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2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft d.d. 5 december jl. ingestemd met het (informele) verzoek van de
minister van BZK om VPT regio te worden. De heer M. Schoenmaker is bestuurlijk
portefeuillehouder.

3. Implementatie en communicatie
Werknemers met een publieke taak (dus niet alleen in het veiligheidsdomein) hebben regelmatig
te maken met verbaal of fysiek geweld. Zij worden uitgescholden, bespuugd of zelfs geslagen.
Soms zelfs worden zij bedreigd met nog sterkere fysieke geweldsdreigingen.
Deze geweldsdreigingen raken niet alleen de medewerker, maar brengen tevens de adequate
uitvoering van de hulpverlening, toezicht en dienstverlening in gevaar. Met de ambitie deze
geweldsdreigingen terug te dringen heeft het ministerie van BZK een programma Veilige Publieke
Taak opgesteld. Het programma is gestart in 2007 en loopt tot eind 2014.
In een VPT-regio werken gemeenten, werkgevers met een publieke taak en politie + OM actief
samen bij de aanpak van agressie en geweld. Er worden tal van acties georganiseerd ter
versterking van de bewustwording (bijeenkomsten voor medewerkers en veel communicatie) en
er wordt geleerd van elkaars aanpak. Een belangrijk onderdeel is het maken en onderhouden van
goede samenwerkingsafspraken met politie en OM over het aangifteproces.
Voor de totstandkoming van een VPT-regio sluit de minister van BZK met de burgemeester van
de grootste gemeente (dan wel met de voorzitter veiligheidsregio) een convenant (zie de bijlagen)
en stelt de minister subsidie voor o.a. een projectleider en het maken van een plan van aanpak
beschikbaar.
De gemeente Leiden heeft voor haar eigen personeel een actief beleid voor de aanpak van
agressie en geweld. In een VPT-regio gaat het erom dat de gemeente ook andere werkgevers
met een publieke taak enthousiasmeert om een duidelijke norm te hanteren en welke acties
wanneer geëigend zijn. Maar VPT kan ook goed besproken worden met bestuurders, bijvoorbeeld
met gemeenteraadsleden. In de VPT-regio zijn politie en OM vertegenwoordigd om het doen van
aangifte te bespoedigen.
Hoewel, strikt genomen, het aangaan van een VPT convenant niet uitsluitend is voorbehouden
aan veiligheidsregio’s (provincies of grote steden kunnen desgewenst ook convenanten
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aangaan), is de veiligheidsregio wel een efficiënt verband om gezamenlijk op te trekken tegen het
fenomeen geweld tegen hulpverleners.
Onderstaand staatje laat de stand van zaken zien per medio 2013.
Hier blijkt ook uit dat convenanten worden gesloten tussen verschillende partners. Per regio wordt
hier verschillend mee omgegaan.

Overzicht stand van zaken VPT convenanten (december 2013).
Regio (bv. regionaal
VPT genoemd
Bestuurlijke trekker(s)
college in
als
Veiligheidsregio)
beleidsprioriteit
Noord-Nederland
ja
Burgemeester
(Groningen, Friesland,
Waanders van
Drenthe)
Dongeradeel
Provincie Noord-Holland
ja
CdK Remkes
Amsterdam-Amstelland
ja
Burgemeester Van der
Laan van Amsterdam
Midden-Nederland
ja
Burgemeester Wolfsen
van Utrecht

IJsselland

Ja

Noord en OostGelderland
Twente
Gelderland-Midden

ja

Gelderland-Zuid

ja

Haaglanden

ja

Zeeland

ja

Midden en West-Brabant

ja

Limburg (Noord en Zuid)

ja

?
ja

Burgemeester
Koelewijn van Kampen
Burgemeester
Pijnenburg van Heerde
?
Burgemeester Krikke
van Arnhem
Burgemeester Bruls
van Nijmegen +
burgemeester
Zaltbommel
Burgemeester Van
Aartsen van Den Haag
Burgemeester
Stapelkamp van
Kapelle
Burgemeester
Noordanus van Tilburg

Aantal betrokken
gemeenten in de regio bij
VPT beleid

Gemeente Amsterdam
Focus op 41
onderliggende
gemeenten, momenteel
21 convenanten
gesloten, 5 in de planning

Alle 13 onderliggende
gemeenten hebben
convenant ondertekend
Focusgemeenten, Breda,
Tilburg, Roosendaal en
Bergen op Zoom

CdK Bovens,
burgemeesters Venlo
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en Maastricht
Burgemeester van
Gijzel, Eindhoven

Brabant-Oost

Ja

Dordrecht e.o.

In ontwikkeling

Burgemeester Brok,
Dordrecht

Rotterdam-Rijnmond

In ontwikkeling

?

Plannen zijn met 41
onderliggende
gemeenten gedeeld
Alle 17 onderliggende
gemeenten zullen
worden betrokken bij de
activiteiten

4. Bijlagen
Twee voorbeelden van VPT convenanten
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