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Geachte heer Van der Lugt, 
 
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft uw organisatie deelgenomen aan de Monitor Integriteit en Veiligheid 
2020. Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O Research en BING in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd 

en aangeboden aan de Tweede Kamer. We willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan het 
onderzoek en willen u graag op de hoogte stellen van de belangrijkste uitkomsten. 
 
Enkele belangrijke uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 zijn: 

• Ruim een derde (35%) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en 
waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit 
nog om 23 procent. 

• Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. 

• De mate waarin politieke ambtsdragers zich in de ogen van hun collega’s (niet) integer gedragen, is 
nauwelijks veranderd in de afgelopen vier jaar. 

• Ruim 90 procent van de politieke ambtsdragers geeft aan bekend te zijn met de regelingen, 
gedragscodes en maatregelen van hun eigen organisatie als het gaat om integriteit en zij passen die 
ook toe in het werk. 

Minister Ollongren (BKZ): "Elk incident bij burgemeesters, bestuurders en wethouders is er één te veel en 
heeft een grote impact op de werking van onze democratie. Deze cijfers onderstrepen voor mij het belang van 
het investeren in de persoonlijke veiligheid van alle decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers." 
 
Rapport en uitkomsten 
Het volledige rapport en de vijfminutenversie van de monitor zijn via deze link te raadplegen. Ook vindt u hier 
de factsheets voor elke bestuurslaag (gemeenten, provincies en waterschappen) en voor de politieke 
ambtsdragers bij gemeenten (burgemeesters, wethouders en raadsleden). 
 
Kamerbrief 
Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 
en de stand van zaken van de vernieuwende lokale aanpak van Weerbaar Bestuur in 24 gemeenten. De 
Kamerbrief kunt u via deze link nalezen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Olger van Dijk 
Hoofd afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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