Weerbaar Bestuur
• De opgaven van het (decentraal) bestuur worden steviger. De (financiële) belangen worden groter en daarmee komt er meer druk van buiten op de democratische besluitvorming binnen het openbaar
bestuur. Economische en ideologische motieven spelen daarbij een rol.
• Zolang beïnvloeding op democratische wijze gebeurt is dat acceptabel en zelfs gewenst. Dit wordt anders wanneer daarvoor ondemocratische en ongewenste middelen worden ingezet. Omkoping,
intimidatie en agressie bedreigen de veiligheid en integriteit van politieke ambtsdragers en hun gezin. Antidemocratische tendensen frustreren doelbewust de besluitvorming, zetten de overheid
buiten spel en destabiliseren en compromitteren het openbaar bestuur.
• Dit is onacceptabel en vraagt om een stevige tegenactie gericht op weerbaarheid van de mensen en processen in het openbaar bestuur en handelingsvermogen. Het gaat hierbij om het vergroten van
de slagkracht van het overheidsoptreden en de integrale aanpak. Het is zaak te zorgen dat de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem wordt aangepakt en dat drempels worden opgeworpen om te
voorkomen dat nieuwe gelegenheidsstructuren of kwetsbaarheden kunnen ontstaan. Het risico van parallelle samenlevingen, waarin (het meedoen aan) ondermijnende gedragingen wordt getolereerd
of zelfs gestimuleerd, wordt met kracht tegengegaan. Het betrekken van de samenleving en private partijen daarbij is van groot belang.
• Binnen de directie Democratie en Bestuur werken alle afdelingen gezamenlijk aan het vergroten van de weerbaarheid van het openbaar bestuur en in het
bijzonder van politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers). Extern werken we intensief samen met andere ministeries (m.n. JenV, SZW en BZ),
bestuurdersverenigingen van politieke partijen, beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers, bestuurlijke koepels, veiligheidspartners en individuele gemeenten en
provincies aan een integrale aanpak.

Spoor 1

Spoor 2

Spoor 3

Versterken integriteit en veiligheid
politieke ambtsdragers

Versterken preventief-bestuurlijke aanpak
ondermijning en maatschappelijke weerbaarheid

Tegengaan ondemocratische
beïnvloeding
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Producten

Producten

Actiegericht Netwerk Weerbaar Bestuur
•
Basisprogramma persoonlijke veiligheid
•
Ondersteuningsteam en nazorg ( 1e en 2e lijn)
•
Basisscan Veiligheid Bestuurders (woningscan)
•
Voorlichting en training bestuurlijke integriteit, veiligheid
en ondermijning
•
Leergang Ondermijning
Versterking integriteitsbeleid
en interventies probleemgemeenten
•
Minimumstandaard risicoanalyses integriteit (Basistoets
Integriteit)

Generiek:
• Wetswijziging rol en informatiepositie bgm
• Uitwerking interbestuurlijke aanpak ondermijning (IBP)

Aanpak desinformatie
• Internationaal (EU)
• Nationaal (o.a. voorlichting bestuurders)

Gebiedsgericht:
• Actie-agenda vakantieparken
• City-deal Zicht op Ondermijning
• Uitvoering en doorontwikkeling Wbmpg
• Pilots Ondermijningsgevoelige gebieden (o.a.
impuls gemeenten weerbaarheid)
• Wet aanpak woonoverlast
Themagericht:

Aanpak Ondemocratische gedragingen
• Bewustwordingscampagne en
verspreiding methodieken naar politieke
ambtsdragers, voor signaleren en
tegenhouden van ondemocratische
beïnvloeding

•

Aanjaagteam Ondermijning (Strategisch Beraad Ondermijning)

Proactief beïnvloeden
Inbrengen van het bestuurlijk perspectief en positionering van BZK op relevante thema’s in bijeenkomsten, wetsvoorstellen, beleidsontwikkeling van andere departementen
(b.v. ongewenste inmenging via buitenlandse verkiezingscampagnes, informatiepositie burgemeester, wietteelt, sociale samenhang , toezicht en handhaving, agendering SBV)

