Voordelen voor politie

Praktijkgerichte training

- Effectieve samenwerking met het lokale bestuur
- Effectievere bestrijding van lokale
veiligheidsproblematiek
- Integrale beoordeling van problematiek en
gerichter advies in bestuurlijke rapportage
- Actuele kennis van bestuursrechtelijke
ontwikkelingen
- Gerichter inzet van partners
- Focus op signaleren en adviseren, in plaats van
oneigenlijke taken oppakken

Tijdens deze eendaagse interactieve training
krijgt u meer inzicht in bestuursrecht
in algemene zin en de werking van
bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast
komen de volgende onwerpen aan bod:
- De werking van de gemeente in relatie
tot bestuursrecht
- Bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden in verschillende rechtsgebieden
- Preventieve en repressieve barrières in
bestuursrecht
- Praktijkgerichte casuïstiek en keuzemodel
aanpak politie
- Advisering aan de hand van bestuurlijke
rapportage

Doelgroep
Deze training is speciaal ontwikkeld voor
operationeel specialisten, operationeel experts
en OPCO’s binnen de politie.

Meer inzicht
in bestuursrecht in
algemene zin en
de werking van
bestuursrechtelijke
handhaving.

Meld u aan!
Deze eendaagse training vindt plaats op
donderdag 15 maart 2018 en 12 september
2018 in Rotterdam. De kosten zijn € 369,per cursist, inclusief cursusmateriaal, lunch
en exclusief omzetbelasting.
Deze training wordt verzorgd door ervaren
trainers die hun sporen hebben verdiend in
de politieorganisatie en de gemeentelijke
praktijk en deskundig zijn op het gebied
van toegepast bestuursrecht.
Inschrijven kan via www.starttotrain.nl
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De opkomst van het bestuursrecht
in het lokale veiligheidsdomein zal
niemand ontgaan zijn. Met name het
bestuursrechtelijk handhaven en
sanctioneren biedt een ruim palet aan
instrumenten voor de bestrijding van
lokale veiligheidsproblematiek. Parallel
aan deze opkomst krijgen actoren
zoals de gemeente, gemeentelijke
toezichthouder, burgemeester en
het college van burgemeester en
wethouders een steeds groter aandeel
(toebedeeld) in de bestrijding van
overlast, criminaliteit en ondermijning.
Zijn politiemedewerkers goed op de
hoogte van de mogelijkheden die het
bestuursrecht biedt in de aanpak van
veiligheidsproblematiek? Worden de
bevoegdheden van alle partijen goed
benut in de samenwerking?
Noodzaak voor bestuursrechtelijke
aanpak in veiligheidsdomein
Ondanks dat de diversiteit aan
veiligheidsproblematiek toeneemt, is de
bestuursrechtelijke aanpak nog niet bij
iedereen bekend. De huidige samenwerking
tussen verschillende actoren wordt teveel vanuit

eigen bevoegdheden benaderd. Dit terwijl
andere actoren soms meer bevoegdheden en
instrumenten hebben dan men in beginsel voor
ogen heeft. Een bestuursrechtelijke aanpak
is noodzakelijk om tot een meer integrale
benadering van bestrijding van criminaliteit te
komen. Dat is de kern van de training ‘toegepast
bestuursrecht in de politiepraktijk’.

Effectieve bestrijding
veiligheidsproblematiek
Het toegepaste karakter van deze training brengt
u in korte tijd op de hoogte van het fenomeen
bestuursrechtelijk handhaven en sanctioneren
in het veiligheidsdomein. U leert op welke wijze
veiligheidsproblematiek met andere partijen
sneller en effectiever bestreden kan worden door
inzet van het bestuursrecht. Op basis van actuele
veiligheidscasuïstiek krijgt u meer inzicht in de
mogelijkheden die het bestuursrecht biedt.

Deze training is speciaal
ontwikkeld voor operationeel
specialisten, operationeel
experts en OPCO’s binnen
de politie.
www.starttotrain.nl / info@starttotrain.nl
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