Woningscan
voor politieke
ambtsdragers
Politieke ambtsdragers kunnen in hun functie helaas wel eens te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld.
Dit gebeurt vooral in het persoonlijk contact met inwoners, maar steeds vaker ook via social media of internet. Incidenten
kunnen plaatsvinden in de werkomgeving, maar ook bij de privéwoning van een bestuurder. En dan wordt het wel heel
persoonlijk. Het kan zorgen voor een gevoel van onveiligheid, ook bij gezinsleden, en verminderd werk- en woonplezier.

Veilige woning
Ook als er niet direct een acute dreiging is, is het verstandig
om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen
woning van bestuurders. Daarom biedt het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in opdracht van
het Netwerk Weerbaar Bestuur, een gratis woningscan aan
voor zowel burgemeesters, wethouders en raadsleden
alsook gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en
waterschapsbestuurders.
Scan en veiligheidsgesprek
Tijdens de woningscan brengt een veiligheidsadviseur
van het CCV in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn en gaat
daarover in gesprek met de bestuurder. Thema’s die aan bod
komen zijn bijvoorbeeld agressie en geweld, woninginbraak,
woningoverval, cybercrime en brandstichting. Daarbij wordt
gekeken naar bouwkundige en elektronische maatregelen,
maar ook naar het gedrag van de bewoners.
Tijdens het bezoek krijgt de bestuurder direct tips wat hij/zij
zelf kan doen om de veiligheid in en om de woning te
vergroten. De adviezen worden ook vastgelegd in een rapport
dat de bestuurder na afloop ontvangt. De scan is van toepassing in situaties waarbij er nog geen concrete en serieuze
dreigingen zijn. Is dat wel het geval, dan kunnen maatregelen
worden getroffen in het kader van het stelsel bewaken en
beveiligen.

“Een gesprek over veiligheid en een woningscan, op het
moment dat er geen concrete dreiging was, had mij als
wethouder een groter gevoel van veiligheid gegeven. Als
kwetsbaarheden vooraf in beeld komen, kun je je gedrag of
beveiliging preventief aanpassen. Toen er sprake was van een
concrete dreiging, was er ‘in the heat of the moment’ minder
tijd voor een woningscan. Dan lopen er allerlei zaken tegelijk
en staat je hoofd (en dat van je gezin) er niet naar. Goed dat
alle wethouders hier gebruik van kunnen maken.”
Ton Roerig,
oud-wethouder

“Toen ik burgemeester werd, heeft de gemeenteraad
ingestemd met een veiligheidsscan van mijn woning en
het betalen van de preventieve aanpassingen. Niet omdat
er sprake was van een concrete dreiging, maar vanuit de
gedachte dat dit onderdeel is van goed werkgeverschap.
Gelukkig hebben zich nooit incidenten voorgedaan maar
het idee dat mijn woning was voorzien van adequate
preventiemaatregelen gaf wel rust en dat is belangrijk. De
gratis woningscan voor politieke ambtsdragers is bij uitstek
het instrument om te komen tot passende maatregelen.”
Patrick van den Brink,
oud-burgemeester

Het CCV ontwikkelde de woningscan in opdracht van het
Netwerk Weerbaar Bestuur en in samenwerking met:
Ook geïnteresseerd in de gratis woningscan voor politieke
ambtsdragers? Neem direct contact op met het CCV,
secretariaat Lokale Veiligheid, telefoon: 030 751 67 99, e-mail:
vwb@hetccv.nl. Meer informatie: www.hetccv.nl/woningscan.
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