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Kennisnemen van:
H et u itvoe ri ngspla n i ntegra le vei I igheid e n ondermi ining 2022-2023.

Beste raadsleden,

Op 11 december 2019 stelde u het lntegrale Veiligheidsplan voor de jaren 2020-2023 vast.

Aan de gestelde prioriteiten in dat plan zou in202O door middelvan een uitvoeringsplan
opvolging worden gegeven.

Door de Covid-L9-pandemie, alle maatregelen en de workload die dat voor de medewerkers

openbare orde en veiligheid opleverde, zijn diverse geplande activiteiten toen niet door
gegaan. Ook in 2021 heeft de pandemie zijn wissel getrokken op de uitvoering van het

veiligheidsplan.
Als leidraad voor de jaren 2022 en 2023 is er een nieuw uitvoeringsplan met een apart
hoofdstuk'ondermijning' opgesteld, waaraan we, in het'nieuwe normaal' opvolging zullen
geven.
Het uitvoeringsplan is op 5 april2O22 door de burgemeester vastgesteld.

Reguliere werkzaamheden en onvoorziene omstandigheden

Op de reguliere werkzaamheden en going-concern thema's wordt niet uitgebreid
ingegaan. ln hoofdstuk 4: 'Overig'wordt een aantal onderwerpen benoemd.

Van de acties benoemd in het uitvoeringsplan kan mogelijk (beargumenteerd) afgeweken

worden. Het bevoegd gezag kan altijd, indien omstandigheden dat vereisen, andere
prioriteiten stellen waar onmiddellijk uitvoering aan gegeven moet worden.
Ook de Covid-19-pandemie en op dit moment de oorlog in Oekraïne (de 'waan van de dag')

kunnen andere keuzes en tijdsbesteding vergen dan de acties die in het plan benoemd staan

ln 202L is de integrale aanpak van ondermijning in de haven gestart. Adviesbureau Scherp in
Veiligheid verzorgt de projectleiding. Er wordt o.a. over veiligheid in en beveiliging van de

havens geadviseerd, waar nodig komt dit via de gebruikelijke route naar de gemeenteraad.
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Financiën
Voor de aanpak van ondermijning is dit jaar eenmalig een extra budget van € 35.000
(dekking: algemene investeringsreserve) beschikbaar.
Dit budget kan o.a. ingezet worden om extra capaciteit vrij te maken.

Ook het project 'haven' kan financiële consequenties hebben, te denken valt aan

veiligheid/beveiliging in de havens.

Mocht het budget ontoereikend zijn dan wordt er een aanvullend budget gevraagd en door

middelvan een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.
De aanpak van ondermijning vergt een lange adem. Ook structureel zullen de middelen

ontoereikend zijn en zal aanvullend budget worden gevraagd.

ln het regeerakkoord (2022) worden middelen vrijgemaakt voor de aanpak van

ondermijning. ln de meicirculaire2022 zal uiteindelijk de financiéle doorwerking van het
regeerakkoord voor het gemeentefonds worden opgenomen. lnmiddels is echter bekend

geworden dat de gelden hoogstwaarschijnlijk via de Regionale lnformatie en Expertise

Centra (RIEC's) verdeeld en ingezet gaan worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris,

M. Sje
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