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Geacht college, 

VNG vraagt uw medewerking aan de enquête 'Prioriteiten in Veiligheid'. 

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de burger. Het belang van een gedegen en effectief lokaal 

veiligheidsbeleid is onverminderd actueel. Het college speelt een belangrijke rol in het 
veiligheidsbeleid. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in het vooruitzicht vraagt het item 
veiligheid opnieuw de aandacht. Ook de komst van de nationale politie onderstreept het belang van 
actueel veiligheidsbeleid met heldere prioriteiten - de lokale veiligheidsplannen vormen immers input 

voor de regionale beleidsplannen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil periodiek peilen waar de zwaartepunten liggen van 
het lokale veiligheidsbeleid, ofwel: op welke items de gemeenten vooral inzetten en op welke zij 

verwachten te gaan inzetten. Met deze informatie kan de VNG samen met de gemeenten de inzet en 
focus op dit terrein verder optimaliseren. BMC Onderzoek is daarom door de VNG gevraagd om het 

onderzoek 'Prioriteiten in Veiligheid' uit te voeren. Dit onderzoek is eerder in 2005 en 2009 uitgevoerd. 

Het onderzoek bestaat uit een intemetenquête onder alle gemeenten en is erop gericht een actueel 

beeld te verkrijgen van het veiligheidsbeleid dat gemeenten voeren. 

Wij verzoeken het college van B&W deel te nemen aan het onderzoek. 
Dat kan door de enquête die u vindt op onderzoek.bmc.nl/enquetes in te vullen (let op: geen 
'www' ervoor typen!). Klik hier op VNG en vul daarna uw inlogcode in. 

Wij willen u verzoeken deze enquête uiterlijk maandag 31 december 2012 in te vullen. 
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Voor het inloggen op de website kunt u gebruik maken van onderstaande inlogcode. 

Inlogcode 2pwzd 

Toelichting op het onderzoek 

Het is voor de VNG van belang te weten wat er bij gemeenten speelt op het terrein van veiligheid. 

Samen met de gemeenten kan de VNG met de resultaten van dit onderzoek de afgelopen periode 

evalueren en op basis van actuele informatie voorbereidingen treffen voor de verdere inzet op 
veiligheid in de komende tijd (onder meer in het licht van de komende raadsverkiezingen). 

In iedere gemeente wordt aan zowel het College van Burgemeester Ă Wethouders als aan de 
gemeenteraad gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Uw deel van de enquête kan door een lid 
van het College worden ingevuld. In de bijlage is ten behoeve van het collegelid dat de enquête invult 

een toelichting op de inlogprocedure en het beantwoorden van de vragen opgenomen. 

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking! 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse idse^Ge«ii eenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 

voorzitter directieraad 
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Bijlage: Toelichting inlogprocedure en beantwoorden vragen 

Deelname aan het onderzoek vindt plaats door het beantwoorden van de vragenlijst via internet. De 

vragenlijst dient te worden beantwoord door één collegelid. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt 
ongeveer 20 minuten. 

1. Ga naar onderzoek.bmc.nl/enquetes, klik op VNG en vul de inlogcode in. U vindt deze code op 
de eerste pagina van deze brief. Let hierbij op het gebruik van hoofdletters en spaties. 

2. Zodra u op 'inloggen' klikt, komt u bij de vragenlijst terecht. 

3. Na het beantwoorden van de vragen op de eerste pagina klikt u op 'volgende'. U komt dan op de 
volgende pagina met vragen terecht. En zo verder. 

4. Pagina's/vragen die u afsluit met het commando 'volgende' of met het commando 'opslaan, later 
verdergaan', worden tussentijds opgeslagen. Deze antwoorden blijven dus behouden: u kunt op 
een later tijdstip verder gaan met de vragenlijst. 

5. U kunt tijdens het invullen van de vragenlijst teruggaan naar voorgaande vragen om deze opnieuw 
te beantwoorden. 

6. Zodra u de volledige vragenlijst heeft ingevuld, klikt u op de laatste pagina van de vragenlijst op 
de knop 'verzenden'. 

Indien u meer wilt weten over het onderzoek of vragen heeft over de inlogprocedure, kunt u contact 

opnemen met Jasper van Gaaien, 06 - 50261535 (voor inhoudelijke vragen) of Volkan Atalay, 070 -

3103859 (voor technische vragen) van BMC Onderzoek. 
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