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Korte beschrijving 
Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en 
intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en 
verkiezingen. 

Wat willen we bereiken? 

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de 

informatievoorziening. 

Omschrijving (toelichting) 

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van 
beleid, uitvoering en projecten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan 

participatie van onze inwoners en belanghebbenden. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Bij het opstarten van politiek relevante  projecten waarbij sprake is van participatie geven we inmiddels 
standaard bij aanvang aan hoe we de participatie vormgeven. Er is steeds meer aandacht voor 
participatie en ook de vorm zal steeds meer digitaal zijn nu we daar vanwege de crisis beter mee 
hebben leren werken.  Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij 
uitgangspunten geformuleerd worden van in hoeverre Doesburg inwoners wil / kan betrekken. Ook is 
er een participatieplatform www.onsdoesburg.nl aangeschaft. Hier wordt nu volop mee geoefend. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Er wordt gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten worden geformuleerd. Hoe 
willen we hier in Doesburg mee omgaan? Wat is burgerparticipatie voor ons? Welke vormen zijn 
denkbaar en hoever wil je gaan? 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor 

instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er wordt steeds gekeken op welke manier en op 
welk tijdstip de inwoner bij voorkeur wordt geïnformeerd over beleid. Social media krijgt daarbij steeds 
meer aandacht ,maar ook de meer conventionele media blijven we gebruiken. We vervolgen dit en 
blijven alert op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. 

Omschrijving (toelichting) 

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen 
door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in 
samenspraak met de functionaris gegevensbescherming. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Jaarlijks neemt de gemeente Doesburg deel aan de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het gebied 
van Informatiebeveiliging.  De voorbereidingen voor de ENSIA evaluatie zijn inmiddels weer gestart. 
Gebaseerd op het aantal incidenten dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden bij gemeenten, 
universiteiten en andere organisaties, kunnen we concluderen dat het dreigingsniveau op het gebied 
van informatieveiligheid sterk toeneemt. Ook dit jaar besteden we daarom veel aandacht aan dit 
onderwerp. 

We investeren in kennis en technische maatregelen. Binnen de gemeente is een werkgroep 
cybersecurity bezig met o.a. het stappenplan voor wat te doen bij een cybercrisis. Ook is er een 
speciale kennissessie op dit terrein georganiseerd voor bestuurders van de gemeente.  
Recent hebben we weer een phishingmail actie gehouden onder het personeel om hen alert te maken 
op dergelijke dreigingen.  Ook gaan we deelnemen aan het project Troje van de provincie Gelderland. 
een project waarin de provincie de gemeenten helpt een reel beeld te krijgen met hoe wij ervoor staan 
op het gebied van Informatiebeveiliging. 

De realiteit is ondertussen wel dat er vrijwel dagelijks pogingen van buitenaf gedaan 
worden om toegang te krijgen tot onze ICT infrastructuur of onze informatie. Geen 
enkele beveiliging is 100% dus we lopen altijd een risico.  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) over de stand van zaken m.b.t. de 
AVG in Doesburg. 
De rapportage over 2021 is inmiddels afgerond en verantwoord aan college van B&W. 
Afgelopen jaar zijn 11 datalekken gemeld bij de privacy-coördinator. Deze zijn allemaal intern 
geregistreerd. 
Geen van de datalekken was zodanig dat deze ook gemeld moest worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Als focusgebieden voor het lopende jaar zijn geformuleerd:  

Beleid – Evalueren en actualiseren van het Informatieveiligheidsbeleid dat tot 2022 geldig is. 
Dit wordt momenteel op de achtergrond voorbereid door de FG en de CISO van Doetinchem 

Organisatorische inbedding - privacy-team, doorlopende bewustwording op privacy 
Het is lastig om voldoende mensen te vinden die die hier uren aan kunnen en willen besteden binnen 
de gemeente. Er zijn veel werkzaamheden die moeten gebeuren om aan de AVG te kunnen voldoen. 
Teamleiders en projectleiders hebben vaak andere prioriteiten dan te voldoen aan de AVG. 

Processen – actueel houden register verwerkingen; standaard proces uitvoering DPIA;  
We zijn bezig met de implementatie van een nieuw systeem waarin we ons register van verwerkingen 
en ook de DPIA's vast kunnen gaan leggen. We gaan er vanuit dat dit ons kan helpen om het register 
weer actueel te krijgen. 

  

  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

1.03 Een veilige  samenleving. 

Omschrijving (toelichting) 

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op 
basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en 
politiepost in onze gemeente. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan 

maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

de APV is in 2020 geactualiseerd 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De APV wordt tweejaarlijks geactualiseerd, de laatste keer was in 2020. De volgende actualisatie 
staat gepland voor eerste helft 2023.  In principe was dit 2022. I.v.m. personele wijzigingen is dit niet 
gelukt.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, 

witwassen en (zorg) fraude. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op 26 maart 2019 hebben we een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. De uitvoering hiervan 
loopt. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 

2022 
Saldo 2022 

Lasten        

0.1 Bestuur  1.045.511 1.001.254 932.227 931.996 1.066.066 -134.070 

0.2 Burgerzaken  323.003 304.282 289.269 297.813 306.172 -8.359 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 766.870 786.586 796.614 944.920 1.247.811 -302.891 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 300.497 302.048 253.082 293.776 271.234 22.542 

Totaal Lasten  2.435.882 2.394.169 2.271.192 2.468.505 2.891.282 -422.777 

Baten        

0.1 Bestuur  64.579 0 573.696 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  164.809 114.824 137.340 137.081 157.835 -20.754 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 5.000 12.000 24.305 132.838 521.594 -388.756 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 16.303 4.356 21.599 14.648 3.453 11.195 

Totaal Baten  250.691 131.180 756.940 284.567 682.881 -398.314 

Resultaat  -2.185.191 -2.262.989 -1.514.252 -2.183.938 -2.208.402 24.464 

 

BBV beleidsindicatoren 

Verwijzingen HALT: 
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die 
een licht strafbaar vergrijp 
plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende 
Halt-straf. Zij krijgen 
leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen 
jongeren rechtzetten wat zij fout 
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 
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Misdrijven - Geweldsmisdrijven: 
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, 
levensdelicten zoals moord en doodslag 
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 

 

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte): 
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en 
het openbaar gezag. Voorbeelden 
van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- 
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en lokaalvredebreuk, deelneming 
aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie 
en het doen van een valse aangifte. 
Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict 
mensensmokkel worden deze twee 
delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 

 

Misdrijven - Diefstallen uit woning: 
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Misdrijven - Winkeldiefstallen: 

 

  


