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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Proces besteding impulsgelden weerbaarheid kleinere gemeente

tegen ondermijnende invloeden

Geachte Statenleden,

In onze brief van 16 november 2021 aan uw Staten, met daarin een stand van zaken van de

aanpak rond weerbaarheid en ondermijning, schreven wij dat de weerbaarheid tegen

ondermijnende criminaliteit een urgent maatschappelijk thema is dat de aandacht heeft

van het college. Ook overheden krijgen regelmatig te maken met agressie, intimidatie,

bedreiging en oneigenlijk gebruik van voorzieningen. De urgentie is het afgelopen jaar niet

afgenomen. Zowel als het gaat om de aanpak voor onze eigen provinciale organisatie als

voor de ondersteuning van de provincie richting gemeenten in Zuid-Holland zetten wij

onze inzet onverminderd voort. Later dit jaar ontvangt u van ons een nieuwe algehele

stand van zaken rond de provinciale aanpak weerbaarheid.

In deze brief informeren wij u graag over een decentralisatie-uitkering die wij van het Rijk

hebben ontvangen ter versterking van de weerbaarheid van hoofdzakelijke kleinere

gemeenten. Het afgelopen jaar is het kabinet een breed offensief gestart tegen

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van dit offensief is een door de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geïnitieerde intensivering van

de aanpak rondom bestuurlijke weerbaarheid. De minister erkent hierbij de rol van

provincies om vanuit onze bovenlokale positie een signalerende rol te spelen bij het

agenderen van zorgwekkende ontwikkelingen en het tegengaan van misbruik van

overheidsvoorzieningen. In het bijzonder speelt de commissaris van de Koning als hoeder

van de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur een belangrijke rol.

De minister van BZK heeft specifiek de ambitie uitgesproken om de komende jaren de

slagkracht van hoofdzakelijk kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te

vergroten. Om hier invulling aan te geven hebben wij, in navolging van een eerdere

uitkering van 40.000 euro, via de septembercirculaire een decentralisatie-uitkering van

400.000 euro ontvangen. Het bedrag is voor iedere provincie gelijk en kent een beleids- en

bestedingsvrij karakter. Er is daarnaast geen einddatum benoemd voor de besteding.

De decentralisatie-uitkering biedt wat het college betreft een welkome aansporing om

verdere invulling te geven aan het werk dat de afgelopen jaren samen met de Regionale
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Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s), gemeenten en andere samenwerkingspartners op

het thema weerbaarheid is gedaan. 

Vooruitlopend op de septembercirculaire hebben wij samen met het RIEC Rotterdam en

RIEC Den Haag, op basis van eerder uitgevoerde weerbaarheidsscans (RIEC Den Haag) en

een uitvraag vanuit Next Level, een aantal rode draden kunnen benoemen als het gaat om

de behoeften van gemeenten bij het vergroten van hun slagkracht tegen ondermijnende

invloeden. Uit die rode draden zien wij voornamelijk op de volgende punten

mogelijkheden voor de besteding van de gelden: 

 Aandacht voor en bewustwording van integriteitsbeleid binnen gemeenten; 

 Persoonlijke weerbaarheid burgemeesters tegen oneigenlijke druk, intimidatie en

bedreiging, zowel van buiten als in de eigen (bestuurlijke) omgeving;

 Aandacht voor de thema’s integriteit en ondermijning in relatie tot de rol van de

gemeenteraad en individuele raadsleden en de positie van de burgemeester bij de

aanpak van ondermijning en het integriteitsbeleid van gemeenten;

 Workshops met diverse gemeenten om onderwerpen en bouwstenen voor

beleidsstukken rond weerbaarheid en ondermijning te verdelen en daarna met

elkaar te delen;

 Verminderen van druk door personeelstekorten voor de uitvoering van de diverse

taken die gemeenten hebben op het gebied van weerbaarheid en ondermijning;   

 Nader te bepalen fenomenen en thema’s die door burgemeesters ingebracht

worden.

De komende maanden gaan wij, in samenwerking met de RIEC’s Den Haag en Rotterdam,

nader in gesprek met gemeenten over de concrete besteding van de gelden. De hierboven

genoemde onderwerpen zijn hierbij richtinggevend, evenals de notie dat de gelden

hoofdzakelijk – doch niet uitsluitend – bedoeld zijn voor kleinere gemeenten. Uiteraard

staan wij open voor aanvullende suggesties vanuit uw Staten, burgemeesters en andere

samenwerkingspartners.

We staan al langere tijd in nauw contact met onder meer burgemeesters en kunnen snel

overgaan tot actie, maar nemen ook ruimte om het gesprek over de besteding van de

gelden breder te voeren, bijvoorbeeld via het gezamenlijk congres met de Vereniging Zuid-

Hollandse Gemeenten op 18 november jl.. We zullen uw Staten uiterlijk Q2 2023

informeren over het plan van aanpak voor de besteding van de gelden.

Hopende u via deze brief naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM   drs. J. Smit 


