Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen d.d. 4 december 2018

de Raad

d.d. 18 december 2018

Onderwerp:
Programma Ondermijning Voorne

Samenvatting
Uit het in 2016/2017 uitgevoerde Bestuurlijk Criminaliteit Beeld Analyse (BCBA) onderzoek blijkt
dat er ook op Voorne sprake is van ondermijnende criminaliteit, van bepaalde vormen van
criminaliteit en bepaalde branches die faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn hennepteelt,
drugshandel en –productie, de aanwezigheid van en activiteiten door Outlaw Motorcycle Gang’s
(OMG’s) etc. We zien ook verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Om eerder genoemde
vormen van georganiseerde criminaliteit structureel terug te dringen, is meer focus nodig op de
onderliggende, niet direct zichtbare, vormen van ondermijnende criminaliteit. Samen met
Hellevoetsluis en Westvoorne is een Programma Ondermijning en een Uitvoeringsprogramma
Ondermijning geschreven, waarbij de structurele aanpak door middel van een (gecombineerde)
inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten wordt
geïntensiveerd. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het creëren van ambtelijke en
bestuurlijke bewustwording en het versterken van de weerbaarheid van de maatschappij.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Instemmen met het Programma Ondermijning Voorne en deze voor akkoord voorleggen
aan de gemeenteraad.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Instemmen met het Programma Ondermijning Voorne.
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Advies / besluit vanuit commissie

De commissie BZM geeft op 4 december unaniem een

positief advies.
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Onderwerp:
Programma Ondermijning Voorne

1.

Inleiding
Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in Nederland. Het ontstaat
als criminelen de overheid en het bedrijfsleven ongewenst en bewust misbruiken
voor hun gewin. We signaleren dat ook op Voorne ondermijnende criminaliteit
plaatsvindt en dat, net als elders in het land deze zwaardere, georganiseerde
vormen van criminaliteit niet eenvoudig te bestrijden zijn. Ondermijnende
criminaliteit houdt zich niet aan de gemeentegrenzen en vraagt ten minste op
Voorne om een gezamenlijke aanpak.

2.

Beoogd effect
Ondermijnende criminaliteit gezamenlijk op Voorne aanpakken.

3.

Argumenten
De afgelopen jaren hebben de gemeenten op Voorne als regisseur met veel
partners samengewerkt om een aantrekkelijk en veilig woon- en leefklimaat te
creëren. Binnen het RIEC convenant wordt onder meer samengewerkt met het
Openbaar Ministerie, de Politie, de Belastingdienst en de FIOD. Uit het in
2016/2017 uitgevoerde Bestuurlijk Criminaliteit Beeld Analyse (BCBA) onderzoek
blijkt dat er ook op Voorne sprake is van ondermijnende criminaliteit, van bepaalde
vormen van criminaliteit en bepaalde branches die faciliteren. Voorbeelden hiervan
zijn hennepteelt, drugshandel en –productie, de aanwezigheid van en activiteiten
door Outlaw Motorcycle Gang’s (OMG’s) etc. We zien ook verwevenheid tussen
onder- en bovenwereld.

4.

Draagvlak en risico’s
Het Programma Ondermijning en het Uitvoeringsprogramma Ondermijning zijn
ambtelijk op Voorne voorbereid en reeds afgestemd met de burgemeesters van de
gemeenten op Voorne.

5.

Aanpak / uitvoering
Om eerder genoemde vormen van georganiseerde criminaliteit structureel terug te
dringen, is meer focus nodig op de onderliggende, niet direct zichtbare, vormen
van ondermijnende criminaliteit. Samen met Hellevoetsluis en Westvoorne is een
Programma Ondermijning en een Uitvoeringsprogramma Ondermijning
geschreven, waarbij de structurele aanpak door middel van een (gecombineerde)
inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale
instrumenten wordt geïntensiveerd. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed
aan het creëren van ambtelijke en bestuurlijke bewustwording en het versterken
van de weerbaarheid van de maatschappij.

6.

Communicatie
Het Programma Ondermijning Voorne is een openbaar stuk waarin duidelijk de
ondermijningsproblematiek in de drie gemeenten op Voorne omschreven wordt.
In het Uitvoeringsprogramma Ondermijning Voorne staat specifiek benoemd op
welke wijze de ondermijning binnen Voorne de komende jaren aangepakt gaat
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worden. Dit stuk zal vertrouwelijk middels een apart adviestraject behandeld
worden en niet openbaar gemaakt worden.
7.

Kosten, baten en dekking
Gewerkt zal worden met een groeimodel, waarbij de beleidsmedewerkers Openbare
Orde en Veiligheid de taak van coördinator ondermijning op zich nemen.
Tijdens de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma zal inzichtelijk worden welke
financiële middelen en eventuele formatie (ten behoeve van coördinatie,
administratieve- en juridische ondersteuning, toezicht en handhaving) nodig zijn
voor het Uitvoeringsprogramma Ondermijning voor de daaropvolgende jaren en de
verdere borging van het programma ondermijning in de gemeentelijke
organisatie(s).
Wanneer (eerder) blijkt dat de werkzaamheden die voortvloeien uit het
Uitvoeringsprogramma Ondermijning niet binnen de huidige formatie en begroting
uitgevoerd kunnen worden, zal de gemeenteraad verzocht worden hiervoor
financiële middelen beschikbaar te stellen.

Bijlage(n):




Programma Ondermijning Voorne

bijlagen meezenden
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