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Verantwoording programma Leerlingalert
INHOUD VOORSTEL
Kennis nemen van de notitie Verantwoording van het #Alertprogramma 2020-2021
1 Wat is de aanleiding?
Het #Alertprogramma is gefinancierd door externe partijen (Provincie Gelderland en MInisterie JV). Deze
notitie is opgesteld om verantwoording af te leggen aan deze partijen. De stuurgroep Samen Weerbaar
Gelderland-midden, onder voorzitterschap van de burgemeester van Westervoort, heeft kennis genomen
van de notitie, met uitzondering van de financiele verantwoording. Deze stuurgroep is inhoudelijk
verantwoordelijk voor het programma. Gemeente Rheden voert het programma uit. Het directieteam
heeft ingestemd met de financiële verantwoording. Bijgevoegd zijn de brieven van de financierende
partijen. Met de provincie is gecommuniceerd dat de evaluatie en verantwoording aanstaande is.
De notitie is opgedeeld in twee delen, waarbij het eerste deel (hoofdstukken 1 en 2) ingaat op de
verantwoording van de uitvoering van het programma en het tweede (hoofdstukken 3, 4 en 5) de
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resultaten van het evaluatieonderzoek beschrijft. De financiële verantwoording is beschreven in het
tweede hoofdstuk, paragraaf 2.2.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Programma Samen Weerbaar Gelderland-midden zoals vastgesteld door het Districtelijk
Veiligheidsoverleg Gelderland-midden. BW-besluit van 6 december 2019 om in te stemmen met de
opdracht van de Provincie en BW besluit van 25 november 2021 om in te stemmen met verlenging van
de uitvoering van het programma.
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
We willen jongeren, ouders en medewerkers van het voortgezet onderwijs, middelbaar- en
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bewust maken van de risico's van criminele uitbuiting
en de lokale zorg- en veiligheidsnetwerken versterken rondom jongeren. Uiteindelijk willen we voorkomen
dat jongeren een stap zetten in de criminaliteit. Hierbij investeren we in de toekomstige beroepsbevolking
en dragen zo bij aan een gezond economisch klimaat.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Het gaat om een verantwoording van wat we afgelopen twee jaren hebben gedaan. We hebben 240
bewustwordingslessen gegeven aan 15.000 personen, waaronder meer dan 10.000 jongeren. Na
vaststelling door het College wordt de notitie gezonden naar de provincie Gelderland en het Ministerie
van Justitie en Veiligheid.
5 Wat zijn de financiële consequenties?
Er zijn geen financiële consequenties. Het programma is uitgevoerd binnen de kaders zoals deze zijn
afgestemd met het College, het DT en management. De middelen die zijn ontvangen zijn 100% ingezet
voor het programma. In het laatste kwartaal van 2021 is het College over de voortgang en financiële
situatie geïnformeerd en op basis daarvan is het besluit genomen het programma voort te zetten.
6 Wat zijn de risico’s?
Er zijn geen risico's. De doelstellingen zijn ruimschoots behaald.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden heeft ingestemd met de notitie, met uitzondering
van de financiële paragraaf omdat dit onder verantwoordelijkheid van gemeente Rheden valt.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De provincie Gelderland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zullen worden geïnformeerd door de
programmaleider.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Ook in 2022 wordt een evaluatie uitgevoerd, ten behoeve van de financiers. Tevens voert een student
van Hogeschool Saxion een effectmeting uit.
De Steeg,
Pagina 2 van 2
RHD-

