een medewerker van de staf Veiligheid is qua beleid en regie de eerste ambtelijke verantwoordelijke voor 
Burgernet. Deze taak wordt na de implementatiefase gekoppeld aan de contactpersoon/beheerder bij de politie. 
De regie wordt gevoerd in samenspraak met de verschillende partners.  
 
Communicatie 
Een groot deel van het succes van de samenwerking ligt in een betrokken, omvangrijke deelnemerskring. 
Hiervoor is een goede communicatie een eerste vereiste. Hier is daardoor ook van groot belang dit taakaccent 
permanent te huisvesten binnen de afdeling communicatie van de gemeente. Vanuit Communicatie wordt 
hiervoor structurele capaciteit geleverd.  
 
Terugkoppeling 
Terugkoppeling op gemeentelijk niveau zal met name plaatsvinden tijdens het periodiek politieoverleg. Ook kan 
lokaal overleg plaatsvinden in ambtelijk overleg tussen gemeente en politie over thema’s zoals woninginbraken. 
Op regionaal niveau vindt terugkoppeling op ambtelijk niveau plaatsvinden via het netwerk RCIV. Op bestuurlijk 
niveau vindt de terugkoppeling plaats in het regionaal college. De regionaal coördinator draagt zorg voor de 
afstemming met de landelijke Burgernet-organisatie en met andere landelijke organisaties. 
Via de jaarlijkse voortgangsrapportage veiligheid wordt college en raad geïnformeerd over de participatie vanuit 
de bevolking en over de slagkracht van Burgernet. 
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8. Middelen 
 
In dit hoofdstuk wordt de financiële en personele inzet (van interne partners) voor voorbereiding, implementatie en 
borging van burgernet inzichtelijk gemaakt.  
 
Financiën en uren 
Aan deelname aan burgernet zitten incidentele en structurele kosten. De incidentele kosten zijn de kosten van de 
wervingscampagne, bijeenkomsten, etc. De structurele kosten zijn de uren van (communicatie-)medewerkers en 
het relatiebeheer. 
 
Kostenverdeling: 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ontwikkeling van de Burgernetapplicatie betaald. Zij regelt het 
beheer van de meldkamerapplicatie en de applicatie voor het relatiebeheer middels een landelijk bureau 
Burgernet. Het ministerie verstrekt subsidie voor de invoering aan de politie. De politie IJsselland gebruikt de 
subsidie voor het invoeren van de eerste aanmeldingen. De politie betaalt zelf de directe communicatiekosten 
voor berichten (SMS’jes en spraakberichten). Daarvoor is ten behoeve van IJsselland € 75.000 begroot. De 
gemeente is verantwoordelijk voor werving en relatiebeheer. De politie IJsselland heeft reeds toegezegd dat de 
kosten van eerste invoer van gegevens door de politie gedragen zullen worden. De structurele kosten zijn de 
kosten voor het relatiebeheer en de communicatie. De politie heeft aangeboden om het relatiebeheer te 
verzorgen. Voor relatiebeheer moet worden gerekend op maximaal € 0,20 per inwoner wat neerkomt op ca. € 
20.000 voor Deventer per jaar. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners op 
1-1-2012. In verband met een batig saldo op de invoeringssubsidie is de politie IJsselland voor 2012 bereid om dit 
in te zetten voor verlaging van de kosten van relatiebeheer van de dit jaar aangesloten gemeenten in deze regio. 
De kosten in het eerste jaar van invoering worden voornamelijk bepaald door het geven van voldoende publiciteit 
en het aanschrijven van burgers. De kwaliteit (bereik en respons) van aanschrijven is van grote invloed op het 
uiteindelijke aantal deelnemers en daarmee bepalend voor het resultaat van Burgernet. Het product Integrale 
veiligheid heeft geen budgetruimte voor nieuwe projecten. Uren van medewerkers communicatie kunnen niet 
binnen de reguliere werkzaamheden gedekt worden.  
Samengevat: de kosten voor de gemeente komen in het eerste jaar van implementatie in totaal op € 40.000 (€   
33.250 voor huis aan huismailing/porto/drukwerk en € 6.750 voor uren communicatie). In de volgende jaren komt 
dit op een totaalbedrag van € 24.500 (€ 20.000 relatiebeheer en € 4.500 voor uren communicatie en kosten 
drukwerk). Voor deze kostenopstelling is vooralsnog uitgegaan van het maximumbedrag van € 0,20 voor 
relatiebeheer. Verwacht wordt dat de politie IJsselland alsnog bereid is dit tegen een lager tarief uit te voeren.  
Bij de voorjaarsnota kan definitief worden besloten tot invoering van burgernet. 
 
Wervingscampagne 
De kosten van de wervingscampagne zijn sterk afhankelijk van hoe dit ingevuld wordt. Op dit moment wordt 
uitgegaan van een wervingscampagne door het versturen van een wervingsbrief huis aan huis. Voor deze 
werving is het nodig dat de brieven opgesteld worden, dat er een brochure wordt gedrukt, dat er 
(retour)enveloppen aanwezig zijn, etc. Als gemeente hebben wij de mogelijkheid om dit in huis te regelen, 
waardoor hier geen extra kosten voor specifiek Burgernet aan verbonden zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om een bijeenkomst of meerdere te organiseren indien dit nodig geacht wordt. Ook hiervoor geldt dat deze 
bijeenkomsten in het gemeentehuis kunnen plaatsvinden. 
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RAADSMEDEDELING 
 
Onderwerp : Gedachtenwisseling m.b.t. de invoering van Burgernet 


 
Mededelingennr. : 682528 Portef.houder : burgemeester 
Team : Team  Veiligheid BenW-besluit d.d. 20 maart  2012. 


 
 


1. Inleiding: waarom deze mededeling 
Bij de behandeling van de voortgangsrapportage Veiligheid in 2011 heeft uw raad aangedrongen op 
de invoering van burgernet. Toen is toegezegd  dat er in het eerste kwartaal van 2012 een voorstel 
zal worden voorgelegd over de invoering van Burgernet.  Aangezien er geen financiële dekking is 
voor de kosten die verbonden zijn aan de invoering en beheer wil het college de gevoelens van de 
raad over de invoering van burgernet  inwinnen. In dat kader treft u bijgaand een plan van aanpak 
aan. Wanneer uw raad besluit tot invoering van Burgernet, zal een en ander worden meegewogen in 
het kader van de Voorjaarsnota. 


 
2. Kader 


Na een landelijke pilot is in 2009 besloten tot landelijke invoering. Eind 2011 namen reeds 280 
gemeenten deel aan Burgernet. In 2010 is in het regionaal College in IJsselland de wenselijkheid 
vastgesteld m.b.t. de invoering van Burgernet.  
 


3. Kern van de boodschap 
Burgernet is een samenwerking van gemeenten, politie en burgers. In urgente zaken vraagt  de 
politie via spraakberichten, smsjes of tweets aan deelnemende burgers om relevante waarnemingen 
actief te melden.  Burgernet biedt de mogelijkheid aan burgers om meer betrokken te raken bij 
veiligheid in de eigen omgeving. De ervaring leert dat men zich door deelname aan Burgernet veiliger 
voelt en dat men ook bereid is om  een actieve bijdrage te leveren aan de eigen veiligheid en die van 
anderen. De deelnemersaantallen in andere gemeenten in IJsselland wijzen op een grote bereidheid 
tot deelname onder burgers. Voor de politie neemt de heterdaadkracht – en daarmee de pakkans - 
aanzienlijk toe. Hiermee neemt het vertrouwen in de politie en overheid toe. Het resultaat van 
Burgernet hangt samen met het aantal  en spreiding van het deelnemers in de gemeente. Hiervoor is 
de kwaliteit van de werving cruciaal.   
 
De kosten voor de gemeente komen in het jaar van implementatie in totaal op € 40.000 (€ 33.500 
voor huis-aan-huis-mailing/porto/drukwerk en € 6.750 voor uren communicatie). In 2012 worden er 
door de politie geen kosten voor relatiebeheer gerekend buiten de portokosten)  In 20113 en verder 
komt dit op een totaalbedrag van € 24.500 (€ 20.000 relatiebeheer en € 4.500 voor uren 
communicatie en kosten drukwerk) per jaar.  Voor deze kosten opstelling is uitgegaan van het 
maximumbedrag van € 0,20 per inwoner voor relatiebeheer.  Voor deze kosten zijn geen vrij te 
besteden middelen beschikbaar  binnen het programma Openbare Orde en Veiligheid. Als uw raad 
kiest voor invoering van burgernet, zal een en nader meegewogen moeten worden in het kader van 
de voorjaarsnota. 
 


4. Nadere toelichting 
In het plan van aanpak dat als bijlage bij deze raadsmededeling is toegevoegd  treft u nader 
informatie aan.   
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Communicatiestrategie, gemeente Deventer 
Versie 13 februari 2012. 
 
Inleiding 
De gemeente Deventer wil Burgernet invoeren. Communicatie is cruciaal. Medewerkers van de 
overheidsinstanties die Burgernet moeten gaan ‘draaien’, moeten weten wat er van de overheid 
verwacht wordt. En Burgernet is pas een succes als veel inwoners zich aanmelden en meedoen. De 
ervaringen van Zwolle zijn benut.  
 
Communicatiedoelen en doelgroepen 
- De interne communicatie (gericht op de medewerkers van de gemeente en de politie) gaat om  
succesvolle introductie van Burgernet. We maken gebruik van de landelijk ontwikkelde 
communicatiestrategie en –middelen (sjablonen, formats, toolkits e.d.) 
- De externe communicatie gaat om  het vergroten van de bekendheid met Burgernet en 
aanmeldingen om mee te doen.  
 
Contextanalyse 
Communicatie over Burgernet slaagt alleen als doelgroepen een juist beeld hebben van doel en 
gebruik van Burgernet. Ervaringen uit het land geven aan welke mogelijke weerstanden en associaties 
er kunnen zijn, wat het voordeel voor de deelnemende burger is en welke lessen t.a.v. de 
communicatie zijn geleerd.  
 
Mogelijke weerstanden en onjuiste associaties: 


• ‘Burgerwacht’-associatie van sterke mannen die voor eigen rechter spelen in hun wijk. 
• De zoveelste kliklijn. 
• Speeltje van de politie om eigen capaciteitsprobleem op te lossen 
• Duur middel om in te zetten. 


 
Gewenste inhoud van en associaties rondom Burgernet: 


• Met burgernet bevorder je de actieve wederkerigheid tussen politie en burgers. 
• De mensen zelf zijn Burgernet, de politie en gemeente faciliteren. 
• We zijn er voor elkaar op de momenten dat dit nodig is. 
• Met burgernet bevorder je de veiligheid in je eigen leefomgeving en je eigen veiligheidsgevoel  
• Complementair: burger blijft op zijn post en kijkt uit, politie gaat ‘er achteraan’, is mobiel actief; 


gemeente maakt van betrokkenheid gebruik in het kader van wijkveiligheid en leefbaarheid. 
• ‘Samen sterk’ bij landelijke inzet: krachten bundelen met burger, gemeente en politie, maar 


ook met andere betrokken partners ( veiligheidsregio). 
• Ervaren ‘gepaste trots’ door deelnemers en alle andere deelnemers. 
• Het gaat om urgente zaken (delicten, hulpverlening), die direct een fysieke zoekactie vergen. 
• Het gaat om urgente zaken die de veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving raken. 
• Tevredenheid laatste contact politie 


  
De projectevaluatie van de pilots in het land leveren t.a.v. communicatie aanbevelingen op: 


• Benoem op de meldkamer kerninstructeurs voor Burgernet die tevens de ambassadeursrol 
vervullen binnen de meldkamer; 


• Zorg voor een heldere interne communicatie over het project en de voortgang daarvan; 
• Maak gebruik van internet, twitter etc,  
• De slogan van Burgernet: Laat van je horen met Burgernet! 
• De communicatiestrategie moet ook wervend zijn.. 
• Onderscheid communicatie- werving – relatiebeheer (m.b.t. beschikbare capaciteit en budget) 
• Maak een heldere rolverdeling tussen politie en gemeente 







 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Strategie 
Benutten landelijke communicatiemiddelen 
We maken gebruik van bestaande communicatieformats, door Burgernet ontwikkeld. We gebruiken 
dus de landelijke teksten en het beeldmerk, in folders etc wel in combinatie met het logo van de 
gemeente Deventer.  
 
Interne communicatiestrategie 
- informeren en instrueren van de doelgroepen 
- motiveren van de doelgroepen zodat zij meedenken en meedoen 
 
Externe communicatiestrategie 
- informeren van de doelgroepen 
- werven van deelnemers 
- betrokkenheid van deelnemers houden, door meerwaarde zichtbaar te maken, te vertellen over 
Burgernetacties etc.  Het kan namelijk voorkomen dat deelnemende burgers enige tijd geen melding 
ontvangen en dan komt het er op aan dat men toch regelmatig een ‘teken van leven’ ontvangt door 
met een nieuwsbrief.  
 
Taakverdeling en afzender 
Burgernet gaat uit van een heldere rol- en taakverdeling tussen politie en gemeente.  


• Burgernet (politie) is verantwoordelijk voor het technische systeem van Burgernet en de 
operationele aansturing van de deelnemers aan Burgernet. De politie levert input aangaande 
operationele zaken die met acties van burgernet zijn ingezet en verzorgt de interne 
communicatielijn naar de meldkamer.  


• De gemeente is verantwoordelijk voor het werven van deelnemers en de interne 
communicatie binnen de gemeentelijke organisatie. En is dus afzender van deze 
communicatie.  


• Burgernet (politie) is verantwoordelijk voor en de afzender van de communicatie met de 
deelnemers. De gemeente betaalt 0.50 eurocent per nieuwe aanmelding aan Burgernet.  


• De gemeente is verantwoordelijk voor het relatiebeheer welke wordt verzorgd door de politie. 
Deze houdt dus de database met adressen bij. De gemeente betaalt de politie hier jaarlijks 
maximaal 0.20 eurocent per inwoner voor. 


 
De afzenderrol van de gemeente moet niet worden onderschat. Reflexmatig zal men Burgernet eerder 
associëren met de politie; deelnemers hebben immers alleen direct contact met de politie, ze 
ontvangen telefoontjes van de politie en de politie reageert op de binnengekomen informatie. 
Bovendien is de politie in de ogen van de burger de instantie die zich bezighoudt met veiligheid. Het 
vraagt dus aandacht van zowel de gemeente als de politie de aandacht van de deelnemers te krijgen 
voor blijvende - en voldoende deelname.  
 
Middeleninzet 
Fase lancering en werving 
Intern 


• Artikelen in de interne bladen (gemeente en politie) 
• Intranet (gemeente en politie) 
• instructie tijdens bijeenkomsten politieteams Deventer 
• instructie medewerkers meldkamer 
• instructie medewerkers alle betrokken medewerkers van de gemeente (incl brandweer etc) 


 
Extern 







 
 
 
 
 
 
 
 


• Berichtgeving 
o Persbijeenkomst (start werving) en persbericht  
o Gemeentepagina’s aankondiging: let op uw brievenbus en meld u aan. 
o Twitter en evt Facebookpagina 


• Huis-aan-huisbrief met brochure veelgestelde vragen, antwoordkaart en antwoordenveloppe 
• www.burgernet.nl (links vanaf de internetpagina’s van de gemeenten en de politie) 


o Vulling van de site met lokale informatie (gemeente) 
o Posters (a.h.v. landelijk ontwikkeld materiaal) Plaatselijk Belang, bibliotheken, 


gemeenschapshuizen, scholen, gymzalen, sportverenigingen, politiebureaus, 
gemeentehuis 


• Visitekaartjes met korte info, voor politieagenten en team Toezicht 
• Na aanmelding: een bevestigingsmail door Burgernet (politie) 
• Na aanmelding: eventueel een voorlichtingsbijeenkomst bij veel vragen 


 
Fase contact warm houden en nieuwe deelnemers blijven werven 
Intern 


• Artikel in de interne bladen, intranet etc. 
• Regelmatige evaluatie bij de meldkamer en politieteams Deventer; Frontoffice gemeente en 


relatiebeheerder; communicatie politie en gemeente 
 


Extern 
* Up-to-date houden van www.burgernet.nl met afgeronde Burgernetacties door politie. 


• Terugkoppeling aan Burgernet-participanten door politie 
o Direct na melding 
o Periodiek 


• Nieuwsbrief te versturen door politie  
• Vermelding door gemeente van Burgernetacties in reguliere persberichtgeving, 


gemeentepagina, twitter etc. 
• Folder in welkomsttassen voor nieuwe inwoners 


 
Vervolg 
De gemeente signaleert als er in een wijk onvoldoende deelnemers zijn om een succes van Burgernet 
te maken. Dan zullen alleen indien noodzakelijk extra communicatieactiviteiten worden ingezet. In 
eerste instantie zal via de politie (wijkagent) actie worden ondernomen. Deze monitoring dient niet 
alleen aan het begin van de actie te worden ingezet maar moet een voortdurende actie zijn omdat 
mensen zich tussentijds kunnen afmelden. Burgernet kan alleen maar succesvol zijn als er voldoende 
‘ogen en oren’ in de wijk zijn en blijven. 
 
Budget  
 
De communicatiekosten zijn : 
-  2012:             40.000,-- 
-  structureel jaarlijks vanaf 2013:   24.500,-- 
Zie hieronder de specificatie.  
 
Fase 1: tweede helft 2012 


Middel  Oplage/aantal Indicatie kosten 
Huis-aan-huismailing met brief in voorbedrukte 
envelop, aanmeldingskaart, antwoordkaart, brochure 
met “veel gestelde vragen” 


Ca 42.000 Ca 30.000,--


Posters A3 (drukwerk) en verspreiding 100 1000



http://www.burgernet.nl/

http://www.burgernet.nl/





 
 
 
 
 
 
 
 


‘Visitekaartjes’ (drukwerk) en flyers 1000 1000
0,50 betalen aan Burgernet per aanmelding per kaart, 
ondanks online-optie 


Indicatie politie van 
% kaartaanmelders 


1.250


Totaal 33.250,--
 
Kosten communicatie-uren fase 1, 2012 
Communicatieadviseur 
- opstellen strategie en plan 
- overleg en advies tijdens voorbereiding 
- overleg met communicatie Burgernet (politie) etc 
- aansturen communicatiemedewerker 


30 uur a 95,-- 2.850,--


Communicatiemedewerker 
- teksten opstellen voor publiciteit 
- zorgen dat deze gepubliceerd worden 
- realiseren h-a-h mailing etc 
- af en toe succesvolle Burgernetactie goed 
uitventen 


60 uur a 65,-- 3.900,--


  6.750,--
Totaal kosten 2012                     40.000,-- 
 
 
 
Fase 2: jaarlijks vanaf 2013 


Middel  Oplage/aantal Indicatie kosten 
Posters A3 (drukwerk) en verspreiding , visitekaartjes 
en ander drukwerk 


650,--


0.20 euro per inwoner van Deventer voor 
relatiebeheer betalen aan politie 


100.000 20.000,--


Totaal 20.650,--
 
Kosten communicatie-uren jaarlijks vanaf 2013 
Communicatieadviseur 
- advies, overleg met projectleider en Burgernet 
(politie) 
- aansturen communicatiemedewerker 


20 uur per jaar  
a 95,00 


1.900,--


Communicatiemedewerker: 
- teksten opstellen voor publiciteit van succesvolle    
Burgernetacties 
- andere vormen van werving uitwerken 


30 uur per jaar  
a 65,00 


1.950,--


Totaal  3.850,--
Totaal kosten jaarlijks vanaf 2013                             24.500,-- 
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Onderwerp 
 


: Burgernet in positieve zin onderscheidend van Twitter en SMS. 
 


 
Burgernet is bedoeld om de politie extra  ‘ogen en oren’ te geven. Langs deze weg vergroot de politie 
haar heterdaadkracht en de pakkans bij misdrijven. Ook wordt Burgernet ingezet voor andere 
spoedeisende zaken zoals de opsporing van vermiste kinderen of demente personen. 
Het gaat altijd dus om actuele zaken waarbij de politie binnen een zeer kort tijdsbestek over de 
gevraagde informatie wil beschikken. Om op de aandacht en medewerking van de burger te kunnen 
blijven rekenen zijn een paar voorwaarden nodig: 


1. Het moeten actuele zaken zijn  
2. Er moet een relatie bestaan voor de burger die de oproep ontvangt  
3. De burgers hebben zich op voorhand  bereid verklaard om hieraan mee te werken 
4. De burger krijgt ook een bericht over de afloop 


 
Bij Burgernet wordt met spoed een bericht verzonden met het verzoek om relevante informatie direct  
aan de politie te melden. Op voorhand bestaat er commitment en dus is bekend op hoeveel oren en 
ogen’ gerekend mag worden. De burger wordt nadrukkelijk gevraagd om te informeren en – zeker bij 
een actueel misdrijf – vooral zelf niet op te treden. De berichten worden gezonden aan de 
telefoonnummers die gerelateerd zijn aan een bepaald gebied waarvan bekend is dat daar getuigen te 
vinden zullen zijn of iemand moet rondzwerven. De burger weet dus bij ontvangst van een bericht op 
voorhand dat het gaat om een ernstige zaak in zijn of haar eigen omgeving.  Ook weet hij/zij dat een 
snelle respons gewenst is. 
De melding van het resultaat of het einde van een opsporingsactie  aan de deelnemers voorkomt dat 
de burger nodeloos alert blijft en versterkt diens betrokkenheid voor een volgend incident, zeker bij 
een positief resultaat.  
 
Twitter is een medium waarbij geen controle bestaat over het bereik (omvang, locatie) van het bericht 
of de snelheid waarmee burgers bereikt kunnen worden. Er bestaat geen band met de ontvangers in 
de zin dat het gezamenlijk doel onderschreven wordt. Ook is niet bekend om hoeveel ontvangers het 
gaat of in welk gebied zij wonen of werken. Een gericht verzoek om waarnemingen in korte tijd  in een 
bepaald gebied is niet mogelijk. Daarmee is een beoogde versterking van de heterdaadkracht en een 
vergroting van de pakkans erg onzeker.  
 
Twitter is  als extra medium geschikt als aanvulling op de instrumenten van Burgernet aangezien 
Burgernet gebaat is bij een zo groot mogelijk dichtheid van ‘ogen en oren’. Met name de uitbreiding 
hiervan met jongere burgers valt te verwachten door ook gebruik te maken van Twitter.  
 
SMS. Deze vorm van berichten vormt de basis voor Burgernet. Dit vereist een actueel bestand van 
deelnemers. Willen de berichten effectief zijn dan is betrokkenheid nodig en informatie over de 
verblijflocatie van de burger die het bericht zal ontvangen. Deze combinatie is de essentie van het 
Burgernetsysteem.  De voornaamset kosten van Burgernet worden verklaard uit het op peil houden 
van een actueel ledenbestand. 
 
SMS-alert is een alerteringssysteem dat over Nederland uitgerold gaat worden. Dit systeem is 
bedoeld om via mobiele telefoons in een bepaald gebied mensen te alarmeren over dreigend gevaar. 
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Zo’n bericht wordt ongevraagd ontvangen door alle toestellen binnen het bereik van geselecteerde 
zendmasten van providers.  Afgezien dat dit systeem bedoeld is voor ernstige calamiteiten is er vooraf 
geen commitment over gebruik met de ontvangers. De ontvangers hebben ook geen andere relatie 
met de locatie dan dat zij zich op dat moment daar bevinden. Het aantal ontvangers (en daarmee het 
aantal ‘oren en ogen’) is onvoorspelbaar.   





