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Beste mevrouw De Vries, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u aanvullende schriftelijke 
vragen gesteld over Ondermijnende criminaliteit en veiligheid. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
U geeft aan dat Stichtse Vecht vroegtijdig kan worden aangehaakt (een passieve houding) bij 
bijvoorbeeld een onderzoek van de politie Amsterdam gezien de informatiepositie, lokaal, 
distriktelijk en regionaal. Op welke wijze laat Stichtse Vecht een pro-actieve rol zien richting steden 
als Utrecht en Amsterdam om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen en te voorkomen dat 
onze gemeente als achtertuin van de criminelen gebruikt wordt terwijl wij daar onvoldoende zicht 
op hebben? 
 
Antwoord 1 
Onze deelname aan de opsporingsonderzoeken is niet passief, maar de logische plek van de 
gemeente in de opsporingsketen. Verder leveren wij een belangrijke bijdrage aan het Districtelijk 
Team Ondermijning (DTO), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en zijn wij voorzitter 
van het Districtelijk Veiligheidscollege West-Utrecht. Via deze structuren delen wij en andere 
gemeenten met elkaar wat er gebeurt, zodat wij in een vroeg stadium in positie zijn. Daarnaast 
houden wij de berichtgeving over ontwikkelingen in de aanpak van onze buurgemeenten ook in de 
gaten en passen waar nodig onze aanpak daar op aan.  
 
Vraag 2 
Op de vraag welke initiatieven Stichtse Vecht neemt om te zorgen voor een bewustwording wordt 
alleen gerefereerd aan een nog op te zetten gesprek met professionele vastgoedeigenaren. Is dit 
echt het enige initiatief dat er gaat komen? Zo ja, waarom? En zo nee, welke ideeën staan er nog 
op de planning om uit te werken? 
 
Antwoord 2 
Op dit moment wordt naast dit concrete voorbeeld, gewerkt aan andere initiatieven om 
bewustwording te vergroten. Er zijn ideeën om een campagne op te starten om het melden bij 
Meld Misdaad Anoniem te stimuleren en een campagne waarin inwoners en ondernemers alert 
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gemaakt worden op signalen van ondermijning. Daarnaast doen wij ook mee aan landelijke en 
regionale campagnes.  
 
Vraag 3 
De beleidsregel Bibob Stichtse Vecht 2012 moet nodig aangepast worden aangezien Stichtse 
Vecht met deze beleidsregel onvoldoende uit de voeten kan voor de aanpak van ondermijning. Het 
is van groot belang dat dit spoedig wordt opgepakt, ook om te voorkomen dat hiervan misbruik 
wordt gemaakt. Wanneer kan de gemeenteraad een gewijzigde beleidsregel verwachten? En kunt 
u aangeven of we hiermee alle mogelijke (wettelijke) instrumenten kunnen inzetten in de slag 
tegen ondermijning? Zo ja, kunt u een overzicht geven van alle instrumenten? Zo nee, kunt u 
aangeven welke aanvullende maatregelen nodig zijn om alle mogelijke instrumenten te benutten 
als gemeente? 
 
Antwoord 3 
Wij verwachten voor de zomer van dit jaar een gewijzigde beleidsregel te kunnen behandelen in 
onze gemeenteraad. Werken met Bibob vergt inspanning van de gehele gemeentelijke 
organisatie, daarom werken wij parallel ook aan het bewustzijn hierop. Medewerkers, die te maken 
gaan krijgen met Bibob, zal kennis bijgebracht moeten worden en zij zullen ook moeten worden 
getraind om het instrument Bibob te kunnen gebruiken.  
 
Naast de algemene wettelijke bevoegdheden van de burgemeester, gebruiken wij in de aanpak 
van ondermijning de wet Bibob, de bevoegdheid tot sluiting van voor het publiek openstaande 
gebouwen (APV artikel 2:79) en de sluitingsbevoegdheid uit de Opiumwet (artikel 13b). Van deze 
maatregelen wordt de sluitingsbevoegdheid uit de Opiumwet het meeste ingezet, bijvoorbeeld na 
het aantreffen van een hennepkwekerij. Het APV artikel 2:79 op basis waarvan panden gesloten 
kunnen worden indien deze gebruikt worden ter facilitering van ondermijnende/criminele 
activiteiten, hebben wij tot op heden nog niet ingezet. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Marc Zondag 
Programmamanager Veiligheid 
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * B.M.

Tussenvoegsel(s) De

Achternaam * Vries

E-mailadres * Babetdevries@hotmail.com

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Vervolgvragen ondermijning

Inleiding * Enige tijd geleden heb namens de VVD vragen gesteld over de 
ondermijnende criminaliteit en veiligheid. Op basis van de gegeven 
antwoorden heb ik nog een aantal vervolgvragen.

Vragen

Vraag 1 * U geeft aan dat Stichtse Vecht vroegtijdig kan worden aangehaakt 
(een passieve houding) bij bijvoorbeeld een onderzoek van de politie 
Amsterdam gezien de informatiepositie, lokaal, distriktelijk en 
regionaal. Op welke wijze laat Stichtse Vecht een pro-actieve rol zien 
richting steden als Utrecht en Amsterdam om aangehaakt te blijven 
bij de ontwikkelingen en te voorkomen dat onze gemeente als 
achtertuin van de criminelen gebruikt wordt terwijl wij daar 
onvoldoende zicht op hebben?

Vraag 2 * Op de vraag welke initiatieven Stichtse Vecht neemt om te zorgen 
voor een bewustwording wordt alleen gerefereerd aan een nog op te 
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zetten gesprek met professionele vastgoedeigenaren. Is dit echt het 
enige initiatief dat er gaat komen? Zo ja, waarom? En zo nee, welke 
ideeën staan er nog op de planning om uit te werken?

Vraag 3 * De beleidsregel Bibob Stichtse Vecht 2012 moet nodig aangepast 
worden aangezien Stichtse Vecht met deze beleidsregel 
onvoldoende uit de voeten kan voor de aanpak van ondermijning. 
Het is van groot belang dat dit spoedig wordt opgepakt, ook om te 
voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt. Wanneer kan de 
gemeenteraad een gewijzigde beleidsregel verwachten? En kunt u 
aangeven of we hiermee alle mogelijke (wettelijke) instrumenten 
kunnen inzetten in de slag tegen ondermijning? Zo ja, kunt u een 
overzicht geven van alle instrumenten? Zo nee, kunt u aangeven 
welke aanvullende maatregelen nodig zijn om alle mogelijke 
instrumenten te benutten als gemeente?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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