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1. Plan van Aanpak Ondermijning 
 gemeente Nijkerk 2019
De gemeente Nijkerk staat voor een krachtige aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In de 
begroting 2019 zijn om deze redenen voor de jaren 2019-2021 aanvullende financiële middelen gereserveerd 
voor deze aanpak. Met deze aanvullende middelen wil de gemeente Nijkerk via een doelgericht actieplan, 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken, terugdringen en waar mogelijk voorkomen. 
Ondermijning is een van de focusambities die voor 2019 is vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma van het 
coalitieakkoord 2019-2022 is het onderstaande opgenomen: Een gerichte en daadkrachtige aanpak van 
ondermijning vinden we belangrijk. 

Wat gaan we doen: Voor de bestrijding van de ge-
organiseerde criminaliteit zetten we in op een breed 
spectrum aan instrumenten zoals: bewustwording, in-
tegrale controles, inrichten meldpunt, lokaal ondermij-
ningsoverleg, Wet BIBOB en Wet Damocles, bestuurlijke 
boetes en een integrale bestuurlijke aanpak via samen-
werking met onze partners in het Regionaal Informatie- 
en Expertisecentrum.

Hoe gaan we dat doen: Op basis van het ondermij-
ningsbeeld zetten we in Nijkerk specifiek in op het 
bestrijden van witwassen, fraude, hennep en drugs én 
mensenhandel. 

1.1 Inleiding
Georganiseerde criminaliteit werd jarenlang alleen 
strafrechtelijk aangepakt. Hierdoor lag de verantwoor-
delijkheid bij de politie en het Openbaar Ministerie 
(OM). Tegenwoordig zien we het ook als sociaal, econo-
misch en maatschappelijk probleem. Het staat landelijk 
hoog op de politieke agenda en ook andere overheidsin-
stanties hebben een rol gekregen bij de aanpak. Binnen 
de gemeente zijn alle portefeuillehouders betrokken bij 
de aanpak dus niet alleen de burgemeester als porte-
feuillehouder veiligheid. Er zijn immers ook raakvlakken 
met milieu, zorg, jeugd, bouwen en wonen, economi-
sche zaken en handhaving. 

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III kondigt een 
speciale ondermijningswet aan. Ook voormalig com-
missaris van de koning, de heer Cornielje, benadrukte 

regelmatig het belang van een aanpak bij ondermij-
nende criminaliteit. Alle partners uit de keten kunnen 
bijdragen aan de aanpak van ondermijning door hun 
bevoegdheden en expertise in te zetten. De bestuurlijke 
en fiscale aanpak is een belangrijke aanvulling op de 
strafrechtelijke aanpak. De lokale overheid heeft een 
grote rol In de strijd tegen ondermijning. Dit komt o.a. 
door uitbreiding van de mogelijkheden de laatste jaren, 
zoals de bevoegdheden van de burgemeester. Kortom: 
een integrale aanpak is noodzakelijk. Dit vraagt capa-
citeit, expertise en samenwerking met alle veiligheids-
partners. Een belangrijke speler hierbij is het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). 

Het RIEC is een samenwerkingsverband dat zich richt 
op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze 
verbindt informatie, expertise en de slagkracht van de 
verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert 
het RIEC de publieke-private samenwerking bij de aan-
pak van ondermijning en ondersteunt gemeenten om 
hun lokale informatiepositie te verbeteren. Vanaf 2011 
is de gemeente Nijkerk aangesloten bij het RIEC Oost 
Nederland. Thema’s als drugs, mensenhandel en wit-
wassen van gelden worden gezamenlijk opgepakt. Vanaf 
2019 is de integrale aanpak van ‘Ondermijning’ geborgd 
en als prioriteit benoemd in het Integraal Veiligheids-
plan 2019-2022 van de gemeente Nijkerk. 
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2.1  Wat is ondermijning?
Een definitie van ondermijning is: “het verzwakken of 
misbruiken van de structuur van onze maatschappij, 
leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of 
van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt.” 
Bij ondermijning gaat het dus om crimineel handelen 
met de potentie om sluipenderwijs een sociale en eco-
nomische invloed te ontwikkelen die de fundamenten 
van de rechtsstaat ondermijnt en daarmee ook de veilig-
heid en integriteit van de samenleving.
De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in 
Nederland is een bloeiende industrie waar miljarden 
euro’s in omgaan. Criminelen verdienen geld aan onder 
meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, 
fraude en witwassen en schuwen het gebruik van grof 
geweld niet. Maar zonder hulp van de bovenwereld is er 

geen succesvolle onderwereld. Criminele ondernemers 
zijn voor hun ‘business’ afhankelijk van allerlei legale 
voorzieningen en sectoren. Daarbij gaat het bijvoor-
beeld om financiële dienstverleners die de criminele 
winsten witwassen. Maar ook om de noodzakelijke 
legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, techni-
sche expertise en de overheid als vergunningverlener. In 
de verwevenheid die daardoor ontstaat tussen onder- 
en bovenwereld, schuilt het ondermijnende karakter 
van de georganiseerde criminaliteit.

2.2 Betrokken partners 
Bij de aanpak van criminele praktijken werken veel part-
ners samen. Deze partners functioneren als signaleerder 
(informatiebron), als handhaver of als toezichthouder. 

2. Het begrip Ondermijning 
Ondermijning is inmiddels een gevestigd begrip in de misdaadbestrijding. Ondermijnende criminaliteit tast de 
fundamenten van de maatschappij aan. Het is niet nieuw, al doet de actuele publiciteit over dit fenomeen dat 
soms wel denken. Ondermijning en de effecten daarvan zijn niet altijd goed zichtbaar. Herkenning vraagt een 
zekere mate van bewustwording. De aanpak van ondermijning is niet meer alleen aan politie en justitie voorbe-
houden. Een integrale aanpak is gewenst, met alle mogelijke ketenpartners en een combinatie van strafrech-
telijke, bestuurlijke, financiële en/of sociale maatregelen. Er is dan ook beslist geen sprake van een eenduidige 
aanpak. De aanpak van ondermijning vereist vooral creativiteit en samenwerking. 

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 1: achtergrond bij het waarom van de 
krachtige aanpak van georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit in de gemeente Nijkerk. Hoofdstuk 2: 
wat houdt ondermijning in en welke partners zijn 
betrokken. Ook de regierol van de gemeente en de 
drie pijlers binnen de aanpak van ondermijning komen 
aan de orde. Hoofdstuk 3: Het ondermijningbeeld, 
opgemaakt door het RIEC. Met behulp van het onder-
mijningsbeeld brengen we in kaart welke ondermij-

nende criminele activiteiten het meest lijken voor te 
komen in onze gemeente. Hoofdstuk 4: wat gaat de 
gemeente Nijkerk concreet doen om ondermijnende 
criminaliteit aan te pakken, terug te dringen en te 
voorkomen. De toolkit weerbare overheid en het 
actieplan maken hier onderdeel van uit. Hoofdstuk 
5: communicatie over en binnen de aanpak. Hoofd-
stuk 6: financiën.  De bijlagen volgen na het laatste 
hoofdstuk. 
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De volgende partijen kunnen betrokken zijn bij een 
strafrechtelijke-, fiscale en / of bestuurlijke aanpak en 
voeren in overeenstemming met elkaar de activiteiten 
uit:  
Gemeenten, politie, vreemdelingenpolitie, Openbaar 
Ministerie (OM), RIEC/LIEC, belastingdienst en Fiscale 
inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), landelijk 
bureau Bibob, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (SZW), bewonersorganisaties/wijkbeheerders, 
brandweer, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA), kadaster, Kamer van Koophandel (KvK), Re-
gionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF), Meld 
Misdaad Anoniem (MMA), private partijen.

2.3 Regierol van de gemeente

Een effectieve aanpak vraagt van de gemeente een hel-
der en gecoördineerd beleid, waarbij iedere partij haar 
verantwoordelijkheid neemt. De gemeente heeft hierin 
de regierol. 

Deze regierol omvat een aantal taken: 

•	 	Inzicht	krijgen in de problemen en knelpunten op het 
gebied van georganiseerde criminaliteit. 

•	 	Maatregelen formuleren die, in samenwerking met 
betrokken partijen, worden uitgevoerd. 

•	 	Prioriteiten	aanbrengen binnen de aan te pakken 
probleemgebieden en maatregelen. 

•	 	De samenwerking tussen de betrokken partijen (incl. 
de gemeente zelf) in goede banen leiden. 

•	 	Een	goede verdeling van de inzet van de betrokken 
partijen (bij de maatregelen) waarborgen. 

2.4  Drie pijlers binnen de aanpak van 
ondermijning

Bestuurders, officieren van justitie, veiligheidsregio, 
politiechefs en het RIEC onderkenden in 2015, tijdens 
een bijeenkomst in Ellecom, dat ondermijning zich ook 
in Gelderland-Midden (verder) kan verspreiden. Uit dit 
‘Pact van Ellecom’ is het programma ‘Samen Weerbaar’ 
voortgekomen. Dit programma bevat de volgende drie 
pijlers:

1. Terugdringen ondermijnende criminaliteit
Zoals eerder beschreven zijn de onder- en bovenwereld 
fors met elkaar verweven. Criminelen beschikken over 
illegaal vermogen, waardoor economische en sociale 
macht- en invloedposities ontstaan. Dit heeft een 
ondermijnend effect op de samenleving. Er zijn ver-
schillende landelijke thema’s te onderscheiden binnen 
ondermijning. Gemeente Nijkerk heeft haar focus op 
witwassen, fraude, hennep/drugs en mensenhandel. 
Een effectieve aanpak komt alleen tot stand wanneer 
alle partners integraal samenwerken. Om als gemeente 
een effectieve partner te zijn, is het belangrijk dat 
we het basisinstrumentarium op orde hebben. Dit is 
de basis van het plan van aanpak ondermijning in de 
gemeente Nijkerk. Om ondermijnende criminaliteit aan 
te pakken, terug te dringen en waar mogelijk te voor-
komen heeft de gemeente belangrijke instrumenten 
om in te zetten. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en de Wet Bibob. Naast de aanpak 
van ondermijning, is het ook belangrijk om overheid 
en inwoners  weerbaar te maken tegen ondermijning. 
Dit vereist een daadkrachtige, bestendige en integrale 
aanpak van ondermijnende criminaliteit vanuit één 
gezamenlijke overheid onder regie van de gemeente.

2. Herstellen weerbare maatschappij 
Ondermijnende criminaliteit is een omvangrijk en 
wijdvertakt verschijnsel en beperkt zich niet tot enkele 
maatschappelijke groepen en personen. Het is op al-
lerlei manieren vertakt met en ingebed in het dagelijkse 
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sociale leven van veel mensen. Gek genoeg is er nog 
relatief weinig maatschappelijke weerstand tegen on-
dermijnende criminaliteit. Dit kan veroorzaakt worden 
doordat er niet direct een serieuze dreiging voor de 
hele samenleving voelbaar is. De gewone burger wordt 
niet direct geraakt door ondermijnende criminaliteit, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld criminaliteit als wonin-
ginbraken en straatroof. De negatieve impact is niet 
(direct) voelbaar. Dit komt ook naar voren in de recente 
misdaadcijfers waarin het lijkt alsof de criminaliteit 
sterk gedaald is zoals het aantal woninginbraken dat in 
2018 met 9,2% gedaald is ten opzichte van 2017. In de 
praktijk lijkt er echter een verschuiving naar de meer 
onzichtbare, ondermijnende criminaliteit te zijn. Cri-
minelen hebben er immers baat bij om ‘onzichtbaar’ te 
werken, buiten het gezichtsveld van veiligheidsinstan-
ties. Burgers hebben er geen besef van, of pikken wel 
signalen op maar laten het verder ongemoeid omdat ze 
geen overlast ervaren of niet weten wat ze met die ‘niet 
pluis’ gevoelens moeten doen. Er kan ook sprake zijn 
van een dubbel normbesef en verantwoordelijkheids-
gevoel. De verleidingen en de druk om mee te doen zijn 
soms groot. Men pikt een graantje mee en verleent wat 
hand- en spandiensten, zonder zich crimineel te voelen. 
Ook wordt de maatschappelijke weerbaarheid tegen on-
dermijnende criminaliteit beïnvloed door de (stabiliteit 
van de) economische situatie waarin mensen verkeren. 
Economisch zwakke omstandigheden bieden extra kan-
sen voor een criminele onderstroom in de samenleving. 
Als de nood hoger wordt, neemt de afhankelijkheid van 
anderen toe en komen normen onder druk te staan.

3. Vergroten weerbare overheid
De aanpak van ondermijning en de georganiseerde 
criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. 
Volgens de auteurs van het rapport ‘Ondermijning 
ondermijnd’, bepaalt de weerbaarheid van het systeem, 

deels de impact van ondermijning door georganiseerde 
criminaliteit. Het lokaal openbaar bestuur kan een ge-
legenheid bevorderende of beperkende invloed hebben 
op het faciliteren van georganiseerde criminaliteit. Een 
gelegenheid bevorderende invloed is bijvoorbeeld het 
onbewust faciliteren van georganiseerde criminaliteit 
door deregulering en/of verminderd toezicht. Een ge-
legenheid beperkende invloed is het verdedigen of wel 
beschermen/afweren tegen ondermijning door georga-
niseerde criminaliteit. Verdedigen kan zowel repressief 
als preventief.

Voor de repressieve component heeft de gemeente 
Nijkerk instrumenten waarmee ze kan reageren als er 
zich een bedreiging door ondermijning door georgani-
seerde criminaliteit voordoet. Ten behoeve van preven-
tie kan de gemeente instrumenten inzetten, en zo 
barrières opwerpen, om te voorkomen dat er ondermij-
ning plaatsvindt. Daarom wordt een ‘weerbare 
overheid’ in het onderzoeksrapport ‘Een weerbaar 
Gelderland-Midden tegen ondermijning door 
georganiseerde criminaliteit’ als volgt gedefinieerd: 
“een overheid die instaat is zich, door middel van het 
bestuurlijk instrumentarium, zowel repressief als pre-
ventief, te beschermen tegen georganiseerde crimina-
liteit.” In de praktijk betekent een ‘weerbare overheid’ 
dat een gemeente het basisinstrumentarium op orde 
moet hebben.

Drie jaar na bundeling van de krachten tegen de ver-
menging van de onderwereld in de bovenwereld is in 
november 2018, op dezelfde plek in Ellecom, een twee-
daagse conferentie gehouden. Hierbij waren dezelfde 
partners aanwezig, aangevuld met de provincie. Hier 
bleek o.a. dat gemeenten in de regio Gelderland-Midden 
steeds meer bestuurlijke instrumenten inzetten om 
ondermijning door criminelen tegen te gaan.
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3.1   Het lokale ondermijningsbeeld 
van Nijkerk

In het voorjaar van 2017 organiseerde de gemeente 
Nijkerk een bijeenkomst voor haar medewerkers. Onder 
het motto “Je ziet het pas als je het door hebt” zijn 
zij bewust gemaakt van signalen van ondermijnende 
criminaliteit die zij tegen kunnen komen in hun dage-
lijkse werk. Vervolgens is er onder regie van het RIEC 
een ondermijningsbeeld opgesteld, wat inhoudt dat de 
fenomenen en signalen van ondermijning zijn verwerkt 
in rapportages. Deze rapportages zijn van grote invloed 
op de lokale aanpak van ondermijning.

3.2  Fenomenen in Nijkerk

Met behulp van de ondermijningsbeelden is geprobeerd 
in kaart te brengen welke ondermijnende criminele 
activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. In figuur 
1 worden de vier fenomenen benoemd die in de ver-
schillende sessies het meest benoemd zijn in relatie 
tot ondermijning in de gemeente Nijkerk. Op basis van 
deze fenomenen, de aanbevelingen vanuit het RIEC en 
de noodzakelijk acties om het bestuurlijk instrumenta-
rium op orde te brengen is de aanpak uit hoofdstuk 4 
gebaseerd.

3. Het Ondermijningsbeeld 

Om zicht te krijgen op de omvang van ondermijnende criminaliteit in Nederland en dus ook in de Veiligheids-
regio Noord en Oost Gelderland hebben of krijgen alle gemeenten een ondermijningsbeeld. Deze ondermij-
ningsbeelden worden opgesteld in samenwerking met het RIEC Oost Nederland. En geven een beeld van de 
mogelijke ondermijnende criminaliteit in de betreffende gemeenten. Dit hoofdstuk betreft een samenvatting 
van het ondermijningsbeeld in de gemeente Nijkerk.

Figuur 1. Fenomenen

€ €€ €
Witwassen Fraude

Hennep/drugs Mensenhandel

-  Oververtegenwoordiging 
bepaalde branches: kappers, 
autobedrijven, sportscholen en 
telefoonwinkels

- Sponsoring sportvereniging
- Snelle groeiers
- Horeca

-  Zorgfraude
- Uitkeringsfraude

-  Drugshandel
- Hennep
- Harddrug gebruik
- XTC/GHb laboratoria

-  Arbeidsuitbuiting: slechte 
huisvesting, hoge huren, 
overbewoning

-  Uitbuiting zwakkeren door 
instellingen met religieuze 
inslag

Fenomenen
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Witwassen
Met georganiseerde ondermijnende criminaliteit wor-
den grote criminele winsten behaald. Criminelen willen 
het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld 
graag uitgeven in de bovenwereld. Het lijkt erop dat het 
crimineel verdiende geld onder meer wordt witgewas-
sen door gebruik te maken van bedrijven die actief zijn 
in de detailhandel, dienstverlening en horeca. Het gaat 
hierbij om zogenaamde dekmantelbedrijven, het te 
spenderen aan een luxe levensstijl of door te investeren 
in vastgoed. 

Dekmantelbedrijven
Dekmantelbedrijven zijn ondernemingen die zijn opge-
zet om de wet te omzeilen en ontoelaatbare activiteiten 
te versluieren. Dekmantelbedrijven kunnen bestaans-
recht hebben doordat hun omzet wordt verhoogd of 
grotendeels bestaat uit geld dat met criminele activi-
teiten is verkregen. Dergelijke bedrijven verhullen veelal 
de identiteit van de daadwerkelijke eigenaren. In dat 
verband wordt ook wel over schijnbeheer gesproken.  

Kluitjesvoetbal
Bij ‘kluitjesvoetbal’ is er sprake van een oververtegen-
woordiging van bepaalde branches. Dit kan ontstaan 
omdat er sinds 2007 geen vestigingsvergunning meer 
nodig is in Nederland. Hierdoor kan iedereen zich 
vestigen waar hij wil, mits het bestemmingsplan het 
toelaat. Een ander belangrijk aspect van de vestigings-
vergunning, dat is weg gevallen met de afschaffing, is 
het controleren van de ondernemers op diploma’s of 
andere verklaringen die aantonen dat zij over voldoende 
vakkennis beschikken. Tegenwoordig kan iedereen een 
zaak beginnen zonder kennis en ervaring.

Windhappers en patsers
Er zijn signalen dat de gemeente Nijkerk ook bekend is 
met windhappers en patsers. Windhappers zijn mensen 
die ogenschijnlijk van de lucht leven, omdat ze op papier 
geen inkomstenbron hebben en toch kunnen voorzien in 
hun levensonderhoud. Patsers zijn mensen die op papier 
wel inkomen hebben – hetzij uit werk, eigen onderne-
ming of uitkering – maar van wie de levensstijl buiten-

proportioneel is en niet te verklaren is op grond van hun 
legale inkomsten.

Investering in vastgoed
Tot slot zijn er signalen dat er mogelijk geld wordt 
witgewassen dmv het aan- en verkopen van onroerend 
goed. 

Fraude
Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken 
anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal 
een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. 
Het gaat hierbij om geldgewin door het plegen van 
fraude. In de gemeente Nijkerk zijn er signalen met 
betrekking tot zorgfraude en uitkeringsfraude gemeld. 

Zorgfraude
Door middel van het plegen van zorgfraude verrijken 
criminelen zichzelf met direct overheidsgeld. De maat-
schappelijke gevolgen voor zorgfraude zijn aanzienlijk. 
Kwetsbare burgers worden misbruikt, onder druk gezet 
en krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Dit heeft 
ook gevolg voor hun gezinnen en hun omgeving. 

Uitkeringsfraude
Uitkeringsfraude komt voor middels het signaal van bij-
voorbeeld “schijnverlatingen” van getrouwde stellen. Er 
wordt gesproken over schijnverlating omdat de stellen 
doen alsof ze uit elkaar zijn, maar in werkelijkheid nog 
gewoon samenwonen. Door te doen alsof men geschei-
den is, hebben beide partners recht op verschillende 
uitkeringen en toeslagen.  

Drugs
Uit het ondermijningsbeeld is naar voren gekomen dat 
het gebruik van soft- en harddrugs redelijk geaccep-
teerd lijkt te zijn binnen de gemeente Nijkerk. Signalen 
geven ook aan dat er drugshandel plaatsvindt en dat er 
hennepkwekerijen voorkomen. Harddrugs komen ook 
steeds meer voor net als de mogelijke productie daar-
van wat gebeurt in drugslaboratoria. 
De gemeente Nijkerk heeft naar aanleiding van eerdere 
signalen over drugshandel en het gebruik in 2015 het 
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plan ‘Samen Sterk tegen drugs In Nijkerk’ opgesteld 
samen met betrokken partijen uit de samenleving.  Na 
vaststelling van het bovengenoemde plan van aanpak is 
de kerngroep ‘Stop Drugs Nijkerk’ in het leven geroepen 
om initiatieven vanuit inwoners te ondersteunen en het 
preventie aanbod op elkaar af te stemmen en verder te 
ontwikkelen. 

De ontwikkelingen binnen het thema van georganiseer-
de ondermijnende criminaliteit ten aanzien van drugs 
worden ter aanvulling op het plan van  aanpak ‘Samen 
sterk tegen drugs in Nijkerk 2016-2020’ opgepakt door 
de bestrijding van drugsmisbruik en drugshandel daar-
van. Vanuit Openbare Orde en Veiligheid en de politie 
wordt hiervoor nauw samengewerkt met de kerngroep 
‘Stop Drugs Nijkerk’, en wordt de verbinding gezocht 
tussen Zorg & veiligheid.

 Politie opent aanval op 
drugsmisdaad 

NIJKERK Politieteam Veluwe Vallei Noord 
(gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpen-
zeel) opent de aanval op georganiseerde drugs-
criminaliteit, nu in dit gebied steeds vaker xtc-
labs of locaties met drugsgrondstoffen worden 
aangetroffen. Dit soort locaties zijn vanaf nu 
‘plaats delict’. ,,Waarmee we hopen via 
opsporing de daders te pakken te krijgen, want 
er zit altijd een bredere organisatie achter.’’

(bron: Stad Nijkerk, 23-10-2018)
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Mensenhandel
Wanneer mensen worden uitgebuit, on-
der dwang bepaalde dingen moeten doen 
of onder mensonterende omstandighe-
den moeten werken en/of wonen, wordt 
gesproken over mensenhandel. Binnen 
het thema mensenhandel worden drie cri-
minele markten onderscheiden, namelijk 
seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en 
criminele uitbuiting.

Seksuele uitbuiting
Er is sprake van seksuele uitbuiting 
wanneer iemand wordt gedwongen om 
tegen betaling seksuele handelingen met 
anderen te verrichten. Het omvat onder 
andere illegale prostitutie en gedwongen 
seksuele dienstverlening. In de gemeente 
Nijkerk zijn ook signalen van niet vergun-
de prostitutie.

Arbeidsuitbuiting
Arbeidsuitbuiting heeft betrekking op 
de uitbuiting van werknemers buiten de 
prostitutiebranche. Het gaat bij arbeids-
uitbuiting om meer dan alleen slecht 
werkgeverschap. Het gaat om ernstige en 
onmenselijke situaties op de werkvloer, 
maar ook daarbuiten. Denk aan slechte 
huisvesting van werknemers die uit het 
buitenland komen en het beperken van de 
bewegingsvrijheid van werknemers door 
bijvoorbeeld het paspoort of identiteits-
kaart in te nemen. Uit het ondermij-
ningsbeeld kwamen meerdere van deze 
signalen naar voren. 

Criminele uitbuiting
Er is sprake van criminele uitbuiting 
wanneer iemand gedwongen wordt 
werkzaamheden te verrichten binnen de 
criminele branche. Dit lijkt ook voor te 
komen in de gemeente Nijkerk.
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Politiechef Harrie Wilbrink: 
‘Herken drugscriminaliteit’

NIJKERK Inwoners, ondernemers en ambtenaren 
moeten de komende tijd nóg beter signalen van 
drugscriminaliteit in deze regio herkennen, zodat de 
politie meer hennepkwekerijen en xtc-labs kan op-
rollen. Samen met gemeenten wil de politie verder 
werken aan het vergroten van het bewustzijn om de 
groeiende drugscriminaliteit een halt toe te roepen.

Reden voor het politiebasisteam Veluwe Vallei 
Noord (Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel) om de 
aanpak als één van de speerpunten te benoemen in 
het integraal veiligheidsplan van politie, gemeenten 
en het Openbaar Ministerie (OM) voor de komende 
vier jaar. Politiechef Harrie Wilbrink: ,,Heel simpel 
gezegd: zie je in het buitengebied geregeld busjes af 
en aan rijden bij een oude stal, terwijl je weet dat de 
boer al met pensioen is, dan is dat voor ons een be-
langrijk signaal dat er misschien iets mis is. Of denk 
aan een dak waar geen sneeuw ligt, terwijl de daken 
van de buren wél wit zijn. Dat kan een signaal voor 
een hennepkwekerij zijn.’’

Volgens Wilbrink zijn er op het het vlak van bewust-
wording het afgelopen jaar al flinke stappen gezet. 
,,We hebben voorlichtingsbijeenkomsten gehouden 
voor bewoners in het buitengebied en we hebben 
gesprekken gevoerd met wijkplatforms. Het resultaat 
is dat we nu al veel meer signalen binnenkrijgen. 
Daar zijn we heel blij mee, de meldingsbereidheid 
neemt toe.’’

Verder willen politie, gemeenten, OM en anderen 
de komende jaren de strafrechtelijke, bestuurlijke 
en financiële aanpak van drugscriminaliteit beter op 
elkaar aan laten sluiten. Ook worden drugspanden 
gesloten en komt er een Meldpunt Ondermijning.

(bron: Stad Nijkerk, 20-02-2019).
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4. Actieplan Ondermijning

Wat gaat de gemeente Nijkerk daadwerkelijk doen om ondermijnende georganiseerde criminaliteit aan te 
pakken, terug te dringen en te voorkomen? Wat willen we bereiken en welke maatregelen gaan we daarvoor 
nemen? Dit hoofdstuk geeft antwoord op deze vragen.

4.1  Doelstelling plan van aanpak  
Ondermijning

Het plan van aanpak ondermijning formuleert een inte-
grale aanpak voor ondermijning in de gemeente Nijkerk. 

Het algemene doel van deze integrale aanpak is het 
aanpakken, terugdringen en waar mogelijk voorkomen 
van ondermijning / ondermijnende criminaliteit in de 
gemeente Nijkerk.

Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, 
maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de inwoners 
en bedrijven in onze gemeente. Verloedering op straat, 
verwaarlozing van panden, drugshandel, fraude en 
witwaspraktijken kunnen tot problemen leiden. De 
aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde 
overheid en een integrale aanpak. De integrale aanpak 
en samenwerking zijn gericht op de inzet van preven-
tieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en 
/ of strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van de 
aanpak van ondermijning. Onderdeel van de integrale 
aanpak is de bestuurlijke aanpak. Binnen de bestuurlijke 
aanpak neemt het openbaar bestuur maatregelen, die 
de georganiseerde criminaliteit in de activiteiten belem-
meren of frustreren. Wanneer de strafrechtelijke opspo-
ring en vervolging door politie en justitie gecombineerd 
wordt met bestuurlijke en fiscale middelen, ontstaat 
de meest optimale vorm van de bestrijding van geor-
ganiseerde criminaliteit, de zogeheten geïntegreerde 
aanpak. Hiervoor gaan de betrokken veiligheidspartners 
een intensieve samenwerking met elkaar aan. De ene 
keer leidt dat tot een bestuurlijke aanpak. De andere 
keer tot een straf- of fiscaalrechtelijk optreden. 

4.2  De Toolkit weerbare overheid

Als de gemeente Nijkerk de basis zelf op orde heeft, 
kunnen er met de veiligheidspartners stappen gezet 
worden. Een weerbare overheid begint bij een weerbare 
gemeente. Daarom is de digitale bestuurlijke toolkit 
ontwikkeld door het Veiligheidsnetwerk Oost-Neder-
land, waar de gemeente Nijkerk onderdeel van uit-
maakt. De toolkit weerbare gemeente bestaat uit een 
tweeledige aanpak:

A.  Verdedigen tegen georganiseerde  
criminaliteit. 

B. Aanpakken van georganiseerde criminaliteit.

A. Verdedigen tegen georganiseerde criminaliteit
Het verdedigen tegen georganiseerde criminaliteit 
wordt onderverdeeld in de (vier) onderstaande onder-
delen.

1)  Het misbruik maken van de gemeente als  
dienstverlener:

-  Bibob: De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (hierna: de Wet Bibob), 
is een instrument waarmee de burgemeester of het 
college van Nijkerk de integriteit kan toetsen van 
partijen met wie hij van doen heeft. Het instrument 
is ontworpen om te voorkomen dat de overheid (on-
gewild) criminaliteit faciliteert.

2)  Het misbruik maken van de gemeente  
als zakenpartner:

-  Integriteitsclausule: Het staat de gemeente vrij om 
wel of geen overeenkomst te sluiten met een partij. 
Het staat de gemeente in dat kader ook vrij om de 
inhoud van een dergelijke overeenkomst te bepalen. 
Het is een instrument waarmee de gemeente zichzelf 
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kan beschermen en verdedigen tegen ondermijning 
door georganiseerde criminaliteit. Met dit instrument 
waarborgt de gemeente dus haar eigen integriteit. In 
de praktijk betekent dit dat de gemeente Nijkerk via 
een integriteitsclausule, een integriteitseis kan stel-
len aan de partij waar de betreffende gemeente een 
contract mee aangaat.

-  BIBOB voor vastgoed en aanbestedingen. De Wet Bi-
bob is een instrument waarmee de gemeente Nijkerk 
als rechtspersoon de integriteit kan controleren van 
partijen met wie zij van doen heeft. Het instrument is 
ontworpen om te voorkomen dat de overheid (onge-
wild) criminaliteit faciliteert.

3)  Beïnvloeding van de besluitvorming van  
de gemeente:

-  Screening (en training) politieke ambtsdragers: Het 
gemeentelijk bestuur moet integer zijn. Het vertrou-
wen van de burgers in hun lokale overheid hangt 
daarvan af. Het is primair een taak van de politieke 
groeperingen om bij werving en selectie van voor 
te dragen politieke ambtsdragers, toe te zien op de 
morele geschiktheid van de kandidaten. De politieke 
partij dient voor het voordragen van een kandidaat-
bestuurder zich ervan te vergewissen dat deze inte-
griteitsanalyse niet tot onoverkomelijke belemmerin-
gen ten aanzien van een benoeming kunnen leiden. 
Integriteitskwesties liggen té vaak aan de basis van 
een aftreden of politiek gedoe. In veel gevallen is dat 
onnodig. Veel van de kwesties die tot een probleem 
leiden, konden al vóór benoeming van een bestuur-
der als risico herkend worden. Een voorbeeld is de 
wethouder wiens kind een kavel van de gemeente 
wil kopen. Een ander voorbeeld is de wethouder die 
de aannemer voor het verbouwen van het gemeen-
tehuis nog kent uit zijn arbeidsverleden. In zulke 
gevallen helpt het om de risico’s vooraf te signaleren. 
Aan de hand van deze signalen kunnen vervolgens 
afspraken worden gemaakt. Het is dan ook niet voor 
niets dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aanbeveelt om in het kader van de 
benoemingsprocedure een risicoanalyse integriteit 
uit te (laten) voeren. 

4) Basisbeleid op orde, zoals:
- BIBOB: Zoals hierboven reeds is beschreven. 
-  Damocles (artikel 13b van de Opiumwet): Artikel 13b 

van de Opiumwet is een instrument dat gebruikt kan 
worden om een pand te kunnen sluiten waar mid-
delen die op lijst I (harddrugs) of lijst II (softdrugs) 
van de Opiumwet staan, worden aangetroffen. Het is 
het juridische instrument om bestuurlijk op te treden 
tegen illegale verkooppunten van verdovende mid-
delen of hennepkwekerijen in woningen en (bedrijfs)
panden. 

-  ‘Ondermijningsartikel’: De APV kan een doelgericht 
instrument zijn om in te zetten tegen ondermijning 
door georganiseerde criminaliteit. Vooral de grotere 
gemeenten in Nederland hebben een bepaling in de 
APV opgenomen, die de burgemeester een instru-
ment geeft om een pand te sluiten. Dit kan op het 
moment dat daar activiteiten plaatsvinden die een 
gevaar dreigen te zijn voor de openbare orde en vei-
ligheid. Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is het 
herstel van de openbare orde, de veiligheid of zede-
lijkheid, door het weren en terugdringen van crimina-
liteit in en vanuit voor publiek openstaande gebou-
wen, alsmede het beëindigen van aanhoudende en 
ontoelaatbare overlast die niet met andere middelen 
afdoende kan worden bestreden. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als er sprake is van illegaal gokken, heling 
of als er wapens in de ruimte worden aangetroffen.

-  Integriteitsbeleid: Beïnvloeding van besluitvorming 
kan op verschillende manieren voorkomen. Bedrei-
ging, infiltratie en omkoping zijn daar voorbeelden 
van. Deze beïnvloeding van besluitvorming is uiterst 
ongewenst en heeft een negatief effect op de 
integriteit van de gemeente. Met een intern integri-
teitsbeleid kan de gemeente zich verdedigen tegen 
ondermijning door georganiseerde criminaliteit. In de 
gemeente Nijkerk is een integriteitsbeleid geformu-
leerd. 

-  Handhaving. Handhaving omvat zowel toezicht, als 
bestuursrechtelijke handhaving en opsporing. De be-
grippen kunnen echter niet door elkaar heen worden 
gebruikt, omdat ze alle drie een andere betekenis 
hebben. Toezicht en handhaving zijn instrumenten 
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die ingezet kunnen worden om de veiligheid en leef-
baarheid van een gemeente te waarborgen.

B. Aanpakken van georganiseerde criminaliteit
Ondermijning door georganiseerde criminaliteit kan via 
de volgende instrumenten actief worden aangepakt:

1)  Damocles: artikel 13b van de Opiumwet. Zie voor een 
nadere toelichting 4. Damocles Verdedigen tegen 
georganiseerde criminaliteit.

2)  Bibob: De Wet Bibob. Zie voor een nadere toelichting 
4. Bibob Verdedigen tegen georganiseerde criminali-
teit.

3)  ‘STOP-gesprekken’: Indien er een aanleiding is te 
vermoeden dat een 1% motorclub (Outlaw Motor-
cycle Gangs) het voornemen heeft zich ergens in de 
gemeente Nijkerk te vestigen, moet hier op gepaste 
wijze, maar wel doortastend en snel tegen worden 
opgetreden. Afwachten tot een motorclub zich 
daadwerkelijk ergens vestigt, kan soms procedureel 
een zeer lange adem gaan vergen om ze weer weg te 
krijgen.

4)  APV: In de APV kunnen de onderstaande instrumen-
ten voor de aanpak van ondermijning opgenomen 
worden.

 -  Vergunningplicht voor een pand, gebied of branche. 
In sommige grote steden wordt geëxperimen-
teerd met een bepaling in de APV waar het voor 
de burgemeester mogelijk wordt gemaakt om een 
pand, gebied of bedrijfsmatige activiteit / bran-
che een vergunningplicht op te leggen. Dit is een 
experimentele bepaling die in samenspel gaat met 
de sluitingsbevoegdheid voor publiek openstaande 
gebouwen.

 -  Verbod op bijeenkomsten van Outlaw Motorcycle 
Gangs  (hierna: OMG) in horeca. In verband met 
de problematiek omtrent OMG’s, experimenteren 
sommige gemeenten met bepalingen in de APV 
over dit onderwerp.

5)  Wet Victoria: De Wet Victoria (artikel 174a van de 
Gemeentewet) geeft de burgemeester de bevoegd-
heid om tot sluiting van een woning, of een niet voor 
het publiek toegankelijk lokaal over te gaan. Deze 

sluitingsbevoegdheid kan toegepast worden bij een 
verstoring van de openbare orde rond die woning, 
door gedragingen in die woning of dat lokaal.

6)  Wet Victor: De Wet Victor biedt een grondslag om 
een pand na sluiting op grond van de Wet Damocles 
of Wet Victoria, versneld in gebruik te (laten) nemen. 
Dit heeft als doel om de leefbaarheidsproblemen als 
gevolg van langdurige leegstand te voorkomen.

7)  Handhaving: Zie voor een nadere toelichting 4. Ver-
dedigen tegen georganiseerde criminaliteit.

4.3 Actieplan – wat gaan we doen?

Aansluitend op paragraaf 4.2 geven we in deze pa-
ragraaf weer welke acties de gemeente Nijkerk gaat 
nemen of al neemt om georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit tegen te gaan. Het betreft de aanbeve-
lingen vanuit het RIEC, naar aanleiding van het onder-
mijningsbeeld van de gemeente Nijkerk (zie hoofdstuk 
3). Het gaat over het bestuurlijk instrumentarium 
waaronder de verdedigings- en aanpakinstrumenten (zie 
paragraaf 4.2) en algemene acties die zowel preven-
tief als repressief kunnen worden ingezet. Kortom een 
compleet overzicht van acties die zijn opgenomen in 
het ‘Actieplan aanpak van ondermijning in de gemeente 
Nijkerk’.

Aanbevelingen RIEC herstellen weerbare 
maatschappij

- Bewustwording in de samenleving
  Bewustwording bij ondermijning is gericht op 

versterking van betrokkenheid en eigen verant-
woordelijkheid van (maatschappelijke) organisaties, 
professionals en burgers, evenals van bedrijven en 
brancheorganisaties met als gegeven dat je het pas 
ziet, als je het doorhebt. Een brede bewustwording, 
verandering van houding en het weerbaar maken van 
de maatschappij zijn hierbij inzet. Criminaliteit moet 
worden afgezet tegen een maatschappelijke norm. 
Het gaat niet om ‘law and order’, het gaat om een 



 p l a n  v a n  a a n p a k  o n d e r m i j n i n g  |  g e m e e n t e  n i j k e r k  2 0 1 9   15      

fatsoenlijke samenleving en wat we daarbinnen wel 
en niet tolereren en normaal vinden. Zonder verster-
king van moreel appèl en besef kan dit niet, maar het 
moet wel handen en voeten krijgen. Daarvoor blijft 
de rol van de overheid cruciaal. In aanvulling op de 
eerder genoemde criminele barrièremodellen, kun-
nen maatschappelijk barrièremodellen ook helpen. 
Zo’n model geeft aan welke barrières maatschap-
pelijke partners kunnen opwerpen tegen criminele 
activiteiten. De gedachte achter een dergelijk model 
is die van ‘maatschappelijke coalities tegen ondermij-
nende criminaliteit’. Voorbeelden zijn awareness-trai-
ningen bij maatschappelijke partners, het vergroten 
van de meldingsbereidheid, ondersteuning van 
burgerinitiatieven en inzet van de WhatsApp-groepen 
op het thema ondermijning. Het maken van afspra-
ken met verschillende branches en de private sector 
is hierbij ook van belang.

- Meldpunt voor samenleving
  De gemeente moet een meldpunt voor ondermijning 

inrichten en ervoor zorgen dat inwoners en onderne-
mers het meldpunt weten te vinden. Het meldpunt 
moet bekend en goed bereikbaar zijn. De gemeente 
Nijkerk maakt hiervoor een emailadres aan dat onder 
beheer van de gemeentelijke coördinator onder-
mijning valt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 
om anoniem een melding te doen via Meld Misdaad 
Anoniem of via de reguliere kanalen van de gemeente 
Nijkerk.

Aanbevelingen RIEC vergroten weerbare overheid

- Interne bewustwording gemeente Nijkerk
  De overheid kan worden misbruikt om criminele 

activiteiten te faciliteren. Medewerkers van de ge-
meente Nijkerk worden getraind op bewustwording 
hiervan. Kwetsbare bedrijfsprocessen worden in kaart 
gebracht en waar nodig aangepast en medewerkers 
worden getraind om de kans op misbruik te verklei-
nen en te zorgen voor in- en externe afscherming 
van vertrouwelijke en kwetsbare informatie. Met 

awareness-trainingen maken we bestuurders en 
ambtenaren in onze gemeente bewust van het feit 
dat zij vanwege hun rol of positie misbruikt kunnen 
worden. Integriteit, screening, informatiebeveiliging 
en beschermen van kwetsbare processen zijn alle-
maal thema’s die moeten worden geborgd in de hele 
organisatie. 

- Intern Meldpunt gemeente Nijkerk
  Er komt een meldpunt waar collega’s signalen van 

criminaliteit kunnen melden, maar ook situaties 
waarin zij geïntimideerd, bedreigd of mishandeld 
zijn. Het meldpunt voor ondermijning moet bekend 
en goed bereikbaar zijn. De gemeente Nijkerk maakt 
hiervoor een emailadres aan dat onder beheer van 
de coördinator ondermijning valt. Daarnaast kan er 
rechtstreeks contact worden opgenomen met de co-
ordinator ondermijning en bestaat er de mogelijkheid 
om anoniem een melding te doen via Meld Misdaad 
Anoniem.

Aanbeveling RIEC terugdringen ondermijnende 
criminaliteit

-  Van lokaal ondermijningsoverleg naar regionale  
opschaling

De verschillende fenomenen die benoemd zijn in het lo-
kaal ondermijningsbeeld, zijn niet nieuw. De gemeente 
Nijkerk is al lange tijd bezig met de aanpak van derge-
lijke fenomenen. Denk hierbij aan de toepassing van de 
Wet Bibob, het integraal aanpakken van drugs en het 
tegengaan en signaleren van mensenhandel. Om deze 
fenomenen goed in beeld te brengen en de informatie 
te verzamelen moeten verschillende afdelingen samen-
werken. Dit wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid 
binnen de aanpak. Om informatie bij elkaar te brengen, 
signalen te verzamelen en op te pakken wordt een lo-
kaal ondermijningsoverleg gestart. De praktijk zal leren 
wie er structureel of incidenteel aan tafel zitten. Betrok-
ken collega’s zijn in ieder geval: belastingdienst, bur-
gerzaken, coördinator ondermijning, omgevingsdienst,  
Openbaar Ministerie, politie, RIEC, sociale recherche, 
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sociale zaken, toezicht & handhaving en vergunningen. 
De regie van dit overleg ligt bij de coördinator ondermij-
ning van het team Veiligheid van de gemeente Nijkerk. 
In dit structurele overleg worden signalen besproken, 
lokaal verrijkt met informatie, geanalyseerd en gepri-
oriteerd. Het lokaal ondermijningsoverleg besluit om 
een signaal lokaal op te pakken of op te schalen naar 
het intakeloket van het RIEC. Indien deze signalen ‘RIEC 
waardig’ zijn, kan na besluitvorming door de gezagsdrie-
hoek van Officier van justitie, politie en burgemeester 
een signaal worden opgeschaald naar het regionaal in-
formatieplein. Vervolgens kan opgeschaald worden naar 
een integrale stuurploeg die bepaalt welke capaciteit 
door de verschillende partners geleverd wordt aan een 
casus.

Totaal overzicht: Actieplan Aanpak van Ondermijning 
in de gemeente Nijkerk

In het volgende overzicht zijn alle  acties uit dit plan van 
aanpak gebundeld. Het betreft een compleet overzicht 
van alle aanbevelingen vanuit het RIEC Oost Nederland, 
het bestuurlijk instrumentarium uit de toolkit weerbare 
maatschappij opgesteld in 2018 door het Veiligheidsnet-
werk Oost-Nederland, de speerpunten uit het uitvoe-
ringsprogramma coalitieakkoord gemeente Nijkerk 
2019-2022 en het Integraal Veiligheidsprogramma ge-
meente Nijkerk 2019-2022. Met daarbij een onderverde-
ling van de drie pijlers: herstellen weerbare maatschappij, 
vergroten weerbare samenleving en het terugdringen van 
ondermijning. De planning en begroting zijn tevens opge-
nomen in het overzicht net als de relatie met aanpalende 
beleidsvelden. De totale regie ligt bij de coördinator 
ondermijning van de gemeente Nijkerk. 
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Actieplan Aanpak van Ondermijning 
in de gemeente Nijkerk
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Actie Voor wie Datum gereed 
en uitvoering

Relatie/opmerking

Algemeen

Opstellen plan van aanpak ondermijning & actieplan. Gemeente Nijkerk 1ste helft 2019 - Coalitieakkoord 2019-
2022 en IVP 2019-2022.

Raad en college informeren en betrekken bij de aanpak van 
ondermijning.

Raad en college gemeente 
Nijkerk

doorlopend

Invullen vacature projectcoördinator ondermijning (0,65fte -  24 uur per 
week - schaal 11).

Begroting: €80.000 per jaar voor 2019-2021.

Gemeente Nijkerk z.s.m. -  Gemeentelijke 
begroting 2019-2021.

Boek “De achterkant van Nederland” verspreiden onder college en 
gemeenteraadfracties en hen informeren over de kennisbank APP 
Ondermijning.

College en 
gemeenteraadsfracties

1ste kwartaal 
2019

Herstellen weerbare maatschappij

VOORLICHTING: Awareness-trainingen ‘bewustwording en signaleren 
van ondermijnende criminaliteit’.
Er worden 4x bijeenkomsten per jaar georganiseerd (in 2019 2x 
bijeenkomsten). 
(specifiek ook voorlichting geven aan jongeren)

Begroting: €2.000 (4x bijeenkomsten x €500) per jaar.

(maatschappelijke) 
organisaties, professionals, 
burgers, beheerders en 
deelnemers 1000-ogen 
project, bedrijven en 
branche-organisaties, 
MKB, Stop-Drugs-Nijkerk, 
woningcorporaties, 
elektriciteitsbedrijven, 
scholen/jongeren e.d.

Vanaf 3de 
kwartaal 2019

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (V12).

-  Aanbeveling RIEC ON, 
ondermijningsbeeld.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

MELDPUNT: Instellen van een ‘Meldpunt Ondermijning’ voor bewoners 
en ondernemers. De gemeente maakt hiervoor een emailadres aan 
dat onder beheer valt van de gemeentelijke coördinator ondermijning. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om anoniem een melding te doen 
via Meld Misdaad Anoniem of via reguliere kanalen van de gemeente 
Nijkerk.

Communicatiecampagne voor inwoners, bedrijven en de ambtelijke 
organisatie met betrekking tot de aanpak en aanwezigheid van het 
‘Meldpunt Ondermijning’. Zie hoofdstuk 5 voor inzet. 
Verspreiden signalenboekje over ondermijnende criminaliteit 
opgemaakt door het RIEC Oost Nederland.

Bewoners, ondernemers 
(samenleving) door 
gemeentelijke coördinator 
ondermijning i.s.m. team 
veiligheid, communicatie en 
Meld Misdaad Anoniem.

1ste helft 2019

doorlopend

-  Aanbeveling RIEC ON, 
ondermijningsbeeld.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

DRUGS: De ontwikkelingen binnen het thema van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit ten aanzien van drugs worden ter 
aanvulling op het plan van  aanpak ‘Samen sterk tegen drugs in Nijkerk 
2016-2020’ opgepakt door de bestrijding van drugsmisbruik en 
drugshandel daarvan.
Vanuit openbare orde en veiligheid en politie wordt hiervoor nauw 
samengewerkt met de kerngroep ‘Stop Drugs Nijkerk’, het sociaal 
domein en zorg & veiligheid.

Precieze acties worden besproken in het Lokaal Ondermijningsoverleg 
afgestemd met de kerngroep Stop Drugs Nijkerk

-  Gemeente Nijkerk: 
Openbare Orde en 
Veiligheid, Sociaal Domein 
en verbinding Zorg & 
Veiligheid.

- Politie
- Stop Drugs Nijkerk

Start 
ontwikkeling 
3de kwartaal 
2019 
doorlopend

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (V2).

-  Zie jeugdprogramma 
‘Een kind en 
gezinsvriendelijke 
gemeente Nijkerk 2019-
2023’, speerpunten 1.4.

-  Zie Aanpak: Samen 
sterk tegen drugs in 
Nijkerk 2016-2020.

2019

Plan van 

Aanpak 

Ondermijning 
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Actie Voor wie Datum gereed 
en uitvoering

Relatie/opmerking

Vergroten weerbare Overheid

VOORLICHTING: Awareness-trainingen ‘bewustwording, signaleren van 
ondermijnende criminaliteit en dat de overheid misbruikt kan worden 
om criminele activiteiten te faciliteren’.

Er worden 2x bijeenkomsten per jaar georganiseerd, aangepast aan de 
vraag vanuit de ambtelijke organisatie en de politiek.
Begroting: €500 (2x bijeenkomsten x €250) per jaar.

Bestuurders en ambtenaren 
werkzaam bij de gemeente 
Nijkerk (intern)

3de en 4de 
kwartaal 2019

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

-   Aanbeveling RIEC ON 
ondermijningsbeeld.

MELDPUNT: Instellen van een ‘Meldpunt Ondermijning’ voor 
ondermijningssignalen vanuit de ambtelijke organisatie. De gemeente 
maakt hiervoor een emailadres aan dat onder beheer valt van de 
gemeentelijke coördinator ondermijning. Daarnaast kan er rechtstreeks 
contact worden opgenomen met coördinator ondermijning en bestaat 
de mogelijkheid om anoniem een melding te doen via Meld Misdaad 
Anoniem of via reguliere kanalen van de gemeente Nijkerk.
Interne communicatiecampagne en coördinatie voor een goede 
inbedding in de ambtelijke organisatie.
Verspreiden signalenboekje over ondermijnende criminaliteit 
opgemaakt door het RIEC Oost Nederland.

Ambtenaren werkzaam bij 
de gemeente Nijkerk door 
gemeentelijke coördinator 
ondermijning i.s.m. team 
veiligheid, communicatie en
Meld Misdaad Anoniem.

3de kwartaal 
2019

-  Aanbeveling RIEC ON 
ondermijningsbeeld.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

SCREENING: politieke ambtsdragers en ambtenaren op kwetsbare 
posities. Het gemeente bestuur en de ambtelijke organisatie moeten 
integer zijn. Het is primair een taak van de politieke groeperingen om bij 
werving en selectie van voor te dragen politieke ambtsdragers, toe te 
zien op de morele geschiktheid van de kandidaten. 

Politiek 2019 
doorlopend

-  Toolkit weerbare 
overheid.

Terugdringen ondermijnende criminaliteit

LOKAAL ONDERMIJNINGSOVERLEG: inrichten en opstarten 
ondermijningsoverleg gemeente Nijkerk en coördinatie met als 
doel goede inbedding in de gemeentelijke organisatie (in overleg 
met de gemeente Barneveld wordt onderzocht hoe we het lokaal 
ondermijningsoverleg gezamenlijk kunnen inrichten en uitvoeren).

In het lokaal ondermijningsoverleg worden de prestatie indicatoren 
besproken, de wijze van evaluatie en monitoring met de professionals 
i.r.t. het plan van aanpak ondermijning onder begeleiding van de 
gemeentelijke coördinator ondermijning. 

Begroting €1.000 per jaar vanaf 2019.

Belastingdienst
Burgerzaken
Coördinator ondermijning
Omgevingsdienst
Openbaar Ministerie
Politie
RIEC
Sociale recherche
Toezicht en handhaving
Vergunningen
(Stop-Drugs-Nijkerk)
i.s.m. gemeente Barneveld

Voorbereiding
1ste kwartaal 
2019
Uitvoering 
vanaf 
2de kwartaal 
2019
doorlopend

-  Aanbeveling RIEC ON 
ondermijningsbeeld.

OPSCHALING WERKPROCES: toepassen opschalingsmethodiek voor 
casus ondermijning. Het lokaal ondermijningsoverleg besluit om 
een signaal op te schalen naar het intakeloket van het RIEC. Indien 
deze signalen RIEC waardig zijn, kan na besluitvorming door de 
gezagsdriehoek een signaal worden opgeschaald naar het regionaal 
informatieplein. Vervolgens kan opgeschaald worden naar een integrale 
stuurploeg en zij bepalen welke capaciteit er geleverd wordt aan een 
casus door de verschillende partners.

Gemeente Nijkerk
Gezagsdriehoek (Officier 
van Justitie, politie en 
burgemeester)
Informatieplein
Integrale Stuurgroep

Aansluitend 
op het Lokaal 
Ondermijnings-
overleg

-  Regionale afspraak 
vastgelegd in het Pact 
van Ellecom.

VERSTERKING INFORMATIEPOSITIE: door integrale surveillance, 
controles en handhaving i.s.m. gemeente, politie, belastingdienst en 
douane. En deze gegevens te monitoren en vastleggen. Criminelen 
uit de anonimiteit halen heeft een proactieve en preventieve werking 
doordat de gemeente Nijkerk minder interessant wordt voor criminelen 
om zich te vestigen. Tevens wordt aan burgers en bonafide ondernemers 
getoond dat de gemeente Nijkerk gezamenlijk optreedt tegen 
ondermijning. 

Partners betrokken bij het 
lokaal ondermijningsoverleg 
gemeente Nijkerk.
Toezicht & Handhaving
Politie
Belastingdienst
Douane e.d.

z.s.m. 2019 -  Aanbeveling RIEC, 
ondermijningsbeeld.
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Actie Voor wie Datum gereed 
en uitvoering

Relatie/opmerking

Terugdringen ondermijnende criminaliteit  (vervolg)

TOEZICHT: Inzet van toezichthouders wordt gekoppeld aan 
locaties waar aantoonbare overlast plaatsvindt, waar sprake is 
van veiligheidsrisico’s of risico op criminaliteit. Let hierbij ook op 
leegstaande panden.

Toezicht & Handhaving 
gemeentelijke organisatie 
en Omgevingsdienst de 
Vallei (OddV)

2019 
doorlopend

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (V11).

HANDHAVING: Er wordt handhavend opgetreden volgens de strekking 
van de regelgeving, met ruimte voor maatwerk in handelen in specifieke 
omstandigheden in samenwerking met de Omgevingsdienst de Vallei 
(OddV). Deze insteek wordt gebruikt voor de doorontwikkeling hiervan.

Toezicht & Handhaving 
gemeentelijke organisatie 
en Omgevingsdienst de 
Vallei (OddV)

2019
doorlopend

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (V10).

HANDHAVING: handhaving van het 0-beleid m.b.t. het vestigen van 
coffeeshops in de gemeente Nijkerk. Indien nodig wordt er beleid 
ontwikkeld m.b.t. shishalounges.

Toezicht & Handhaving 
gemeentelijke organisatie

2019
doorlopend

-  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (V9).

GEMEENTELIJK BELEID OP ORDE: opstellen/actualiseren en vaststellen 
van het beleid op het gebied van Bibob, Damocles, prostitutie, 
uitbuiting, arbeidsmigranten, integriteitsbeleid, handhaving en 
mensenhandel (inclusief het beschrijven van werkprocessen en 
standaardbrieven).

Gemeentelijke organisatie z.s.m. 2019 -  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

-  Toolkit weerbare 
overheid.

-  Aanbeveling RIEC, 
ondermijningsbeeld.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

BIBOB: structureel uitbreiden en toepassen van de Wet 
Bibob. Het betreft de onderwerpen: drank-horecavergunning, 
exploitatievergunning, omgevingsvergunning bouw en milieu, subsidies, 
vastgoedtransacties en aanbestedingen.
Concreet wordt bedoeld: structureel toepassen van de Bibob-
vragenlijsten als onderdeel van het lokale Bibob-onderzoek. Indien 
nodig door het bestuursorgaan een beroep doen bij het RIEC. Indien 
nodig Bibob-advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LLB). 

Begroting: €1.000 (2x bibob advies aanvraag LBB x €500 per aanvraag) 
per jaar. Indien nodig uitbreiden.

Volledige Bibob check 
bij alle aanvragen die de 
gemeente Nijkerk ontvangt: 
drank-horecavergunning, 
exploitatievergunning, 
omgevingsvergunning 
bouw en milieu, subsidies, 
vastgoedtransacties en 
aanbestedingen.

z.s.m. 2019 -  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

-  Toolkit weerbare 
Overheid.

-  Aanbeveling RIEC, 
ondermijningsbeeld.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

AANPASSING APV:
-  Op orde brengen van de APV en uitbreiden met de volgende artikels:
-  ONDERMIJNINGSARTIKEL: Het betreft een sluitingsbevoegdheid 

voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte indien hier 
ondermijnende activiteiten plaatsvinden vb: illegaal gokken, heling, 
prostitutie of als er wapens in de ruimte worden aangetroffen.

-  VERGUNNINGSPLICHT: voor een pand, gebied of branche en gaat in 
samenspel met de sluitingsbevoegdheid voor publiek openstaande 
gebouwen.

-  OMG: verbod op bijeenkomsten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) in 
horeca.

Gemeentelijke organisatie
in overleg met 
portefeuillehouder/college 
en besluitvorming in 
gemeenteraad.

3de en 4de 
kwartaal 2019
bijhouden

-  Toolkit weerbare 
overheid.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

2019

Plan van 

Aanpak 

Ondermijning 
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Actie Voor wie Datum gereed 
en uitvoering

Relatie/opmerking

Terugdringen ondermijnende criminaliteit  (vervolg)

TOEPASSEN WETGEVING: betreft o.a. 
WET DAMOCLES artikel 13b Opiumwet (aanpakken van 
drugscriminaliteit door het sluiten van drugspanden). WET VICTORIA 
artikel 174a Gemeentewet (sluitingsbevoegdheid burgemeester van een 
woning of een niet voor publiek toegankelijk lokaal. 
WET VICTOR artikel 13b Woningwet (biedt grondslag om een pand na 
sluiting op grond van Wet Victoria of Damocles versneld in gebruik te 
(laten) nemen.

Burgemeester
Officier van Justitie
Politie
Gemeentelijke organisatie

doorlopend -  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

-  Toolkit weerbare 
overheid. 

-  Integraal Veiligheids-
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

HENNEPCONVENANT: uitvoering blijven geven aan het 
hennepconvenant Oost-Nederland.

Partners Hennep Convenant
Politie
Openbaar Ministerie
Gemeenten in Overijssel en 
Gelderland
UWV, Woningcorporaties
Veiligheidsregio’s IJsselland, 
Twente, Noord en Oost 
Gelderland, Gelderland 
Midden en Gelderland Zuid.

doorlopend -  Integrale aanpak van 
hennepkwekerijen in 
Oost Nederland.

-  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

BESTUURLIJKE BOETE: De wet stelt gemeenten in staat bij overtreding 
van de APV een bestuurlijke boete op te leggen aan de overtreder.

Gemeente Nijkerk doorlopend -  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

TOOLBOX ZORGFRAUDE: Doelstelling is om rechtmatige zorg voor 
(kwetsbare) inwoners te bevorderen. Het gaat om het bereiken van een
juiste besteding van de zorggelden en het beschermen van een 
kwetsbare doelgroep. De toolbox is als inspiratie voor en door 
gemeenten ontwikkeld om zorgfraude te voorkomen en aan te pakken. 
De toolbox bestaat uit 4 delen: barrièremodel, PGB-regels, Proactief 
toezicht en Reactief toezicht. In april 2019 vindt een oriënterend 
overleg in de gemeente Nijkerk plaats met professionals om de toolbox 
te bespreken. Dit onder begeleiding van het team Adviseurs Dagelijks 
Leven.

Gemeente Nijkerk
Team Adviseurs Dagelijks 
Leven

Start 2019 -  Uitvoeringsprogramma 
coalitieakkoord 
gemeente Nijkerk 2019-
2022 (12).

- Aanbeveling RIEC.

ALGEMEEN

Communicatie

Totale communicatiecampagne, waaronder de inzet, zie hoofdstuk 5.
Begroting: €3.500 per jaar.

De samenleving, de 
politiek en de ambtelijke 
organisatie.

z.s.m. -  Integraal Veiligheids- 
Programma gemeente 
Nijkerk 2019-2022.

Financiën

Activiteiten begroting: €10.000 per jaar vanaf 2019 voor de uitvoering 
van de activiteiten. 

De projectcoördinator ondermijning wordt betaald uit het budget van 
€80.000 dat extra is vrijgemaakt voor ondermijning.

-  Gemeentelijke 
begroting 2019, 
budget integraal 
veiligheidsbeleid.

-  Gemeentelijke 
begroting 2019-2021
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5.1   Communicatiedoelstelling,  
-doelgroep en -inzet

De algemene insteek is om op een actieve wijze inwo-
ners en bedrijven voor te lichten over de aanwezigheid, 
de gevolgen en de risico’s van ondermijnende crimina-
liteit. Het actief communiceren over de manier waarop 
de gemeente (handhavings)instrumenten inzet, kan on-
dermijnend gedrag voorkomen. Door duidelijk te laten 
zien hoe het beleid is op bijvoorbeeld het gebied van de 
wet Damocles, prostitie, Bibob etc. zien, lezen en horen 
de inwoners en de bedrijven dat de gemeente Nijkerk 
met alle partners ondermijning actief aanpakt.   

Informeren en preventie – brede doelgroep 
De gemeente heeft onder andere als taak om inwoners 
en bedrijven actief te informeren over wetten en regels. 
Wat mag, wat moet en wat mag níet? Goede kennis 
van regels levert doorgaans meer begrip op. Begrip en 
duidelijkheid verhogen de kans op naleving. Daarmee 
verlagen we de – vaak tijdsintensieve – inzet die nodig is 
voor toezicht en handhaving. Om inwoners en bedrijven 
bewust te maken van (de gevaren van) ondermijning 
moet de nadruk liggen op het voorlichten (en begelei-
den).

Voorkomen is beter dan genezen. De doelstelling is om 
zoveel mogelijk preventieve instrumenten te gebrui-
ken om het gedrag en de naleving en meldbereidheid 
van inwoners en bedrijven op een positieve manier te 
beïnvloeden. Hiermee willen we onveilige situaties en 
ondermijnende activiteiten voorkomen, respectievelijk 

aanpakken. Als de inwoners en bedrijven de gevaren 
en risico’s kennen en beter begrijpen, zal de motivatie 
er eerder zijn om ondermijnende activiteiten te voor-
komen, dan wel signalen van ondermijnende crimina-
liteit aan de gemeente en hun ‘veiligheidspartners’ te 
melden. 

Communicatie inzet 
•			 	Algemene	en	informatieve	nieuwsberichten	met	

betrekking (tot de aanpak van) ondermijning:
 - gemeentelijke website
 -  gemeentepagina in huis-aan-huis blad (Stad  

Nijkerk) 
 -  sociale media (twitter & facebook gemeente), eigen 

social media en versterking door retweeten van 
partners etc.  

•	 		Nieuwsbericht	naar	(lokale)	media	bij	‘mijlpalen	of	
successen’ (sowieso bij collegestuk)

•	 	Communicatie	over	een	delict	achteraf	zoals	het	
aantreffen van een drugspand of het witwassen van 
geld maakt onderdeel uit van de totale communica-
tiestrategie. Hierbij is de politie vaak de afzender van 
de boodschap. Delen en/of retweeten van elkaars 
berichten  versterkt de boodschap. 

•	 	Aansluiten	bij	de	communicatiecampagne	over	het	
Meldpunt Ondermijning:

 -  o.a. een terugkerende advertentie in de krant over 
het Meldpunt Ondermijning

 -  uitreiken van het ‘signalenboekje van het RIEC Oost 
Nederland’ of een folder waarin beschreven wordt 
wat de gevaren van een hennepkwekerij zijn.

•	 	Ontwikkeling	foldermateriaal	voor	gemeente	Nijkerk.

5. Communicatie 

Communicatie is een essentieel onderdeel in de aanpak van ondermijning. De gemeente Nijkerk zet 
daarom actief en intensief in op de communicatie rondom de aanpak van ondermijning. We onderscheiden 
verschillende communicatiedoelstellingen, doelgroepen en in te zetten middelen. Breed communiceren 
dat de gemeente Nijkerk en haar partners zich hard maken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, 
het beleid daarop afstellen en gerichte acties uitvoeren, kan een afschrikkende (preventieve) werking hebben 
op crimineel gedrag. De gemeente laat zo duidelijk zien een vuist te maken tegen criminelen. Met heldere en 
brede voorlichting wordt niet alleen geïnvesteerd in het tegengaan van de komst van malafide ondernemers. 
Het kan ook een belangrijk signaal geven aan bonafide ondernemers en ervoor zorgen dat zij naar de 
gemeente Nijkerk worden getrokken. 

2019

Plan van 

Aanpak 

Ondermijning 
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•	 	Doelgroepgerichte	en/of	gebiedsgerichte	communi-
catie: Een doelgroep of gebied (schriftelijk of monde-
ling) informeren over (de aanpak van) ondermijning. 
Een voorbeeld is een brief van de burgemeester, 
waarin bewoners geïnformeerd worden over de 
sluiting van een drugspand of het organiseren van 
‘awareness’ trainingen voor specifieke doelgroepen. 

•	 	Individuele	communicatie:	Persoonlijke	voorlichting	
aan een inwoner of bedrijf over (de aanpak van) on-
dermijning. Een manier waarop dit plaatsvindt is een 
Bibob-intakegesprek met een ondernemer.

5.2  Rol toezichthouders en politie (op 
het gebied van communicatie)

De gemeentelijke toezichthouders/BOA’s, maar ook de 
politie spelen een belangrijke rol in de communicatie 
richting inwoners en bedrijven. Zij functioneren als een 
‘frontoffice in het veld’. Ook kunnen zij signalen uit de 
buurt, wijk en samenleving opvangen. 

Er is veel winst te behalen door transparante commu-
nicatie aan de voorkant. Hiermee bedoelen we bijvoor-

beeld communicatie met betrekking tot het sluiten 
van drugspanden, de helingaanpak en Bibob-onder-
zoeken. Via een vooroverleg of een intakeoverleg 
kunnen inwoners, bedrijven, maar ook overtreders 
(drugspanden) goed worden geïnformeerd. Dit kan 
in grote mate het onbewust overtreden of in de 
toekomst nogmaals overtreden van de regels en 
ondermijnend gedrag voorkomen. 

Naast een informerende en preventiefunctie is bij 
interventie de inzet van (vaak persoonlijke) com-
municatie ook van belang. Communicatie in de 
vorm van directe en ‘warme’ contacten richting 
bepaalde groepen, zoals horecaondernemers, ma-
kelaars, en andere midden- en kleinbedrijf (MKB), 
kan een waardevolle bijdrage leveren in de aanpak. 
Horecaondernemers, makelaars, en andere MKB 
zijn overigens geen gemakkelijke bondgenoten, 
omdat zij vaak terughoudend zijn, mede uit angst 
voor reputatieverlies.

Investeren in goede contacten tijdens reguliere 
momenten is noodzakelijk om elkaar tijdens crisis-
situaties te vinden.  

In de gemeentelijke begroting 2019 zijn voor de jaren 2019 t/m 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de 
aanpak ondermijning (€80.000 per jaar). Dit bedrag wordt in ieder geval besteed aan een coördinator ondermijning.

De begrootte jaarlijkse kosten van €10.000 voor de uitvoering van het actieplan ondermijning, uit hoofdstuk 4 van dit 
plan van aanpak, passen binnen het huidige budget voor het Integraal Veiligheidsbeleid. Deze kosten worden vanaf 
2019 verwacht en vallen samen met de uitvoering van alle activiteiten die in 2019 starten dan wel worden uitgevoerd 
of worden doorontwikkeld.

6. Financiën
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Bronvermelding

- https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

- www.rijksoverheid.nl

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-212.html

- www.om.nl

- www.politie.nl

- www.politieenwetenschap.nl

- www.politieacademie.nl

- www.burgemeesters.nl

- www.rsiv.nl

- www.hetccv.nl

- www.riec.nl

- www.veiligheidsnetwerkoostnederland.nl

- www.vnog.nl

- www.google.nl informatie & artikelen

- Boek ‘De achterkant van Nederland’ Pieter Tops en Jan Tromp

- Pact van Ellecom, programma ‘Samen Weerbaar’

- Plan van Aanpak ondermijning Gemeente Ede 2018

- Plan van Aanpak ondermijning, gemeenten Duiven en Westervoort 2018 

- Lam, Van der Wal, & Kop, 2018

- Ondermijningsbeeld gemeente Nijkerk, RIEC Oost Nederland 2017

Bijlagen
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