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Beslisnota Voortgangsbrief Weerbaar Bestuur 

Aanleiding 

Naar aanleiding van zowel een schriftelijke als een mondeling toezegging aan de 

Tweede Kamer om de voortgang van het programma Weerbaar Bestuur in het 

voorjaar van 2023 te delen, is deze Voortgangsbrief Weerbaar Bestuur opgesteld. 

Deze brief bevat de beoogde structurele inzet van de gereserveerde gelden voor 

weerbaar bestuur op het thema veilig wonen alsmede de voortgang van lopende 

acties en projecten binnen het programma.  

Geadviseerd besluit 

Instemmen met bijgevoegde Voortgangsbrief weerbaar bestuur en deze te 

ondertekenen zodat deze, zo spoedig mogelijk, naar de Tweede Kamer kan 

worden verzonden.  

Kern 

• In deze Voortgangsbrief wordt kenbaar gemaakt waar een belangrijk deel 

van de structurele gelden die gereserveerd zijn voor weerbaar bestuur en 

zicht op ondermijning, aan zullen worden besteed: de uitbreiding van de 

huidige regeling preventieve beveiligingsmaatregelen en tegemoetkoming. 

Door middel van een aparte beslisnota bent u hier reeds van op de hoogte 

gesteld. 

• Daarnaast zijn de huidige stand van zaken van de online aanpak tegen 

decentrale politieke ambtsdragers uiteengezet en de verkenning naar het 

verder invullen van een juridisch steunpunt (in samenwerking met JenV). 

• Ook worden andere lopende acties binnen het programma toegelicht, 

zoals het verhogen van de meldings-en aangiftebereidheid, 

bewustwording bij decentrale politieke ambtsdragers alsmede het 

weerbaarder maken van de decentrale organisaties en haar ambtenarij.  

• De (beoogde) doorontwikkeling van Zicht op Ondermijning wordt 

toegelicht.  

Toelichting 

Politieke context 

Het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid is onderdeel van het brede 

offensief tegen georganiseerde criminaliteit van dit kabinet. Voor de gelden die 

gereserveerd zijn voor de aanpak van ondermijning is €10 miljoen per jaar 

structureel beschikbaar gemaakt voor weerbaar bestuur (daarbinnen valt ook het 
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versterken van de informatiepositie van gemeenten voor de aanpak van 

ondermijning door het continueren en verbreden van Zicht op Ondermijning) 

onder leiding van BZK. 

Financiële/juridische overwegingen 

De voorziene kosten n.a.v. het aanpassen van de huidige regeling preventieve 

beveiligingsmaatregelen alsmede de voortgang van lopende projecten binnen het 

programma passen binnen de begroting van het programma (€10 miljoen per 

jaar). 

Krachtenveld 

De Kamerbrief zal in concept gedeeld worden met de minister van JenV. 

De VNG en de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, 

wethouders, raadsleden en Statenleden zullen geïnformeerd worden over de brief. 

Zij zijn binnen de verschillende projecten en acties ook steeds nadrukkelijk als 

netwerkpartners betrokken, dus zullen niet verrast worden. 

Communicatie 

Er is afstemming geweest met de speechschrijver over het narratief, maar door 

omstandigheden minder intensief dan gepland. 

Actieve communicatie over deze voortgangsbrief is voorzien en zal nader worden 

afgestemd met woordvoering. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 




