
 

Geacht(e) bestuurder, 
 

Op 26 juni 2020 heeft u in Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland gesproken over  

de voorzetting van Burgernet voor gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.  
U kon instemmen met de doorstart van Burgernet vanaf 2021 en u heeft een ambtelijke werkgroep 

opdracht gegeven om dit project nader uit te voeren. 
 

De ambtelijke werkgroep heeft de Vereniging van Groninger Gemeenten gevraagd om het project  
Burgernet onderdak te bieden, de medewerkers voor het project aan te trekken en de voor de  

uitvoering van de werkzaamheden benodigde faciliteiten te organiseren.  

 
De VGG heeft zich daartoe bereid verklaard. Zij doet dat belangeloos, zonder winstopslag etc. 

Zij verbindt daaraan evenwel de voorwaarde dat de financiële risico’s die zij daarmee op zich neemt 
door de deelnemende gemeenten worden afgedekt. Zij tekent daarbij aan dat zij niet zonder  

instemming van het RBPO verplichtingen zal aangaan die niet in de begroting zijn voorzien. 

 
Tot 2020 voldeden de deelnemende gemeenten een bedrag van € 0,07 per inwoner.  

Dat bedrag blijft voor 2021 ongewijzigd. In 2022 en 2023 zal het worden geïndexeerd op basis van 
CBS-indexeringscijfers. Deze vergoeding dekt de kosten van de aan deze brief gehechte begroting, 

waaronder de kosten van twee medewerkers voor 2 x 24 uur voor de uitvoering van de  

werkzaamheden, hun werkplek en de ict-voorzieningen.  
 

De genoemde bijdrage biedt echter geen dekking voor onvoorziene en bijzondere kosten, bijvoorbeeld 
in geval van ziektevervanging, de verschuldigdheid van een eventuele transitievergoeding en kosten 

als uitvloeisel van door het RBPO genomen beslissingen. Voor dergelijke onvoorziene kosten geldt dat 
die over de deelnemers zullen worden omgeslagen naar rato van hun inwonertal. Vanzelfsprekend 

wordt u over dergelijke bijzonderheden direct geïnformeerd.  
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Burgernet Noord-Nederland 
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Om te kijken hoe het project Burgernet in de nieuwe opzet zich zal ontwikkelen, wordt het project 

vooreerst voor de duur van drie jaar georganiseerd, waarna op basis van een evaluatie een besluit 
kan worden genomen over de verdere voortgang en inrichting van Burgernet. De gemeenten die  

deelnemen verbinden zich voor deze drie jaar aan het project. 
 

Uit de werving en selectie van kandidaten voor Burgernet wordt per 1 januari 2021 een kandidaat 

aangesteld. Gezien veranderingen bij Burgernet landelijk en het feit dat door de Covid-19 maatregelen  
gemeenten, bedrijven en evenementen/bijeenkomsten niet of zeer beperkt opengesteld zijn, 

is ervoor gekozen om een tweede kandidaat Burgernet pas aan te stellen als dit weer mogelijk is. 
 

Graag ontvang ik uw akkoord voor: 
*  de door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen dekking van onvoorziene kosten; 

*  deelname aan het project Burgernet voor de periode van drie jaar: 2021 – 2023; 

* indexering van de bijdragen per 1 januari 2022.  
 

Langs deze weg verzoek ik u om uw akkoord voor deze brief. 
Wilt u dit voor 1 februari 2021 aan mij kenbaar maken via het e-mailadres: 

m.klaver@groningergemeenten.nl 

 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer  

06-55 79 76 59 of via e-mailadres t.sprenger@groningergemeenten.nl. 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
De Vereniging van Groninger Gemeenten 

Namens het bestuur 
 

 

 
T.G. Sprenger  

Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: begroting 2021 project Burgernet regio Noord-Nederland 
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