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Bestemmen middelen ten behoeve van lokale aanpak
Jihadisme

a
Voorstel
1. De via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen 2018 voor de versterking veiligheidsketen
'lokale integrale aanpak jihadisme' toevoegen aan het programma veiligheid
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
Inleiding
In de beschikking van 20 december 2017 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) besloten in 2018 € 432.450,= ter beschikking te stellen voor "de versterking
veiligheidsketen lokale integrale aanpak Jihadisme" (zie bijlage). In het 'Uitvoeringsplan Aanpak
radicalisering Arnhem 2018' is verwoord hoe de gelden ingezet zullen gaan worden om dit te realiseren.
Hiervan zal vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie € 394.500,- via het gemeentefonds
overgeheveld worden naar de Gemeente Arnhem. Doordat de rijksbijdrage via een uitkering uit het
Gemeentefonds aan de gemeente ter beschikking wordt gesteld zal dit bedrag vervolgens vanuit de
algemene middelen overgeheveld dienen te worden aan het programma veiligheid. Daarmee worden de
kosten van de activiteiten in het uitvoeringsplan bekostigd.
Het overige bedrag van € 37.950,- wordt in natura in de vorm van trainingen door het
Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering aan de gemeente Arnhem ter beschikking gesteld.
Beoogd effect
De ter beschikking gestelde middelen ( € 394.500) uit het Gemeentefonds door middel van een
begrotingswijziging toe te voegen aan het programma Veiligheid, waarmee plannen zoals verwoord in
het uitvoeringsplan kunnen worden gerealiseerd.
Argumenten
1.1 De in 2018 ontvangen versterkingsgelden zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van activiteiten
en projecten die bijdragen aan de versterking van de veiligheidsketen ten behoeve van de aanpak
van radicalisering.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Voor 2018 en verder (tot 2021) zijn er versterkingsgelden toegezegd door het ministerie van
Veiligheid & Justitie. Aan het eind van ieder jaar zal de inzet van de gelden besproken worden en
wordt tevens gekeken welke middelen voor het jaar erop beschikbaar worden gesteld.

Financiën
De ontvangen rijksbijdrage van € 394.500 zal gebruikt worden voor de feitelijke inzet op de lokale
integrale aanpak van radicalisering zoals beschreven in het Uitvoeringsplan Aanpak radicalisering 2018.
Dit bedrag zal met de meicirculaire via het Gemeentefonds naar de gemeente Arnhem worden
overgeheveld. Middels dit voorstel wordt gevraagd de middelen toe te wijzen aan het budget Veiligheid.
De versterkingsgelden zullen tot 2021 beschikbaar worden gesteld, waarbij er jaarlijks vanuit de
gemeente een verzoek voor versterkingsgelden kan worden gedaan. Onderstaand overzicht brengt in
beeld wat er in de begrotingswijziging geregeld wordt:
Exploitatiebegroting

Lasten
R1: Diverse activiteiten aanpak radicalisering (zie uitvoeringsplan)
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R9: Gemeentefonds: middelen DU Radicalisering en Jihadisme
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Mutaties
reserves

Totaal Resultaat

In het bijgevoegde uitvoeringsplan is in hoofdstuk 5 (Financiën) een nadere uitsplitsing gegeven van de
verschillende activiteiten die uitgevoerd worden.

Uitvoering
De uitvoering vindt plaats conform het "Uitvoeringsplan Aanpak Radicalisering Arnhem 2018". Zie
bijlage.
Communicatie
De communicatie over de uitvoering vindt plaats conform hoofdstuk 6 (communicatie) van het
"Uitvoeringsplan Aanpak Radicalisering Arnhem 2018".

Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
 Raadsbesluit: Wijziging bestemmen middelen ten behoeve van de integrale aanpak van Jihadisme
 Begrotingswijziging
 Toekenningsbrief versterkingsgelden

Ter inzage stukken voor gemeenteraad
 Niet van toepassing
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juni 2018, nummer: 255899;
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen 2018 voor de versterking veiligheidsketen
lokale integrale aanpak jihadisme' toevoegen aan het programma veiligheid
2. Bijgevoegde begrotingswijziging bij de Meerjarenprogrammabagroting 2018-2021 vast te stellen
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