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Besluit college 
Conform advies met redactionele aanpassing in de bijlage Evaluatie Aanpak 
Ondermijning. Tekstmandaat burgemeester. 
 
Advies te nemen besluit 
1. De evaluatie Aanpak Ondermijning 2019-2022 vaststellen. 
2. De evaluatie Aanpak Ondermijning 2019-2022 ter kennis brengen aan de raad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Definitief besluit 
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TOELICHTING 
 
Inleiding 
In september 2017 is het Ondermijningsbeeld voor de gemeente Stichtse Vecht opgesteld 
en aangeleverd door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Naar 
aanleiding van het Ondermijningsbeeld is de Aanpak Ondermijning 2019-2022 opgesteld en 
in december 2018 vastgesteld door het college. Dit jaar eindigt de looptijd van de Aanpak 
Ondermijning 2019-2022 en is een evaluatie opgesteld. De Aanpak Ondermijning 2019-
2022 is de basis geweest voor het opzetten van een stevige aanpak van ondermijning in de 
gemeente Stichtse Vecht. Naast de Aanpak Ondermijning 2019-2022 hebben wij ons 
gecommitteerd aan de gestelde prioriteiten uit het regionale actieplan ‘Wie praat, die gaat’.  
 
Argumenten 

1. Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een kwestie van 
lange adem. Het is van belang om periodiek te evalueren of de beoogde 
doelstellingen zijn behaald en de ingezette koers nog steeds de juiste is. 

2. De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Eind 2018 heeft de raad 
financiële middelen beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijning vorm te 
geven. Het college heeft vervolgens een plan van aanpak vastgesteld hoe de 
beschikbaar gestelde middelen besteed worden. Deze evaluatie brengt de raad in 
positie haar taken uit te voeren. 

3. De evaluatie over de beleidsperiode 2019-2022 geeft inzicht in behaalde resultaten. 
Mede op basis hiervan kan, binnen de kaders van de gestelde doelstellingen in het 
nader vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, vorm worden gegeven 
aan de prioriteiten in de jaarlijkse uitvoeringsplannen Ondermijning.  

4. In de afgelopen vier jaar zijn belangrijke stappen in de aanpak van Ondermijning 
gezet en mooie resultaten behaald. De integrale samenwerking, zowel intern als 
extern, is een belangrijk onderdeel in de aanpak. Veiligheidspartners hebben elkaar 
nodig om elkaar te versterken en tot een daadkrachtige aanpak te komen. Deze 
evaluatie draagt bij aan een stevige regierol van de gemeente in de aanpak van 
Ondermijning.   

5. De afgelopen jaren is met de aanpak van Ondermijning de georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht zoveel als mogelijk voorkomen en 
bestreden. De aanpak is de afgelopen jaren opgestart en doorontwikkeld. 

 
Kanttekeningen 

1. Deze evaluatie wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden om haar 
kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Dit gaat nadrukkelijk om het 
uitvoeringsplan van de aanpak van ondermijning en betreft een bevoegdheid van het 
college.  
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2. De aanpak van Ondermijning is continue in beweging en is nooit afgerond. Dit door 
het feit dat er altijd georganiseerde ondermijnende criminaliteit zal zijn, criminelen 
daar veel geld mee verdienen en er steeds andere verschijningsvormen van 
Ondermijning komen. De aanpak van Ondermijning dient hierin mee te bewegen. 

3. Door de veelzijdigheid en omvang van de verschijningsvormen op het gebied van 
Ondermijning kunnen bepaalde onderwerpen onderbelicht blijven. Het is echter 
onmogelijk om alle onderwerpen tegelijk aan te pakken. De omvang en de schaarse 
capaciteit maken het stellen van prioriteiten in de aanpak noodzakelijk. Daarnaast 
hebben we in 2020 en 2021 te maken gehad met het coronavirus en de beperkende 
maatregelen. In 2020 en 2021 hebben wij ervaren dat corona een negatieve invloed 
heeft gehad op de aanpak van ondermijning. Mede daardoor hebben er geen 
grootschalige integrale controles, fysieke bewustwordings- en 
weerbaarheidstrainingen kunnen plaatsvinden.  

  
Uitvoering 
De bevindingen uit deze evaluatie, de vastgestelde thema’s en prioriteiten in het regionale 
actieplan en het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, waaronder uitvoeringsplannen 
komen te liggen, dienen als basis voor de verdere uitvoering van en prioritering in de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hiermee wordt voor de komende jaren een stevige 
en gestructureerde aanpak van ondermijning in de gemeente Stichtse Vecht geborgd. 
 
Communicatieparagraaf 
Na vaststelling zal de evaluatie Aanpak Ondermijning 2019-2022 ter kennisgeving worden 
aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Raadsinformatiebrief 
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 
In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de coalitie een structureel budget van €300.000,- vrij 
gemaakt voor de aanpak van ondermijning en versterking van de capaciteit van 
handhaving. Deze gelden zijn gebruikt voor het versterken van sleutelposities, het op orde 
maken van de randvoorwaarden en voor het uitvoeren van de aanpak. Om de aanpak van 
ondermijning verder te ontwikkelen is het van belang dat voldoende financiële middelen en 
capaciteit beschikbaar worden gesteld. 
 
Juridische paragraaf 
Niet van toepassing. 
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Risicoparagraaf 
Met deze evaluatie is een beeld opgesteld van de uitvoering van de aanpak van 
ondermijning. In de evaluatie komt een aantal verbeterpunten, ontwikkelpunten en 
aandachtsgebieden naar voren waarop de komende jaren nog dient te worden 
geïnvesteerd. De bevindingen uit deze evaluatie dienen de komende jaren meegenomen te 
worden in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Met deze evaluatie kan de aanpak van ondermijning in Stichtse Vecht doorontwikkeld 
worden en de bevindingen dragen bij aan de gestelde ambities en opgaven in het 
Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht’.  
 
Overige aspecten 
Er zijn geen overige aspecten. 
 
 


