B en W-voorstel
portefeuillehouder

begrotingsprogramma

Burgemeester

5 Bestuur & Veiligheid

b en w-vergadering

agendapunt

draagt bij aan Global Goal(s)

8 Eerlijk werk en economische groei
11 Duurzame steden en
gemeenschappen
16 Vrede, veiligheid en sterke
publieke diensten
bijlage(n)

2
rol raad

Ter kennisneming
onderwerp

aanpak ondermijning: provinciale Agenda veilig buitengebied
INHOUD VOORSTEL
Instemmen met de ondertekening van de Agenda Veilig buitengebied
1 Wat is de aanleiding?
De aanpak van ondermijning – en speciaal de Agenda Veilig buitengebied (bijlage) is speerpunt in het
coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten. De Agenda Veilig Buitengebied is onder andere het
resultaat van het bundelen van reeds bestaande initiatieven.
De aanpak van ondermijning en zo ook de uitvoering van de agenda Veilig Buitengebied slaagt alleen
als gericht samengewerkt wordt met verschillende partijen. De gedeputeerden Van ’t Hoog en Drenth
verzoeken de bestuurders van deze partijen, zo ook de gemeente Rheden, om de Agenda Veilig
Buitengebied te ondertekenen (bijlage), waarbij zij:
de urgentie erkennen van het vraagstuk;
de probleemanalyse onderschrijven
een verandering in gang willen zetten;
zich committeren om vanuit een positieve insteek bij te dragen en samen te werken aan
geformuleerde acties en elkaar aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden.
Het komt er in grote lijnen op neer, dat eerder gemaakte afspraken met mogelijke inzet van extra
provinciale financiële middelen en capaciteitsuitbreiding bij de provincie nog beter uitgevoerd kunnen
worden. De agenda wijkt niet af van eerder gemaakte lokale afspraken. Zo is de aanpak van Veilig
Buitengebied al opgenomen in de uitvoeringsagenda van het plan van aanpak ondermijning.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Coalitieakkoord Gedeputeerde Staten, Interbestuurlijk Programma, Integraal Veiligheidsbeleid Rheden
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Een veilige en leefbare samenleving, waarin ondermijnende activiteiten worden voorkomen en
bestreden.
4 Wat gaan wij ervoor doen? De burgemeester zal op 3 september 2019 de Agenda Veilig
Buitengebied ondertekenen
5 Wat gaat het kosten? Er zijn geen extra kosten mee gemoeid.
6 Wat zijn de risico’s? nvt
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7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Het voorstel is in lijn met eerder gemaakte afspraken op
lokaal en regionaal niveau.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De procescoördinator Veilig Buitengebied van de
provincie zal worden geïnformeerd over het besluit.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? nvt
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