
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

  Openbare orde en veiligheid 

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Versterken informatie positie 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 59990302 / 11000 (50k per jaar) en 38004 (20k in 2023 en 2024) 

 

 

Structureel 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag  

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 120 120 100 100 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  



 

 

Te dekken 120 120 100 100 

-  

Algemene toelichting 

In de aanpak van ondermijning en bij veiligheidskwesties in 
het algemeen maken we steeds vaker gebruik van 
beschikbare data uit onze eigen gemeentelijke administratie 
en uit open bronnen. Hier wordt bij de samenwerking in het 
RIEC van ons ook steeds meer professionaliteit in gevraagd. 
En steeds vaker komen er signalen binnen vanuit de social 
media over dreigende situaties of demonstraties. Om deze 
goed en AVG-proof te verwerken moeten we onze 
informatiepositie versterken. Ook staat veel informatie nu 
nog in de kladblokken van medewerkers of zit in hun hoofd. 
Als deze medewerkers uitvallen of vertrekken gaat de 
informatie verloren. Om dit te borgen vragen we een 
structurele informatiecoördinator en eenmalige 
investeringskosten om de informatiepositie op orde te 
krijgen. 
 
De informatiecoördinator is een belangrijke functionaris bij 
de aanpak van ondermijning en  georganiseerde 
criminaliteit. Hij/zij registreert na binnenkomst signalen en 
meldingen zorgvuldig in een geavanceerd systeem. Hij/zij 
onderzoekt deze signalen door het opstarten van een 
informatieonderzoek. Door informatie te verzamelen, uit te 
vragen bij andere organisatieonderdelen en organisaties 
weet hij/zij informatie te completeren (en te veredelen). Hij  
maakt daarbij gebruik van gemeentelijke bronnen, landelijke 

basisregistraties en open bronnen. Op eigen initiatief en op 
verzoek verwerkt hij/zij o.a. informatie in startsignaal-
documenten, informatieproducten, signaaldocumenten ten 
behoeve van het AVO en het RIEC. 
 
De informatiecoördinator heeft ook een belangrijke functie 
in het op te richten Lokaal Informatie Overleg (LIO). Waarbij 
op basis van signalen informatie tussen afdelingen kan 
worden gedeeld.  

 

 

 


