Offerte 2019-2022
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Bestuur en dienstverlening

Onderwerp:

Ondermijning/integrale handhaver

Betreft :Fcl/Ecl 54104000 / 10000

structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 1,5%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken
-

80

-

80

-

80

80

-

80

80

-

80

80

1.

De capaciteit om inzet te kunnen plegen op
ondermijning dient structureel geborgd te
worden

De huidige programmamanager integrale handhaving
van de gemeente Uden gaat medio 2019 met
pensioen. Zijn werkzaamheden hebben direct
verband met het bestrijden van ondermijning. Bij de
vorming van het cluster Veiligheid (2015) is gerekend
met het wegvallen van de noodzaak van het
programma integrale handhaving en de
programmamanager integrale handhaving in 2019.
De loonsomkosten van deze programmamanager zijn
ingezet voor de financiering van de Teamleider van
het cluster Veiligheid. In 2017 is het programma
geëvalueerd. Vanwege de verhoogde inzet op aanpak
van ondermijning past het om het programma
integrale handhaving door te zetten:


gemeenten maken onderdeel uit van een
totale ketenaanpak, alleen een structureel
gezamenlijke aanpak is adequaat én
voorkomt een waterbedeffect. Dit geldt niet
alleen voor een gezamenlijke aanpak van
signaaldossiers en casussen, ook voor
gezamenlijke meerjarige projecten, zoals het
aanstaande project buitengebied, waarin op

Algemene toelichting

een gestructureerde manier met een
gezamenlijk interventieteam het door steeds
toenemende vrijkomende bebouwing
risicovolle buitengebied wordt geanalyseerd
en gecontroleerd. De gemeente Uden gaat
hieraan, net als de zeven andere gemeenten,
substantiële capaciteit leveren over een
periode van meerdere jaren. De praktijk
elders in den lande leert (bijv Peelland
Interventie Team) dat alleen aanpakken van
lange adem effect sorteren.


Voortschrijdend inzicht leidt tot
heroverweging van het destijds ingenomen
standpunt van stoppen met het programma.

Bovenstaande past in de doorontwikkeling van het
Cluster Veiligheid. De lijn van deze doorontwikkeling
is geaccordeerd in de collegevergadering van 17
oktober 2017
2.

De verwachting is dat het werk voor gemeenten
op het gebied van Ondermijning toeneemt.
-

Door landelijke prioritering

De nieuwe regering heeft de aanpak van

ondermijning als prioriteit in het regeerakkoord
opgenomen. Afgesproken is dat landelijk hiervoor
extra gelden worden vrijgemaakt. Deze gelden komen
met name vrij voor bovenregionale aanpakken, zoals
in ons gebied door de Taskforce Zuid-Nederland
vormgegeven wordt. Deze prioritering en landelijke
aanjaging leidt naar verwachting tot extra vereiste
inspanningen bij gemeenten.
-

Door regionale prioritering en gemaakte
keuze.


Uit de bestuurlijke evaluatie van het
programma ondermijning in de
basisteamdriehoek Maas en Leijgraaf van
juli 2017 blijkt dat betrokkenen het
belang zien van de huidige opzet in Maas
en Leijgraaf. De inmiddels structureel
geborgde programmaleider
Ondermijning Maas en Leijgraaf
(werkzaam voor 8 gemeenten, waaronder
de gemeente Uden).



jaagt een blijvende effectieve aanpak van
ondermijning (o.a. aanpak casussen en
versteviging bestuurlijke weerbaarheid)
bij de betrokken acht gemeenten aan.

3.

De aanpak van verbetering van de veiligheid en
ondermijning zijn opgenomen in het
coalitieprogramma.

In het coalitieprogramma is vermeld:
‘Wij willen dat iedereen in Uden zich veilig kan
voelen. Dit is ook essentieel voor een
prettige woon- en leefomgeving in Uden, Volkel en
Odiliapeel. We gaan actief aan de
slag om dit verder te verbeteren. We zetten in op de
aanpak van ondermijnende criminaliteit.’
Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Veiligheid

