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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. Het Invoeringsplan Burgernet vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
In het Regionaal College van 11 november 2010 is besloten dat de politie Hollands Midden de
regionale invoering van Burgernet ondersteunt, onder de voorwaarde dat de deelnemende gemeenten
alle kosten dragen. Na een schriftelijke consultatieronde hebben zeven gemeenten aangegeven
Burgernet te willen invoeren (naast Gouda): Noordwijk, Schoonhoven, Hillegom, Leiden, Vlist,
Bergambacht en Zuidplas. In het Invoeringsplan Burgernet wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de
invoering van Burgernet in deze gemeenten zal plaatsvinden. Met het door het Regionaal College
vastgestelde Invoeringsplan kan de politie Hollands Midden de stimuleringssubsidie van € 161.798
van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen.

4. Kader
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat politiekorpsen vóór 21 april 2011 een door
het Regionaal College vastgesteld invoeringsplan moeten aanleveren, om de stimuleringsbijdrage te
verkrijgen.

5. Consequenties
Met het door het Regionaal College vastgestelde Invoeringsplan Burgernet kan de politie Hollands
Midden de stimuleringssubsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen. Dit is een
bedrag van € 161.798. Dit is genoeg om de kosten voor de deelnemende gemeenten in 2011 zeer
beperkt tot nihil te laten zijn. Vanaf 2012 bedragen de kosten € 0,35 per inwoner per jaar.

6. Aandachtspunten / risico’s
De stimuleringssubsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt aangewend voor het
aansluiten op Burgernet van die gemeenten die vóór 1 april 2011 hebben aangegeven Burgernet te
willen invoeren. Gemeenten die zich na 1 april 2011 aanmelden, worden vanaf 2012 aangesloten op
Burgernet en kunnen dus geen, of in mindere mate, gebruik maken van de stimuleringssubsidie.

7. Implementatie en communicatie
Met de gemeenten die zich hebben aangemeld, worden zo spoedig mogelijk afspraken gemaakt over
de invoering van Burgernet. De regionaal manager Burgernet neemt hiertoe contact op met de
betreffende gemeenten.

8. Bijlagen
1. Invoeringsplan Burgernet, versie 1.0 dd. 14 maart 2011.

9. Historie besluitvorming
- Regionaal College 11 november 2010.
- DB Regionaal College 3 maart 2011.
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