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1. Het college besluit deel te nemen aan Burgernet.
2. De structurele kosten (€ 30.000) worden vanaf 2012 gedekt uit het bestaande budget Fysieke

Veiligheid, kostenplaats 1091 4669 7120.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten
Op basis van artikel 2 van de Wet Veiligheidsregio’s is het college van burgemeester en wethouders
belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Burgernet is hierbij een
instrument om de burger te alarmeren en te informeren ten tijde van een calamiteit of crisis.
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Onderwerp: Invoeren Burgernet
Reg.nummer: 2011/5260

1 Inleiding
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de
veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet heeft tot doel invulling
te geven aan de wens van overheid én burgers om gezamenlijk bij te dragen aan de sociale
en fysieke veiligheid van de omgeving.

2 Besluitpunten college
1. Het college besluit deel te nemen aan Burgernet.
2. De structurele kosten (€ 30.000) worden vanaf 2012 gedekt uit het bestaande

budget Fysieke Veiligheid, kostenplaats 1091 4669 7120.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Bestuur.

3 Beoogd resultaat
Burgernet biedt de mogelijkheid om een selecte, relatief grote groep deelnemende burgers
in een geografisch gebied snel per telefoon en/of SMS en/of e-mail te informeren. Tijdens
een actie kan het gebied worden uitgebreid in de richting waarin de situatie zich
verplaatst. Burgernet is een initiatief om vooraf aangemelde burgers (deelnemers) op
lokaal niveau te laten participeren in veiligheid.

4 Argumenten
Burgernet kan worden ingezet bij:

- Rampen en crises
De leidende boodschap in alle communicatie-uitingen is bedoeld om (vooraf

aangemelde) inwoners van Kennemerland tijdens een calamiteit op een snelle
wijze betrouwbare en juiste informatie te verschaffen die voorzien is van updates,
instructies, handelingsperspectief, maatregelen en het afschalen van de
crisisorganisatie bij een calamiteit.

- Openbare orde
Bij overvallen, zedenmisdrijven of vermissingen zal het gebruik van SMS primair
ingezet worden om inwoners uit te laten zien naar een bepaald persoon, op een
bepaalde locatie en tijdstip.

- Automatische externe defibrillatoren (AED)
Hierbij worden inwoners geïnformeerd over de locatie van het slachtoffer die een
hartstilstand krijgt. Burgerhulpverleners kunnen zo snel op de doorgegeven locatie
hulp verlenen.

Op deze wijze kan de ogen en oren functie van de burgers benut worden bij het eventueel
oplossen van misdaden en kunnen burgers geïnstrueerd worden bij rampen of
calamiteiten.
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In de bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de Veiligheidsregio Kennemerland is
door de bestuurders van de tien gemeenten de intentie uitgesproken om regionaal deel te
gaan nemen aan Burgernet.

Financiële aspecten:
Om de invoering van Burgernet in alle regio’s te stimuleren heeft het Ministerie van
Binnenlandse Zaken tot 2012 een subsidie beschikbaar gesteld. Voor de regio
Kennemerland is de hoogte van de subsidie vastgesteld op
€ 129.187,50. Deelname aan burgernet is door die subsidie het eerste jaar voor de
gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland (2011) gratis.
Vanaf 2012 zijn de structurele kosten voor de gemeente Haarlem, uitgaande van . 150.000
inwoners in 2012 en maximaal € 0,20 per inwoner, in totaal € 0,20 X 150.000 = maximaal
€ 30.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het reeds bestaande budget van Fysieke
Veiligheid, kostenplaats 1091 4669 7120 (structureel € 100.000 begroot).

5 Kanttekeningen
Niet van toepassing

6 Uitvoering
Voor de samenwerking van de gemeente Haarlem met de regionale politie Kennemerland
wordt een convenant afgesloten. Het convenant legt de samenwerking vast en regelt de
financiën. In de voorbereiding op de invoering van Burgernet in Haarlem worden de
veiligheidsmanager Crisisbeheersing en een communicatieadviseur uit Haarlem
betrokken.

7 Bijlagen
- brief van H.B. Bruijn, namens de bestuuscommissie Openbare Veiligheid,

Invoering Burgernet Kennemerland, d.d. 2 december 2010

Het college van burgemeester en wethouders






















