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Samenvatting 

Het betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving is nog steeds een 
speerpunt van het kabinetsbeleid. De VNG en het Rijk ondersteunen daarom het programma Bur
gemet, waarin politie, gemeenten en burgers samen zorgen voor een veilige woonomgeving, van 

Burgernet heeft bewezen dat het werkt! Door dit succes en de toenemende belangstellinq van 
gemeenten om Burgernet in te voeren, is er een steeds sterker wordende behoefte aan concrete 
besluitvorming over en planning voor de verdere landelijke uitrol. Ook de vraag naar meer speci-

on Hp '? i 0«S e T T * I06" M e t d 6 Z e b r i e f h ° p e n w i j u h i e r i n v a n d i e n s t t e *J"- 0°k küken we terug 
op de resultaten tot nu toe en geven wij u een vooruitblik op 2011. 

Heeft u interesse Burgernet in uw gemeente uit te rollen, dan kunt u zich te melden bij het politie
korps waaronder uw gemeente valt. De namen van de contactpersonen van de politiekorpsen 
hebben we bij deze brief gevoegd. 

m L ï m l f LSMkkÜn,^J U m e e r a l a e m e n e informatie als u dit wenst. U kunt daarvoor contact opne
men met het landelijk programmabureau Burgernet, telefoon: 030-2155077 of persoonlijk met de 
programmamanager de hr. K. Stuive MCM: 06-46758949. Verder kunt u de website 
^ t o r n e t n j raadplegen. Ook alle ontwikkelde communicatie- en wervingsmiddelen zijn be
schikbaar voor u bij het programmabureau. J 

Binnen de VNG wordt de ondersteuning verzorgd door de heer Michiel Geuzinqe 
(michiel.qeuzinae@vna.nlV u kunt ook met hem contact opnemen. 
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Geacht college, geachte gemeenteraad, 

In een eerdere ledenbrief (23 december 2009, lbr. 09/152) heb ik u geïnformeerd over de stand 
van zaken van Burgernet en de mogelijkheden die het biedt voor uw gemeente. De landelijke uitrol 
is intussen in volle gang; in 52 gemeenten is Burgernet al operationeel en landelijk zijn er meer 
dan 150.000 deelnemers actief. 

Burgernet heeft bewezen dat het werkt! Door dit succes en de toenemende belangstelling van 
gemeenten om Burgernet in te voeren, is er een steeds sterker wordende behoefte aan concrete 
besluitvorming over en planning voor de verdere landelijke uitrol. Ook de vraag naar meer speci
fieke informatie neemt toe. Met deze brief hopen wij u hierin van dienst te zijn. Ook kijken we terug 
op de resultaten tot nu toe en geven wij u een vooruitblik op 2011. 

Het betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving is nog steeds een 
speerpunt van het kabinetsbeleid. De VNG en het Rijk ondersteunen dit programma, waarin poli
tie, gemeenten en burgers samen zorgen voor een veilige woonomgeving, van harte. 

Stand van zaken landelijke uitrol 
Na een pilot van november 2008 t/m mei 2009 in negen gemeenten verdeeld over vijf regio's is 
Burgemet geëvalueerd. Op basis van de positieve resultaten hebben de ministers van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie begin 2010 besloten het fasegewijs in te voeren in 
alle 25 politieregio's en minstens 50 gemeenten. Tevens zal de functionaliteit van SMS-Alert hierin 
opgaan. Alle meldkamers worden op deze wijze aangesloten op de Burgemetapplicatie, waardoor 
een landelijk dekkend netwerk ontstaat tussen de meldkamers. Een actie hoeft dus niet te stoppen 
bij een regio- of gemeentegrens. 

De eerste fase van deze landelijke uitrol is achter de rug en de tweede is momenteel in volle gang. 
Na de derde fase (eind 2011) is Burgernet landelijk ingevoerd in alle politiekorpsen. Het program
mabureau Burgernet ondersteunt de gemeenten en korpsen in de uitrol op het gebied van organi
satie, communicatie, opleidingen en techniek. 

De uitrol loopt zeer voorspoedig: 
• Per 1 januari 2011 zijn 52 gemeenten en korpsen de samenwerking aangegaan met bur

gers in hun regio. Ook dit aantal is groeiende. Wij verwachten dat op zijn minst 150 ge
meenten zich voor eind 2011 bij Burgernet zullen aansluiten. Dat betekent dat we de doel-



Stelling ruim voor het einde van het programma behaald hebben; een mijlpaal waar wij én 
u trots op kunnen zijn. 

• Op dit moment zijn ruim 150.000 burgers actief voor de veiligheid in hun gemeente, ge
middeld doen meer dan 5% van de inwoners per gemeente mee aan Burgemet. Als alle 
gemeenten meedoen aan Burgernet loopt dat op naar 800.000 deelnemers. 

• Er is en blijft een grote bereidheid onder de burgers om mee te doen aan Burgernet. Het 
aantal deelnemers overtreft ruim de verwachtingen. Gemiddeld 6 % van de bewoners van 
een gemeente schrijven zich in voor deelname. Het aantal afmelders is zeer gering. 

Ook de resultaten zijn positief. Dankzij de inzet van deelnemers zijn verdachten op heterdaad 
aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie aan de politie verstrekt. Dit 
leverde, naast een concrete bijdrage aan de veiligheid in de gemeente, ook mooie publiciteit op 
voor de aangesloten gemeenten. Door directe informatie van deelnemers heeft de politie in ge
middeld 10 % van de gevallen een Burgernet actie succesvol kunnen afsluiten. Burgernet wordt 
ingezet bij een veelheid aan tijdkritische incidenten (heterdaad woninginbraak, straatroof, overval
len) en bij vermissingen (50% van de acties). Daarnaast wordt het in toenemende mate gebruikt 
voor niet-tijdkritische acties (preventie, aanvullend buurtonderzoek recherche). 

Integratie SMS Alert 
Naast Burgernet bestaat SMS-Alert tot het einde van 2011. Beiden concretiseren het begrip bur
gerparticipatie en zijn producten om - als Nederlandse politie én gemeente - trots op te zijn. In de 
nieuwe functionaliteit van Burgernet zijn alle functionaliteiten van SMS Alert geïntegreerd. Dit be
tekent bijvoorbeeld dat het ook bij evenementen toegepast kan worden door de aanwezige men
sen aan te melden als tijdelijke deelnemers. Alle gemeenten en korpsen die SMS-Alert gebruiken 
zullen in 2010 en 2011 overgaan op Burgernet. De integratie van SMS Alert en Burgemet is een 
belangrijke stap om te komen tot een eenduidig aanbod van alerteringsdiensten door de Neder
landse politie onder de naam Burgernet. De Raad van Toezicht Burgernet steunt hiermee tevens 
het initiatief van de ministervan Veiligheid en Justitie te komen tot één alerteringsfamilie, die on
der andere duidelijkheid voor de burger biedt in waarvoor hij zich aanmeldt en in de wijze waarop. 

Wilt u meer weten over de verschillen tussen Burgemet, SMS Alert en andere alerteringssystemen 
als Amber Alert en Mail Alert? Leest u dan de brochure Veelgestelde vragen die is bijgevoegd bij 
deze brief. 

Organisatie Landelijke invoering Burgernet 
Tot het einde van 2011 zal het landelijke programmabureau in samenwerking met de politiekorp
sen en de gemeenten: 

• Burgernet invoeren in gemeenten. 
• De Burgernetapplicatie installeren in alle politiemeldkamers. 
• SMS-Alert integreren in Burgernet. 
• De Projectorganisatie overdragen aan de "staande" organisatie. 

De invoering wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht Burgemet, onder voorzitterschap 
van de korpsbeheerder van Groningen de heer P. Rehwinkel en een landelijke stuurgroep, onder 
leiding van de korpschef van Limburg Noord de heer B. Rookhuijzen. In de Raad van Toezicht zijn 
de korpsbeheerders, politiechefs en de VNG vertegenwoordigd. Voor de VNG is dit de heer C. de 
Vos, burgemeester van de eerste pilotgemeente Nieuwegein. Deze Raad stelt de stimuleringsbij
drage, welke door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan korpsen beschikbaar is gesteld, 
beschikbaar op basis van een goedgekeurd inrichtingsplan en een convenant waarin de samen
werking tussen politiekorps, gemeenten en programmabureau is vastgelegd. 

Meerwaarde Burgemet voor gemeenten 
In de ledenbrief van 2009 vindt u een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten van de pilot. 
Ook gaat de brief in op de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen politie en gemeenten. 
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Burgernet stelt u in staat een grote groep burgers bij het lokaal veiligheidsbeleid te betrekken. Het 
versterkt het draagvlak van het lokale veiligheidsbeleid. Gebleken is dat de betrokkenheid van 
burgers bij Burgernet een positieve invloed op de veiligheidsbeleving van deelnemers. Het zorgt 
voor meer onderling begrip en vertrouwen tussen overheid en burger. De deelnemers voelen zich 
veiliger in hun gemeente. 

Uw collega's van de volgende gemeenten kunnen u inmiddels uit eigen ervaring informeren over 
de resultaten van Burgemet: 

Friesland: Ameland, Boarnsterhem, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Het Bildt, Leeuwarderadiel, 
Leeuwarden, Lemsterland, Litterenseradeel, Sneek, Tytjerkstradiel en Wymbritseradiel. 
Gelderland-Midden: Barneveld, Doesburg, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rhe-
den, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen. 
Groningen: Veendam, Winssum, Bedum en Groningen. 
Hollands Midden: Gouda. 
Haaglanden: Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer. 
Twente: Almelo, Hengelo, Enschede en Borne. 
Utrecht: Amersfoort, Breukelen, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Maars-
sen,Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Woudenberg, Zeist. 
Limburg-Noord: Echt-Susteren, Gennep, Mook en Middelaar, Venray. 

Burgernet ook in uw gemeente? 
Heeft u interesse Burgernet in uw gemeente uit te rollen, dan dient u zich te melden bij het politie
korps waaronder uw gemeente valt. De namen van de contactpersonen van de politiekorpsen 
hebben we bij deze brief gevoegd. 

Graag verstrekken wij u meer algemene informatie als u dit wenst. U kunt daarvoor contact opne
men met het landelijk programmabureau Burgernet, telefoon: 030-2155077 of persoonlijk met de 
programmamanager de hr. K. Stuive MCM: 06-46758949. Verder kunt u de website 
www.burgemet.nl raadplegen. Ook alle ontwikkelde communicatie- en wervingsmiddelen zijn be
schikbaar voor u bij het programmabureau. 

Binnen de VNG wordt de ondersteuning verzorgd door de heer Michiel Geuzinge 
(michiel.geuzinqe@vng.nl). U kunt ook met hem contact opnemen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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