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Convenant Burgernet Gemeente <Naam> 

 
 
Inleiding 
Burgernet is een instrument om burgers actief te laten participeren bij opsporing en 
hulpverlening. Hiermee krijgt de politiemeldkamer nieuwe mogelijkheden om in te spelen 
op tijdkritische incidenten en krijgt de betreffende gemeente de beschikking over een 
netwerk van participerende burgers ten behoeve van het veiligheidsbeleid. 
 
In dit convenant worden gemaakte afspraken tussen gemeente en politie over 
taakverdeling, inzet van medewerkers en verdeling van kosten en worden afspraken 
gemaakt over de instandhouding en doorontwikkeling van Burgernet in de gemeente 
<naam>. 
 
Convenantpartners 
De convenantpartners zijn gemeente <naam> en politie Rotterdam-Rijnmond. 
 
Doel van de samenwerking 
Doel van de samenwerking is met politie Rotterdam-Rijnmond, de gemeente <naam> en 
hun burgers gezamenlijk een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving, door het betrekken van de deelnemers aan Burgernet bij de 
politieprocessen opsporen, noodhulp en handhaven. 
 
Overwegende dat: 
 
 de gemeente <naam> al jaren werkt aan verbetering van de sociale veiligheid van de 

gemeentelijke samenleving; 
 het integraal veiligheidsbeleid van gemeente <naam> het kader zal zijn waarbinnen 

Burgernet functioneert; 
 politie Rotterdam-Rijnmond samen met de gemeenten in de regio een actieve bijdrage 

wil leveren aan verbetering van de veiligheid in de omgeving, door het betrekken van 
de deelnemende burgers bij de politieprocessen opsporen, noodhulp en handhaven. 

 de regionale stuurgroep Burgernet d.d. 09-03-2012 het Invoeringsplan (versie 1.5) 
heeft vastgesteld met daarin de uitgangspunten met betrekking tot planning, inzet van 
capaciteit, voorlichting en kostenverdeling; 

 
komen convenantpartners het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1 Definities 

a. Regionale stuurgroep Burgernet: bestaande uit de burgemeesters van de 
gemeenten Vlaardingen en Spijkenisse en de regionale portefeuillehouder 
Burgernet van de Politie Rotterdam – Rijnmond. 

b. (Burgernet)Acties: het daadwerkelijk smsen naar of het inspreken van berichten 
voor deelnemers in een bepaald gebied waarin hun hulp wordt gevraagd bij een 
bepaalde gebeurtenis. 
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c. Burgernetsysteem: het communicatiesysteem waarmee burgernetacties kunnen 
worden uitgezet. 

d. Projectgroep: bestaande uit de projectleider, deelprojectleiders en gemeentelijke 
vertegenwoordigers. 

e. Regionaal College: vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 22 van de Politiewet, 
wordt voorgezeten door de korpsbeheerder en bestaande uit de burgemeesters 
van de gemeenten in de regio, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. 

 
Artikel 2 Relatiebeheer 

1. Het relatiebeheer, een taak van de gemeente, waaronder wordt verstaan het 
gegevensbeheer van het Burgernetdeelnemerbestand en het contact met 
deelnemers over registratie, acties etc. (de Helpdesk) wordt in 2012 door de 
politie uitgevoerd; 

2. Voor het relatiebeheer, waaronder wordt verstaan het invoeren van schriftelijke 
aanmeldingen en versturen van bevestigingen, voor de gemeente <naam> zal 
door de politie in 2012 worden uitgevoerd;  

3. De personele kosten van het relatiebeheer voor de gemeente <naam> zal tot 01-
01-2013 betaald door de Politie Rotterdam – Rijnmond uit de 
stimuleringssubsidie.  

4. Een nadere onderbouwing van de benodigde capaciteit en de personele kosten 
staan in de bij dit convenant behorende Invoeringsplan. 

 
Artikel 3 Te vertrekken politie-informatie 
Alleen in die gevallen waarin er een noodzaak aanwezig is om politie-informatie te 
verstrekken zal deze op grond van artikel 7 van de Wet politiegegevens plaatsvinden. 
 
Artikel 4 In standhouding gewenste niveau van deelnemers 

1. Uitgangspunt is dat het deelnemersbestand procentueel vergelijkbaar is met de 
landelijke ontwikkeling. Als er echter scheefgroei binnen het spreidingspatroon in 
bepaalde wijken van de gemeente of tussen doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) 
plaatsvindt, zal Politie Rotterdam - Rijnmond de gemeente hier tijdig van op de 
hoogte stellen; 

2. In samenwerking met de politie investeert <naam> dan in een algemene en/of  
gerichte wervingsactie; 

3. Wervingskosten komen voor rekening van de gemeente <naam>. 
4. In het bij dit convenant behorende Invoeringsplan zijn nadere afspraken gemaakt 

ten behoeve van lid 1, 2 en 3 van dit artikel. 
 
Artikel 5 Exploitatie 
De exploitatie van het Burgernetsysteem (beheerportaal en het cliëntsysteem) wordt 
uitgevoerd door de politie en de kosten daarvan, voor beheer en onderhoud, komen voor 
rekening van politieregio Rotterdam-Rijnmond. 
 
Artikel 6 Financiën 
De kosten voor Burgernet zijn te verdelen in initiële, onderhouds-, beheers- en 
exploitatiekosten welke in het Invoeringsplan overzichtelijk worden gespecificeerd.  
 
Artikel 7 Overleg tussen de convenantpartners 
1. Minimaal eens per zes maanden zal door de projectleider van de projectgroep, 

middels een oplegnotitie, verantwoording afleggen aan de regionale stuurgroep. 
2. De convenantpartners zullen jaarlijks evalueren hoe de samenwerking verloopt; 
3. De partners wijzen binnen hun organisatie één of meer contactpersonen aan. 
 
Artikel 8 Duur van het convenant 
1. Dit convenant treedt in werking op 26 maart 2012 voor de periode van een jaar. 
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2. Maandelijks worden de acties en resultaten aan de gemeente <naam> aangeboden. 
3. Uiterlijk op 1 april 2013 wordt door de convenantpartners besloten over voortzetting 

van dit convenant. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid voor publicatie, storingen of anderzijds gebreken worden in het bij 
het convenant behorende Invoeringsplan beschreven. 
 
 
Artikel 10 Slotbepalingen 

1. Dit convenant kan worden aangehaald als: “Convenant Burgernet Gemeente 
<naam>”, is in tweevoud opgemaakt en rechtsgeldig indien beide partijen hebben 
ondertekend. 

2. Wijzigingen zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn aangebracht en door beide 
partijen voor akkoord ondertekend. 

 
 
 
Ondertekening 
26 maart 2012 te <naam> 
 
 
 
Gemeente <naam>      Politie Rotterdam - Rijnmond 
 
………………………………….., burgemeester   ………………………………….., korpschef 
 


