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Samenvat t ing 

In 2003 is de eerste editie van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid uitgebracht. Deze methode 
is eerder al in 2006 en 2010 herzien. Omdat er ook de laatste jaren weer vele ontwikkelingen in 
het veiligheidsdomein hebben plaatsgevonden, zoals de komst van de Nationale Politie, hebben 
wij de methode opnieuw geactualiseerd. 

Met genoegen bieden wij u daarom de vierde editie van Kernbeleid Veiligheid aan. U kunt de 
vernieuwde methode vinden op http://www.vnq.nl/onderwerpenindex/veiliqheid/kernbeleid-
veiliqheid. 
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Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In 2003 is de eerste editie van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid uitgebracht. Deze methode 
is in 2006 en 2010 herzien. Omdat er ook de laatste jaren weer vele ontwikkelingen in het 
veiligheidsdomein hebben plaatsgevonden, hebben wij de methode opnieuw geactualiseerd. Met 
genoegen bieden wij u daarom de vierde editie van Kernbeleid Veiligheid aan. 

Methode Kernbeleid Veiligheid 
De gemeente heeft de regie op het veiligheidsbeleid. Dit houdt in dat gemeenten sturen op de 
prioritering van veiligheidsthema's en op de samenwerking met en tussen partijen. Kernbeleid 
Veiligheid werkt hierbij ondersteunend, omdat het u in staat stelt een integraal veiligheidsbeleid te 
voeren. In de methode vindt u een stappenplan om een integraal veiligheidsplan en een 
uitvoeringsplan op stellen. 

Belangrijkste wijzigingen 
De methode is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de versie van 2010. Belangrijkste 
wijzigingen: 

• de thema's zijn beknopter geformuleerd en overzichtelijker weergegeven; 
• er zijn twee nieuwe subthema's toegevoegd: Veilige Publieke Taak en 

Informatieveiligheid; en 
• ontwikkelingen als de Nationale Politie en de regionalisering van de brandweer zijn erin 

verwerkt. 



Website 
De methode zal digitaal worden aangeboden. U kunt de vernieuwde methode vinden op 
http://www.vnq.nl/onderwerpenindex/veiliqheid/kernbeleid-veiliqheid. 
Op de website staan ook de aanvullende formats bij het stappenplan. Daarnaast zijn er ervaringen 
en voorbeelden van gemeenten te vinden, die met de methode werken. Heeft u zelf een 
voorbeeld, dan delen wij deze graag via onze website. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Voorzitter directieraad 

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