
Offerte 2018-2021 
 

PROGRAMMA 

 

  Duurzaam wonen en ondernemen 

  Maximaal meedoen 

  Goed leven en ontmoeten 

 Veilig gevoel 

  Dienstbare en betrouwbare overheid 

  Bedrijfsvoering 

 
 

Onderwerp: Extra capaciteit juridische zaken Cluster Veiligheid 

 

 

Betreft :Fcl 54104000 / Ecl 10000  

 

 

Structureel 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2018 2019 2020 2021 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 2%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 45 45 45 45 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 45 45 45 45 

-  

Algemene toelichting 
Uitbreiding van juridische capaciteit voor cluster 

Veiligheid is noodzakelijk gebleken. Toenemende 



toezicht en handhaving op gebied van horeca, 

evenementen,  

georganiseerde criminaliteit/Opiumwet, leidt tot meer 

capaciteitsvraag juridische aanschrijvingen, meer 

juridische advisering op dit terrein. Deels vloeit dit voort 

uit de taken die de gemeente in toenemende mate moet 

uitvoeren in de bestrijding van de georganiseerde 

criminaliteit. In de Veiligheidsavond van de raad d.d. 23 

februari 2017 is dit toegelicht. Mede gelet op aard van 

dit beleidsveld is fasering c.q. wegzetten in de tijd niet 

altijd mogelijk en wenselijk. Het gaat bovendien vaak 

om juridisch complexe en vaak maatschappelijk 

gevoelige zaken.  

Daarnaast zijn de werkzaamheden gericht op de huidige 

en toekomstige beleidsontwikkeling en –ondersteuning, 

bijvoorbeeld organisatie breed Bibob-beleid. Bij de start 

van het cluster is de minimale juridische bezetting 

onderkend. In voorkomende gevallen zou gebruik 

worden gemaakt van de centrale juristen. 

Gebruikmaking van deze juridische capaciteit elders in 

de organisatie blijkt echter een knelpunt.  

Daarom wordt om uitbreiding van een 0,5 fte schaal 11 

gevraagd. Het niveau van de functie is afgestemd op de 

zwaarte van de juridische advisering, die is gewenst bij 

problemen voortkomend uit bestrijding 

ondermijningszaken.  
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Versterken juridische positie van de gemeente Uden in de 

aanpak criminaliteit en handhaving. 

 

 

 


