Agenda Bestuur & Democratie
Locatie:
Datum:
Tijd:
Voorzitter:

Raadszaal gemeente Harlingen
27 februari 2019
10.00 – 12.00 uur
dhr. R. Sluiter, burgemeester gemeente Harlingen

AGENDAPUNTEN:
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen verslag bijeenkomst van 25 april 2018
Bijlage: Conceptverslag 25 april 2018

4.

Laatste stand van zaken vanuit de VNG commissie Bestuur en Veiligheid
De Friese vertegenwoordiger in de VNG commissie Bestuur en Veiligheid, Fred Veenstra, zal u
ter vergadering informeren over de laatste stand van zaken vanuit de commissie.

5.

Stichting Halt
Stichting Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van
jeugdcriminaliteit. Janet ten Hoope (directeur-bestuurder), en Corrie van Dellen,
(relatiemanager) zijn namens Halt aanwezig en zij zullen een toelichting verzorgen op zowel
de repressieve als preventieve kant van de jeugdcriminaliteit. Zo is er de Haltstraf/interventie. De interventie is een pedagogisch en normstellend traject waarin jongeren
de kans krijgen om het goed te maken, te leren van hun fouten en om uit het strafrecht te
blijven. De signalerende functie binnen de Halt-straf is een belangrijke pijler en daar waar
nodig wordt er doorverwezen en samengewerkt met bijvoorbeeld Veilig Thuis,
Verslavingszorg Noord Nederland en de gemeentelijke gebiedsteams. De vertegenwoordigers
van Halt gaan graag met u het gesprek gaan over de opgaven die er liggen op het gebied van
jeugd en veiligheid, en de taken en rollen van Halt en de Friese gemeenten hierin
Bijlage: Placemat Halt 2018

6.

Democratie in Actie en andere experimenten m.b.t. vitalisering lokale
democratie
De ontwikkeling van de democratie binnen het lokale bestuur is volop in beweging. Er zijn dan
ook een veelheid van initiatieven en programma’s op het gebied van vernieuwing en
vitalisering van de lokale democratie. Democratie in Actie (DiA), een nieuw breed 4-jarig
BZK/VNG-programma is hier het meest recente voorbeeld van. DiA helpt gemeenten
antwoorden te vinden op democratische vraagstukken van deze tijd. Binnen het programma
wordt gewerkt aan verschillende projecten met ondersteuningsmogelijkheden voor
gemeenten. Ter vergadering zult u door Frank Speel (VNG) van het Dia-team over DiA en
andere relevant experimenten m.b.t. de vitalisering lokale democratie worden geïnformeerd.
Daarbij wordt u van harte uitgenodigd om ervaringen en concrete projecten vanuit uw eigen
gemeente met elkaar te delen, waarbij het ook nadrukkelijk de bedoeling is om input voor het
programma en uw wensen m.b.t de ondersteuning te bespreken en kenbaar te maken. Meer
informatie: https://www.lokale-democratie.nl/
Ter inspiratie zal Tjeerd van der Zwan u informeren over een experiment waar de
gemeenteraad van Heerenveen deze nieuwe raadsperiode mee is gestart, waarbij het
nadrukkelijk de bedoeling is om meer ruimte te geven aan initiatieven en betrokkenheid van
de samenleving.

7.

Kosten en inzet beveiliging bij grote evenementen en festivals
Er vinden in onze provincie gedurende het jaar steeds meer (grootschalige) evenementen en
festivals plaats. Vorig jaar natuurlijk helemaal vanwege LF2018, maar er is sowieso een
duidelijk opwaartse trend waarneembaar. Dit geldt zowel voor het aanbod, maar zeker ook
het aantal bezoekers per evenement. Terwijl er vrijwel geen noemenswaardige incidenten
plaatsvinden, stijgen ondertussen wel de kosten voor de inzet van (particuliere) beveiliging
en politie. Dit roept de vraag op waar hierbij de grens ligt en of hier wellicht geen andere (en
goedkopere) oplossingen denkbaar en wenselijk zijn. Voorzitter Roel Sluiter wil ter
vergadering graag eens met u hierover van gedachten wisselen en met u verkennen in
hoeverre de juiste balans hierin kan worden gevonden.

8.

Volgend overleg
Het eerstvolgende VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie vindt plaats op
woensdag 9 oktober a.s. van 10.00 – 12.00 uur. Een locatie zal t.z.t. bekend worden gemaakt.
Suggesties voor te bespreken onderwerpen kunt u ter vergadering of via het VFG
bestuursbureau aandragen.

9.

Rondvraag

10.

Sluiting
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