
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2022 
 

 

 
Programma: 1  Bestuur 
Onderwerp :  IV 4 Ondermijning Friese gemeenten 
 

 

Toelichting:  
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft voor alle 
provincies via de decembercirculaire 2020 van het Provinciefonds € 500.000,- uitgekeerd. 
Het doel hiervan is ondersteuning en een impuls geven aan de interne aanpak van weerbaar 
bestuur van gemeenten (verwoord in de brief van BZK d.d. 13 januari 2021 aan de CdK ). 
Inzet van de gelden draagt bij aan een weerbaar bestuur en een weerbare overheid, zodat 
bestuurders en ambtenaren veilig en integer hun werk kunnen doen. De rol van de provincie 
Fryslân is beperkt tot het regisseren van een breed gedragen precieze invulling en het 
rechtmatig verdelen van de impulsgelden onder de gemeenten. 
 
De oorspronkelijk planning was om de besteding en werkzaamheden uit te voeren in 2021. 
Het heeft echter geruime tijd in beslag genomen om met de gemeenten tot overeenstemming 
te komen over een gedragen bestedingsdoel. Bij het opstellen van de 2e berap 2021 was 
nog steeds de inschatting dat de middelen in 2021 tot besteding zouden komen, daarom zijn 
deze middelen toen niet doorgeschoven naar een ander bestedingsjaar. Aangezien het 
proces van het verkrijgen van draagvlak met alle Friese gemeenten over het concrete 
bestedingsdoel is vertraagd is het budget niet tot besteding gekomen in 2021. Toen werd 
ook duidelijk dat de gevraagde prestatie (aansluiten op Meld Misdaad Anoniem) van de 
gemeenten sowieso (technisch) niet in 2021 geleverd kon worden. Dit zorgde ervoor dat het 
budget is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. 
 
Het bestedingsdoel, te weten aansluiten op Meld Misdaad Anoniem (MMA), is samen met de 
gemeenten geformuleerd. Om de gelden op correcte wijze te verdelen is een 
subsidieregeling voor aansluiting van gemeenten op MMA opgesteld (€ 37.800,- totaal). Het 
restant van de impulsgelden (€ 3.900,-) wordt besteed aan het versterken van de 
samenwerking op het vlak van ondermijning en weerbaarheid van de Friese overheden. Dit 
met als doel om steeds meer te kunnen optreden als 1 overheid tegen georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit.  
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel in totaal € 41.700,- aan middelen beschikbaar te stellen voor het 
versterken van de weerbaarheid van de Friese gemeenten in 2022 ten laste van de 
bedrijfsvoeringmiddelen in programma 6. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

1 Bestuur 41.700     

6 Bedrijfsvoering -41.700     

 Totaal lasten 0     

 
 


