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veiligheidszorg; Volop lokale
kansen in nieuw politiebestel

Geachte heer, mevrouw,
Op 1 januari aanstaande treedt de nieuwe Politiewet 2012 in werking, met ingrijpende gevolgen voor
de rollen van lokaal bestuur, minister en politie. Het is nú tijd om vast te stellen wat er verandert en
welke gevolgen dit heeft voor gemeenten. De vraag hoe u en anderen de lokale verankering van de
politie kunnen garanderen, is daarbij essentieel.
Graag brengen wij in dit verband bij u de publicatie "Gezamenlijke veiligheidszorg; Volop lokale kansen
in nieuw politiebestel" onder de aandacht. Deze publicatie beschrijft de verschillende rollen die iedereen straks heeft, geeft inzicht in de nieuwe kaders waarbinnen de samenwerking vorm kan krijgen en
laat onder andere zien hoe u ook in de nieuwe constellatie via de driehoek kunt sturen op de politie. U
ontvangt hierbij vijf exemplaren, bestemd voor gemeenteraad en college. U kunt exemplaren bijbestellen zolang de voorraad strekt of het van onze website www.vng.nl downloaden.
Het Actieprogramma is door minister Opstelten ingesteld om de lokale verankering van de nationale
politie te versterken. Vertegenwoordigers van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Raadslid.nu, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de
regioburgemeesters, het openbaar ministerie en de politie nemen er aan deel. Burgemeester Bernt
Schneiders van Haarlem is voorzitter. Het Actieprogramma is onafhankelijk en zal de komende maanden meer initiatieven ontplooien die er aan moeten bijdragen dat het nieuwe politiebestel voor de lokale spelers een succes wordt.
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Mocht u, naar aanleiding van de publicatie of anderszins, vragen of ideeën hebben, dan kunt u zich
richten tot de heer Michiel Geuzinge (VNG) via informatiecentrum@vng,nl en 070 - 373 8393 of tot de
secretaris van het Actieprogramma, de heer Jacos van Zeist (i,h.e.van.zelst@minveni.nl).
Hoogachtend,

Vereniging van NederlandseGemeenten
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Pans
voorzitter directieraad
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