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1 Inleiding 
In opdracht van burgemeester Marc Witteman is voor Stichtse Vecht een 
Ondermijningsbeeld opgesteld. Dit beeld is opgesteld aan de hand van een 
onderzoek dat is uitgevoerd door het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC). Dit onderzoek is opgezet om meer inzicht te krijgen in de 
aard en de omvang van Ondermijning in Stichtse Vecht en vormt daarmee een 
basis voor de aanpak ervan. Naast fenomenen als Hennepteelt, Witwassen en 
Mensenhandel, beschrijft het beeld ook kwetsbaarheden en thema’s die nog 
niet eerder in het zicht waren. 

 
 
 
 
 
 

Het Ondermijningsbeeld geeft voldoende aanleiding om een stevige aanpak te 
formuleren. Ondermijning aanpakken vraagt om het maken van keuzes en het 
voeren van regie op de uitvoering. De gemeente is regiehouder voor de 
aanpak van Ondermijning, maar zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking 
met diverse (veiligheid)partners. Door een intensieve samenwerking met onder 
andere inwoners, ondernemers, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, 
Belastingdienst en de gemeenten om ons heen, kunnen wij Ondermijning 
effectief aanpakken.  

ROL VAN DE GEMEENTE IN DE AANPAK VAN ONDERMIJNING 
 
De aanpak van Ondermijning vraagt op verschillende manieren om 
inzet van de kant van de gemeente. Ondermijning aanpakken kan 
alleen effectief zijn als er integraal wordt samengewerkt, zowel 
binnen de gemeente als met partijen daarbuiten. Een goede 
integrale samenwerking vraagt om een duidelijke regie. Deze rol ligt 
bij de gemeente.  
 
De regierol houdt in dat de gemeente:  
• Inzicht heeft m.b.t. Ondermijning, zowel de activiteiten als ook 

de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor 
criminelen 

• In afstemming met de veiligheidspartners maatregelen vaststelt 
en zorg draagt voor de uitvoering daarvan 

• In afstemming met de partners prioriteiten stelt in de aanpak  
• De interne- en externe samenwerking in goede banen leidt 
• Waarborgt dat alle betrokken partijen, zowel intern als extern, 

voldoende bijdragen aan de aanpak  
 
Naast de regierol heeft de gemeente de mogelijkheden om met een 
bestuurlijke aanpak barrières op te werpen. Dit kan door het 
beschikbare bestuurlijke instrumentarium in te zetten om de 
ondersteunende activiteiten van de ondermijnende criminaliteit te 
verstoren. Voorbeelden hiervan zijn toezicht en handhaving, 
adrescontroles, het uitvoeren van een Bibob-toets, het intrekken 
van vergunningen, het sluiten van panden en actief optreden rond 
panden waar overlast vandaan komt. 
 
De gemeente neemt geen taken over van Politie of Openbaar 
Ministerie, maar werkt juist aanvullend op een strafrechtelijke 
aanpak of meer preventief.  

 

Ondermijning is daar waar onderwereld en bovenwereld elkaar 
raken. Het gaat om het gebruiken van legale structuren voor 
criminele handelingen of om crimineel geld wit te wassen.  
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2 Ondermijningsbeeld 
In de periode april – juni 2017 is voor de gemeente Stichtse Vecht het 
Ondermijningsbeeld opgesteld. Voor dit onderzoek hebben medewerkers van 
het RIEC gesproken met 31 respondenten, waaronder professionals van de 
Gemeente, Politie, Woningbouwcorporatie, Omgevingsdienst regio Utrecht en 
de Veiligheidsregio Utrecht. Verder zijn ook alle leden van het College 
geïnterviewd. Naast deze interviews zijn verschillende beleidsdocumenten en 
objectieve cijfers gebruikt om het beeld te voeden. Van het 
Ondermijningsbeeld is een infographic gemaakt, welke in één oogopslag een 
samenvatting geeft van de belangrijkste bevindingen. Deze infographic is 
opgenomen in bijlage I.  
 
Het Ondermijningsbeeld geeft antwoord op de vragen:  
 
• Wat speelt er op het gebied van Ondermijning in de gemeente? 
• Welke factoren spelen criminelen in de hand deze activiteiten te plegen? 
• Hoe kan de gemeente in samenwerking met partners deze activiteiten 

bestrijden en de criminaliteit bevorderende factoren zoveel mogelijk 
beperken? 

• Hoe weerbaar is de gemeente Stichtse Vecht tegen georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit? 

 

Hoofdlijn van het Ondermijningsbeeld 
In het Ondermijningsbeeld zijn de volgende vormen van criminele 
ondermijnende activiteiten beschreven:  

• Recreatieparken en -gebieden  
(afschermen activiteiten, luxe levensstijl, hennepteelt, sociale fraude) 

• Drugs 
(hennepteelt, drugs dealen en gebruik, sleutellocaties drugsketen) 

• Vastgoed, witwassen en fraude  
(invloedrijke personen, oneerlijke competitie)  

• Horeca  
(dekmantelbedrijven, ontmoetingsplaats criminelen, witwassen) 

• Arbeidsuitbuiting  
(Oost-Europese personen, huisjesmelkers) 

• Autobedrijven en voertuigcriminaliteit (oververtegenwoordiging van 
branche)  

• Milieucriminaliteit  
(dumping drugsafval, illegaal asbest verwerken) 

 
Onze gemeente wijkt hiermee niet af van andere gemeenten in Midden-
Nederland.  
 
De belangrijkste criminaliteit bevorderende factoren zijn: 

• Gebrek aan capaciteit (voor toezicht, handhaving en opvolging) 
• Beperkte informatiedeling  
• Beperkte integrale samenwerking  
• Blinde vlekken  

(recreatieparken en –gebieden, arbeidsuitbuiting, seksinrichtingen, 
vrijkomende agrarische bedrijfsruimte) 

• Geografische kenmerken  
(ligging tussen Amsterdam en Utrecht langs de A2, veel buitengebied) 

 
Voor Stichtse Vecht zijn de grootste risico’s op Ondermijning de fenomenen:  

• Recreatieparken  
• Drugs 
• Horeca 
• Bestuurlijke weerbaarheid 
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3 Van beeld naar aanpak  
 
Het Ondermijningsbeeld beschrijft naast fenomenen en risico’s ook een 
handelingsperspectief voor de aanpak. Voordat een start gemaakt kan worden 
met de aanpak, is het van belang een doel te stellen, prioriteiten te benoemen 
en de randvoorwaarden op orde te hebben.  
 
Doel aanpak Ondermijning Stichtse Vecht 
Het doel van de aanpak van Ondermijning in Stichtse vecht is:  
 
Voorkomen en bestrijden van de criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen 
in de overheid ondermijnt. Dit doen we samen met onze inwoners, 
ondernemers en partners. We zetten daarbij in op weerbaarheid, het 
opwerpen van barrières en het bestrijden van verschijningsvormen.  
 
Keuzes in de aanpak 
Om de doelstelling van deze aanpak te bereiken zijn op basis van het 
Ondermijningsbeeld keuzes gemaakt voor het prioriteren van de aanpak. 
Hiervoor is in overleg met veiligheidspartners en het college een top-5 
opgesteld. Deze top-5 valt uiteen in twee delen: één deel is gericht op de 
weerbaarheid van bestuur en organisatie, het andere op de aanpak van de 
belangrijkste fenomenen. Hoofdstuk vier beschrijft de aanpak voor deze top-5.  
 

1. Bestuurlijke weerbaarheid 
2. Weerbaarheid organisatie 
3. Drugs 
4. Horeca 
5. Recreatieterreinen 

 
 
 
 
 

Op orde voor de aanpak 
Ondermijning effectief aanpakken vraagt naast een duidelijke doelstelling en 
het stellen van prioriteiten, ook om het op orde brengen van een aantal 
randvoorwaarden. 
Integraal werken is één van die voorwaarden. Zowel intern als extern liggen 
mogelijkheden voor verbetering op dit onderdeel. Bundelen van de krachten is 
de enige manier om Ondermijning effectief te bestrijden. Daarbij is het ook van 
belang dat het fenomeen Ondermijning in alle reguliere werkwijzen van de 
gemeente aandacht krijgt. Door het werk op een andere manier te benaderen, 
is de verwachting dat wij effectiever zijn in het signaleren, voorkomen en 
bestrijden van Ondermijning.  
 
Het Ondermijningsbeeld maakt duidelijk dat het aanpakken van Ondermijning 
een extra inspanning vraagt van de gemeente. Het vraagt om structureel extra 
aandacht teneinde te voorkomen dat onze gemeente kwetsbaarder wordt en 
daarmee interessanter is voor criminelen. Niet alleen om de regie te kunnen 
voeren, maar ook voor het inzetten van bestuurlijke instrumenten en het 
opwerpen van barrières. Dat vraagt om meer dan alleen het bestaande werk 
anders doen.  
 
De afgelopen jaren is de samenwerking met Politie, Openbaar Ministerie, 
Belastingdienst en andere veiligheidspartners intensiever geworden. Steeds 
vaker wordt naar de gemeente gekeken om een actieve rol te vervullen bij het 
opwerpen van barrières of verstoren van activiteiten, als aanvulling op een 
(strafrechtelijke)aanpak. In dezelfde periode heeft de gemeente gekozen voor 
een andere manier van werken waarbij minder ambtenaren nodig zijn. Nu 
ontstaat er een verschil tussen wat van de gemeente wordt verwacht en wat 
de gemeente kan leveren. Dit maakt dat het, naast een andere manier van 
werken, ook van belang is om een aantal sleutelposities binnen de 
gemeentelijke organisatie te versterken. 
 
Het versterken van deze sleutelposities is noodzakelijk voor het op orde 
krijgen van een basisniveau voor de aanpak. Dit gaat zowel om nieuwe 
capaciteit als om uitbreiding van bestaande capaciteit. Het gaat om functies 
die cruciaal zijn voor de aanpak van Ondermijning. Immers indien meer 
signalen worden opgehaald volgt meer handhaving en is meer opvolging 
nodig. 
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In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de huidige coalitie €300.000,- vrij 
gemaakt voor de aanpak van ondermijning en versterking van de capaciteit 
van handhaving. Deze gelden zullen worden gebruikt voor het versterken van 
sleutelposities en voor het uitvoeren van de aanpak zoals deze in dit plan 
beschreven.  
 

3.1.1 Versterken sleutelposities 
Voor de onderstaande sleutelposities is extra capaciteit noodzakelijk:  
 
• Het structureel inzetten van een Aandachtsfunctionaris Ondermijning, die 

de regie voert op de aanpak van Ondermijning en de ambtelijke bestuurlijke 
advisering op strategisch en tactisch niveau vervult. Zowel binnen de 
organisatie als richting onze partners;  

• Juridische handhaving bij Ondermijningscasussen, opdat constateringen 
ook een opvolging kunnen krijgen. Het gaat hier om brede juridische kennis 
naast kennis van integraal handhaven (bouwen, brandveiligheid, milieu, 
APV, Drank- en Horecawet, Opiumwet, Gemeentewet, Bibob) en 
ondermijnende criminaliteit;  

• Vergunningverlening op het gebied van bijzondere wetgeving en het goed 
gebruik maken van Bibob-onderzoeken bij diverse soorten vergunningen, 
vastgoedtransacties en subsidies;  

• Het (door)ontwikkelen van beleid op terreinen zoals Bibob, drugs, horeca 
en recreatieparken;  

• Het versterken en professionaliseren van toezicht en handhaving op de 
Basis Registratie Personen, APV en Bouwen;  

• Het structureel inzetten van een integriteitsfunctionaris; 
 

Communicatie 
Om de integrale aanpak van Ondermijning effectief te laten zijn is het 
noodzakelijk een passende communicatiestrategie te hanteren. Met hulp van 
heldere communicatie over de problematiek en de aanpak, creëren en 
behouden wij het bewustzijn onder bestuurders, ambtenaren, inwoners en 
ondernemers. Dat doen wij niet alleen maar samen met onze partners in de 
aanpak. Communicatie uitingen worden op elkaar afgestemd, zodat een 
eenduidig beeld ontstaat en de diverse doelgroepen goed geïnformeerd zijn. 
Omdat Ondermijning een breed begrip is communiceren wij met heldere, 
herkenbare voorbeelden en vanuit één kernboodschap. We richten de 
communicatie over ondermijning in op de volgende twee pijlers. Voor de 
communicatie rond het thema Ondermijning is een aparte communicatie 
strategie opgesteld, zie bijlage II. 
 
Pijler 1: de aanpak van ondermijnende criminaliteit zichtbaar maken 
De communicatieaanpak richt zich op het zichtbaar maken van de resultaten 
van deze aanpak. Dit draagt bij aan het positief effect op het gevoel van 
veiligheid bij burgers. De stevige aanpak en het communiceren erover heeft 
een negatief effect op de (potentiële) daders (reputatieschade/naming & 
shaming) en draagt bij aan het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat 
voor personen met verkeerde bedoelingen. Actiedagen en publieksacties 
worden meer gekoppeld aan ondermijning. 
 
Pijler 2: Weerbaarheid en meldingsbereidheid vergroten 
Met de communicatie over Ondermijning zetten wij in op het vergroten van de 
weerbaarheid en meldingsbereidheid door in elke uitlating 
handelingsperspectief mee te geven aan onze medewerkers, partners,  
inwoners en ondernemers. Daarbij communiceren wij preventief over 
ondermijning, bijvoorbeeld door een campagne over heling, de gevaren van de 
hennepteelt en hoe men een kwekerij kan herkennen. Tegelijk zetten wij in op 
het vergroten van de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers. Want 
in het signaleren van ondermijning zijn zij onze belangrijkste partner. Melden 
zorgt waar mogelijk voor optreden, optreden zorgt voor vergroten van het 
veiligheidsgevoel.   
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4 Top-5 aanpak Ondermijning 
 
Dit hoofdstuk beschrijft per onderdeel van de top-5 de aanpak voor de periode 
2019-2022. De aanpak bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op de 
weerbaarheid van het bestuur en de organisatie, het tweede deel bevat de drie 
belangrijkste fenomenen in onze gemeente.  
 
Bestuurlijke weerbaarheid vergroten 
Het Ondermijningsbeeld geeft aan dat de bewustwording van Ondermijning 
onder het bestuur verbeterd kan worden. Een bestuur met onvoldoende 
aandacht voor dit onderwerp is kwetsbaar. Het vergroten van de weerbaarheid 
van het bestuur is een voorwaarde om Ondermijning goed te kunnen 
aanpakken. Door het geven van jaarlijkse trainingen aan de college- en 
raadsleden wordt blijvend gewerkt aan de bewustwording. In de training met 
de leden van het college zal daarbij in het bijzonder aandacht worden 
geschonken aan het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Op het gebied van 
integriteit wordt een functionaris aangewezen die door middel van trainingen 
en bijeenkomsten het thema integriteit en weerbaarheid onder de aandacht 
houdt bij het bestuur en de organisatie. 
 

Weerbaarheid organisatie vergroten 
Naast een weerbaar bestuur is ook een weerbare organisatie noodzakelijk om 
Ondermijning effectief aan te pakken. Bewustzijn is daarin de eerste stap, 
daarom geven wij trainingen om het bewustzijn binnen de organisatie te 
vergroten. Deze trainingen worden gekoppeld aan de trainingen op het gebied 
van integriteit en weerbaarheid. In deze trainingen zal in het bijzonder 
aandacht worden geschonken aan het bestuurlijk ambtelijk samenspel.  
 
Naast het verbeteren van het bewustzijn werken wij ook aan het verbeteren 
van onze informatiepositie door het opzetten van een duidelijke en 
laagdrempelige meldroute voor signalen van Ondermijning, voor zowel interne 
als externe partners. Deze signalen worden besproken in het lokaal 
Ondermijningsoverleg, waar de partners met elkaar signalen bespreken en 
regie voeren over de aanpak van deze signalen.  

 
Drugs: netwerk in beeld brengen en aanpakken 
Drugs is het meest genoemde fenomeen in het Ondermijningsbeeld. Er zijn 
signalen over zowel de drugsproductie als ook de distributie van drugs. Deze 
signalen gaan veelal over sleutellocaties, netwerken en (rechts)personen, die 
deze activiteiten faciliteren. Wij kiezen ervoor om in te zetten op het in beeld 
brengen en verstoren van deze sleutellocaties, netwerken en (rechts)personen 
die deze activiteiten faciliteren. Onze aanpak is daarbij aanvullend aan de 
regionale activiteiten op dit gebied.  
 
Een zorgelijk signaal is de handel en het gebruik van drugs onder 
schoolgaande jeugd. Uit dit signaal wordt niet goed duidelijk hoe dit vraagstuk 
er precies uit ziet, daarom gaan wij samen met de scholen en Politie aan het 
werk om dit nader te onderzoeken en hier vervolgens een passende oplossing 
voor te vinden. Verder is de verwachting dat, als gevolg van 
bedrijfsbeëindiging en/of functieverandering, in de komende 15 jaar 
107.000m2 agrarische bedrijfsruimte vrij komt in ons buitengebied. Deze 
ruimte is erg aantrekkelijk voor hennepcriminelen. Om te voorkomen dat 
criminelen ons buitengebied overnemen, bieden wij weerbaarheidstrainingen 
aan de agrarische sector aan. Naast deze sector willen wij ook verhuurders en 
eigenaren van vastgoed trainen. Verder zetten wij met een communicatieve 
campagne in op het alert maken van ondernemers en inwoners. 
 
Naast inzetten op preventie en bewustwording zal een integraal 
interventieteam worden opgezet. Dit team kan onder andere bestaan uit 
verschillende disciplines uit de gemeentelijke organisatie, de politie en andere 
veiligheidspartners. Doel van dit interventieteam is locatiegerichte controles te 
houden om misstanden op te sporen. Op deze manier werken wij op een 
effectieve integrale manier aan het aanpakken van deze vormen van 
criminaliteit in onze gemeente. De invulling van dit interventieteam zal 
plaatsvinden na afstemming in de driehoek. 
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Horeca: beleid op orde, toezicht beter inrichten en netwerk 
opbouwen 
De horecabranche is van oudsher gevoelig voor vermenging met de criminele 
wereld en vraagt om extra aandacht. Om inmenging van criminelen in de 
horecabranche te voorkomen, is het van belang barrières op te werpen. Een 
belangrijk instrument hiervoor is de Wet Bevorderingen Integriteitsbeoordeling 
door het Openbaar Bestuur (wet Bibob). Het huidige beleid is verouderd en zal 
herzien moeten worden. Daarnaast zal het werken met de wet Bibob in diverse 
teams van onze organisatie een vast onderdeel moeten worden van de 
reguliere werkwijze. In het voorkomen van inmenging van criminelen in de 
horecabranche, zijn de horecaondernemers zelf de belangrijkste schakel. In 
een horecaoverleg willen wij daarom in gesprek blijven met de ondernemers. 
Tegelijkertijd willen wij met deze ondernemers het convenant ‘Veilig uitgaan’ 
herijken.  
 
Naast het opwerpen van barrières aan de voorkant willen wij met meer 
momenten van toezicht in de horeca, gerichte integrale controles en 
handhaving op basis van deze controles, werken aan het verhogen van de 
kwaliteit van de horeca. Het voorkomen van Ondermijning zal een vast 
onderdeel worden van het Handhavingsuitvoeringsplan.  
 
Recreatieterreinen: Integraal toezicht 
Het toezicht op de recreatieparken is nagenoeg niet aanwezig. Van de meeste 
parken kan worden gezegd dat het ‘blinde vlekken’ zijn. Wij weten niet precies 
wie er wonen en wat er gebeurt. Dat maakt deze locaties erg aantrekkelijk 
voor criminelen en dat brengt met zich mee dat de andere bewoners van deze 
parken te maken kunnen krijgen met criminaliteit. Daarbij zijn er signalen van 
sociale fraude op verschillende parken. Voor het verbeteren van het zicht op 
deze parken en het aanpakken van misstanden zullen gemeentelijke 
toezichthouders en de wijkagent vaker een bezoek brengen aan deze locaties. 
Gecombineerd met een periodiek overleg met de parkbeheerders en – 
eigenaren werken wij op die manier aan het voorkomen van problemen in de 
toekomst.  
 
Naast deze preventieve aanpak is het noodzakelijk met behulp van integrale 
controles de meest risicovolle locatie(s) in beeld te brengen. Hiervoor is in 
samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in 2017 

een project opgestart. In dit project werken wij samen met Politie, 
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en het Kenniscentrum 
Handhaving en Naleving van de VNG. Dit project heeft zijn nut aangetoond en 
daarom zetten wij dit project voort.  
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Planning  uitvoering 2019 
 

 
 
 

# Actie Wat gaan we doen? Planning 

1 Vergroten bewustwording bestuur en 
organisatie Jaarlijkse trainingen voor Raadsleden, Collegeleden en Organisatie Continu, jaarlijks 

2 Versterken informatiepositie op 
Ondermijning 

- Inrichten meldroute signalen Ondermijning Gereed 2e kwartaal 2019, 

- Meer bekendheid voor meldroute (intern en extern) Doorlopend vanaf 2e 
kwartaal 2019,  

- Opzetten Lokaal Ondermijningsoverleg Gereed voor einde 2018 

3 Versterken sleutelposities 

Aanwijzen: 
- Aandachtsfunctionaris Ondermijning 
- Aandachtsfunctionaris Integriteit 
 
Werven: 
- Toezichthouder Ondermijning 
- Handhavingsjurist Ondermijning 
- Aandachtsfunctionaris Bibob  

Start werving 1e kwartaal 
2019, start functies 2e 
kwartaal 2019. 

4 Onderzoek drugsgebruik en –handel 
onder schoolgaande jeugd 

In overleg met de VO-scholen, jongerenwerk, Politie en gemeente een 
onderzoek doen naar dit fenomeen.  

Start 3e kwartaal 2019, 
onbekend wanneer gereed. 

5 Weerbaarheid en maatschappelijk 
bewustzijn op Ondermijning vergroten 

- Weerbaarheidstrainingen voor agrarische sector, verhuurders en 
vastgoed eigenaren. Start 2e kwartaal 2019 

- Campagne om ondernemers en inwoners alert te maken op signalen 
en hoe te melden Doorlopen vanaf 2019 

6 Integraal interventie team opzetten Vanuit het Lokaal Ondermijningsoverleg inzetten op een integraal 
interventie team Gereed 2e kwartaal 2019 

7 Vergroten inzet wet Bibob  
- Herzien Bibob-beleid en bijbehorende werkprocessen Gereed 3e kwartaal 2019 

- Training voor eerstelijnsmedewerkers Start 3e kwartaal 2019 

8 Ondermijning onderwerp in contact met 
horecaondernemers 

- Opzetten lokaal horeca overleg Start 3e kwartaal 2019 

- Herijken en uitbreiden convenanten ‘Veilig uitgaan’ Start 4e kwartaal 2019 
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9 Verstevigen toezicht in de horeca  Opstellen toezichts- en handhavingsplan voor de horeca Start 2e kwartaal 2019 

10 Zicht op recreatieterreinen vergroten 

- Toezichthouders en wijkagent komen maandelijks op de 
recreatieparken 

Start 1e kwartaal 2019, 
daarna doorlopen. 

- Opzetten regulier overleg met parkeigenaren en -beheerders Start 4e kwartaal 2019 

- Doorzetten LSI project, minimaal 3 integrale controles per jaar Tot april 2019 

11 Ondermijning onderdeel van standaard 
handhaving Ondermijning onderwerp in Handhavingsuitvoeringsplan 4e kwartaal 2018 
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Bijlage I  Infographic Ondermijningsbeeld  
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Bijlage II Communicatiestrategie Ondermijning  
 
Inleiding 
Communicatie over ondermijning is enerzijds gericht op het weerbaarder maken van bestuur (college en raad) en ambtelijke organisatie tegen 
de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Anderzijds is de communicatie over ondermijning gericht op het ontwikkelen en 
versterken van het bewustzijn in de samenleving (bij inwoners en ondernemers) over de pijlers drugs, horeca en recreatieterreinen. 
Dit communicatieplan bevat een opzet hoe, wanneer en met welke middelen we zullen communiceren over de aanpak ondermijning. Een 
adequate, tijdige en goed georkestreerde communicatie is essentieel voor het welslagen van het ondermijningsbeleid.  
 
Doelstelling aanpak ondermijning 
De doelstelling van de aanpak van ondermijning in Stichtse Vecht is voorkomen en bestrijden van criminaliteit die het gezag van en het 
vertrouwen in de overheid ondermijnt. Gemeente Stichtse Vecht doet dit samen met partners. Samen met hen zet de gemeente in op 
weerbaarheid, het opwerpen van barrières en het bestrijden van verschijningsvormen van ondermijning. 
Doel communicatie 
Het primaire doel dat we beogen met communicatie over ondermijning is dat de verschillende doelgroepen weten van de nadelige effecten van 
ondermijnende criminaliteit, er niet onverschillig tegenover staan en zij bereid zijn misstanden te melden.  
 
Communicatie over ondermijning is een lopend proces. Vanaf 2019 zullen we het hele jaar door op verschillende momenten communiceren 
over ondermijning, bijvoorbeeld bij nieuws/persmomenten als oprollen en sluiting drugspanden, sluiting horeca, uitkomsten controles 
recreatieterreinen bekendmaking van de halfjaar- en jaarcijfers veiligheid, etc, maar ook door aandacht aan ondermijning te besteden in de 
jaarlijkse Veiligheidskrant, Week van de Veiligheid en bij aanpassingen in het  gemeentelijk veiligheidsbeleid (APV, Bibob). 
Daarnaast zullen we via bewustwordingscampagnes, (interne) opleidingen en de inzet van diverse middelen communiceren over ondermijning.   
Kernboodschap 
In de communicatie over de aanpak van ondermijning is de kernboodschap: 
  
Gemeente Stichtse Vecht wil georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe 
leefomgeving van bewoners wordt bedreigd, belemmeren en frustreren.  
 
Door actief, luid en duidelijk deze kernboodschap te communiceren (onder meer via framing en storytelling) wil de gemeente samen met haar 
partners criminele netwerken ontmoedigen zich te vestigen in Stichtse Vecht.  
Door ook actief te communiceren over de wijze waarop gemeente Stichtse Vecht bepaalde (handhavings)instrumenten - Damoclesbeleid, 
Bibob beleid etc – inzet in de aanpak van ondermijning, ziet de lokale samenleving (inwoners en ondernemers) dat de gemeente ondermijning 
serieus aanpakt.  
 



 

  
11 DECEMBER 2018 12 

 

 

Aanpak Ondermijning     

Communicatievormen 
Communicatie over ondermijning vindt gericht mogelijk plaats aan de hand van de volgende vormen: 

1) Algemene communicatie  
Via de gemeentelijke website en / of (lokale) media en / of sociale media zo veel mogelijk inwoners en ondernemers bereiken en 
informeren over (de aanpak van) ondermijning. Een voorbeeld is een folder waarin beschreven wordt wat de gevaren van een 
hennepkwekerij zijn. Dit vergroot bewustzijn en biedt handelingsperspectief. 

2) Doelgroepgerichte / gebiedsgerichte communicatie  
Een doelgroep of gebied schriftelijk / mondeling informeren over (de aanpak van) ondermijning. Een voorbeeld is een brief van de 
burgemeester, waarin bewoners geïnformeerd worden over de sluiting van een drugspand. Ook dit vergroot bewustzijn en biedt 
handelingsperspectief. 

3) Individuele communicatie 
Persoonlijke voorlichting aan een inwoner of bedrijf over (de aanpak van) ondermijning. Denk hierbij aan een intake gesprek voor 
een Bibobprocedure met een ondernemer, maar ook een terugkoppeling naar aanleiding van een melding. 

 
Actieplan en tijdplanning 
 
Voor 2019 hebben we het volgende actieplan met tijdplanning opgesteld. 

Actie Doelgroep Datum gereed / 
uitvoering 

Middel Wie 

Bekendmaken jaarcijfers 
veiligheid 

Lokale samenleving 
(inwoners en 
ondernemers) 
 
Ambtelijke 
organisatie 
 
Gemeenteraad 

januari  Persbericht en evt persgesprek (Burgemeester 
geeft toelichting op resultaten over aanpak 
ondermijning in 2018), sociale media, 
Samen&Work, 
RIB 

COM/O
OV 

Openstellen  ‘Meldpunt 
Ondermijning’ (onder 
andere een mailadres) 
voor ondermijnings-
signalen vanuit inwoners 
en bedrijven, en de 
ambtelijke organisatie 

Lokale samenleving 
(inwoners en 
ondernemers) 
 
Ambtelijke 
organisatie 
 
 
Gemeenteraad 

1e kwartaal 
2019 

Campagne (online en in weekbladen) met officiële 
start, persberichten, sociale media, folder,  
Samen@Work, RIB. 
Halfjaarlijks en jaarlijks aantal ontvangen meldingen 
communiceren + resultaat 

COM/ 
OOV 
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Incidenten: 
 

- Oprollen hennep-
kwekerijen 

 
- Sluiten panden 

(drugs en horeca) 
 

- Integrale 
controles 

Lokale samenleving 
(inwoners en 
ondernemers) 
 
 
Gemeenteraad 

Doorlopend Zodra daar aanleiding toe is via pers- en 
nieuwsberichten, sociale media etc communiceren 
over incidenten en desgewenst via persgesprek of 
–bezoek aan betrokken pand(en), RIB 

COM/ 
OOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting over gevaren 
hennepteelt en andere 
vormen van 
drugscriminaliteit 

Inwoners, 
ondernemers, 
agrariërs, scholieren 

1e en 2e kwartaal 
2019 

Campagne (online en in weekbladen) over thema’s: 
gevaren drugs inwoners, gevaren drugs bedrijven, 
gevaren drugs verhuurders en gevaren 
drugshandel. Per doelgroep brief, folder en 
bijeenkomsten  

OOV/C
OM 

Bekendmaken 
haljaarcijfers veiligheid  

Lokale samenleving 
(inwoners en 
ondernemers) 
 
Ambtelijke 
organisatie 
 
Gemeenteraad 

juli (voor het reces) Persbericht en evt persgesprek (Burgemeester 
besteedt daarin aandacht aan behaalde resultaten 
in het kader van aanpak ondermijning over eerste 
zes maanden 2019), sociale media, 
Samen&Work, 
RIB 

OOV/C
OM 

Bewustwording 
vergroten onder 
ondernemers diverse 
‘kwetsbare’ branches 
(agrarische sector, 
horeca, verhuurders en 
eigenaren van vastgoed 
etc) 

Ondernemers  Start 3e kwartaal 
2019, daarna 
continu, jaarlijks 

Bijeenkomsten per branche, waarin doelgroepen 
alert worden gemaakt op (gevolgen en risico’s) van 
ondermijning. 
Daarnaast brieven, folder etc. 

OOV/ 
CCV 

Week van de Veiligheid Lokale samenleving 
(inwoners en 
ondernemers) 

3e kwartaal In Veiligheids-krant (via voorwoord burgemeester 
en apart artikel) communiceren over behaalde 
resultaten in kader van aanpak ondermijning 

 

 


