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De afgelopen jaren groeide steeds meer het besef dat veilig-
heidsvraagstukken moeten worden opgepakt waar ze het sterkst 
gevoeld worden; op lokaal niveau. De regierol van de gemeente 
bij lokale veiligheid zal ook wettelijk worden vastgelegd. Deze 
ontwikkelingen vragen om een actieve, coördinerende en regisse-
rende rol vanuit de gemeente. De doorontwikkeling van deze rol 
verloopt langs drie fasen:

1. Eigen informatiepositie
2. Samenwerking met partners
3. Coördinatie op de uitvoering

Om de regisseursrol te kunnen pakken is een goed veiligheids-
beeld essentieel. Dit betekent dat het bestuur allereerst haar 
eigen informatiepositie op een dusdanige manier moet inrichten/
versterken, dat zij zelf veiligheidsproblemen kan signaleren, waar-
door ze ook een meer initiërende en sturende rol kan vervullen bij 
de versterking van haar weerbaarheid tegen en de aanpak van de 
(georganiseerde) criminaliteit in de omgeving waar ze verant-
woordelijk voor is.

Daarnaast betekent het dat de gemeente dient te investeren in 
de samenwerking op lokaal niveau met haar veiligheidspartners. 
Aan de basis van een structurele aanpak van (georganiseerde) 
ondermijnende criminaliteit ligt een structuur voor afstemming 
en overleg met partners (in ieder geval gemeente, politie, OM 
en Belastingdienst) die barrières tegen de criminele activiteiten 
kunnen opwerpen. De betrokken partners zijn afhankelijk van de 
criminele verschijningsvorm. De gemeente initieert, vanuit haar 
regierol, deze lokale vorm van afstemming en overleg.

Ten slotte betekent het dat op basis van zicht op concrete lokale 
veiligheidsproblemen en/of een gemeenschappelijk veiligheids-

beeld relevante signalen verrijkt moeten worden tot concrete 
casuistiek die binnen de RIEC-structuur worden voorzien van een 
voorstel voor een integrale aanpak. In de uitvoeringsfase leidt dit, 
afhankelijk van het soort interventievoorstellen, ook tot coördina-
tie door het bestuur op integrale uitvoeringsactiviteiten.

Om de interne informatiepositie voor de aanpak van ondermij-
nende criminaliteit te versterken, kan een gemeente verschillen-
de stappen nemen. 

Versterken van eigen informatiepositie
Veiligheidsbeleid dat zich uitsluitend richt op de aanpak van 
regulier zichtbare probleemgroepen/problemen, is maar beperkt 
effectief gebleken bij het terugdringen van de geregistreerde 
criminaliteit, omdat de onderliggende criminele infrastructuur 
en daarin actieve criminele groeperingen niet worden aangepakt. 
Er bestaat namelijk samenhang, zo is uit onderzoek gebleken, 
tussen zichtbare en ‘onzichtbare’ criminaliteit, tussen de georga-
niseerde criminaliteit en de delicten die worden gemeten in een 
Gemeentelijke Veiligheidsindex. De ‘minder zichtbare’ criminele 
structuren dragen direct en indirect bij aan de hoge geregistreer-
de criminaliteit. Zij fungeren feitelijk (voor een deel) als de motor 
achter de aangiftecriminaliteit.

Behalve het aanpakken van de aangiftecriminaliteit moet het 
integrale veiligheidsbeleid zich veel sterker richten op mogelijke 
gelegenheidsstructuren, risicolocaties en risicobranches binnen 
een gemeente alsmede op de actieve criminele groeperingen.
Deze benadering heeft consequenties voor de informatiehuishou-
ding van en de aanpak door de gemeente (én ook van de veilig-
heidspartners). Gemeenten moeten bouwen aan een structurele 
versterking van de informatiepositie. Dit kan aan de hand van de 
volgende stappen.

zorgcoördinatoren en leerplichtambtenaren. beschikken over 
lokale kennis en netwerken. Zij staan in de frontlinie en zijn 
vaak de eersten die kennisnemen van (soms latente) veiligheids-
problemen. Wat bij hen echter vaak ontbreekt is de kennis om 
dat wat zij zien en observeren te plaatsen binnen het kader van 
“ondermijnende criminaliteit”.

Een praktijkvoorbeeld
Bewoners melden bij de gemeente dat ze dagelijks geluids-
overlast ervaren van buurtbewoners in hun wijk. Ook andere 
meldingen bereiken de gemeente. Zo laat een boa weten dat er 
veel mensen in- en uitlopen in de woning en dat het pand er erg 
vervallen uitziet. En vuilnismannen zien vaak afval op de stoep 
voor de woning staan. Toezichthouders gaan erop af en in de 
kleine eengezinswoning treffen zij achttien Poolse mensen aan. 

Het uitzendbureau waarvoor zij werken heeft hen hier onderge-
bracht. De keuken en badkamer moeten zij met z’n allen delen, 
de woning kan nauwelijks worden gelucht en ze slapen met zes 
mensen op één kamer. De Polen klagen over het lage salaris en 
de lange werkdagen. De toezichthouders lichten de Inspectie 
SZW en de accountmanager van de gemeente in, die vervolgens 
actie ondernemen.

Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van arbeidsuit-
buiting. Een vorm van mensenhandel die in dit concrete geval 

kan worden aangepakt, omdat de buurtbewoners, de boa en de 
vuilnismannen allemaal signalen oppikken, dat er iets niet in de 
haak is, én zij weten waar ze deze signalen kunnen neerleggen. 
Vervolgens kunnen de toezichthouders een gerichte controle 
uitvoeren.

Signalen van criminaliteit oppikken en samenbrengen is niet 
vanzelfsprekend. Voor het herkennen van ondermijning in zijn 
diverse verschijningsvormen is dat wel noodzakelijk. Meldingen 
van overlast en andere klachten komen meestal bij verschillende 
gemeenteafdelingen binnen. Door deze versnippering ontbreekt 
het overzicht. Want alleen de melding dat er vaak vuilnis voor een 
woning staat is niet per defi nitie een signaal dat er meer aan de 
hand is. Dat geldt ook voor het signaal van de boa en de klachten 
van de buurtbewoners. De samenhang van de meldingen, doet 
echter wel vermoeden dat er meer aan de hand is.

Het RIEC Rotterdam kan samen met de gemeente voorzien in 
trainingen die medewerkers van de gemeente leren signalen en 
verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit te herken-
nen in hun dagelijkse praktijk.

•  Ondermijning als thema in college, raad(scommissie) en 
managementteam

Mensenhandel, witwaspraktijken, georganiseerde hennepteelt: ondermijnende cri-

minaliteit kan in elke gemeente voorkomen. Hoe pik je de signalen op en breng je ze 

samen? En wat doe je er dan mee? Welke partners betrek je erbij?

A. Bewustwording en herkenning vergroten
•  Anders kijken naar uw gemeente

Wat gebeurt er op het bedrijventerrein? Welke branches zijn 
daar aanwezig? Zitten daar ook bekende criminogene branches 
tussen zoals bijvoorbeeld de autohandel, of schoonmaakbedrij-
ven? Wie zijn de grootste vastgoedeigenaren in mijn gemeente? 
Hoeveel hennepkwekerijen worden elk jaar in mijn gemeente 
ontmanteld? Wie zijn de eigenaren van het vastgoed daarbij? 
Zijn er leegstaande panden in mijn gemeente? Wat gebeurt 
daarmee? Zien we activiteiten van Outlaw Motorcycle Gangs? 
Hoe evenwichtig is het horecabestand in mijn gemeente? 
Is daar wellicht sprake van een machtsconcentratie of van 
specifi eke kwetsbaarheden? Hoe staat het met het aanbod van 
illegale prostitutie in mijn gemeente? Kennen we onze crimine-
le ( jeugd)groepen? Wie zijn de beeldbepalende fi guren daarin? 
Hebben we “bekende” criminele families in de gemeente? Wat 
gebeurt er in ons woonwagencentrum?

Er zijn heel veel vragen te stellen over veiligheid en mogelijke 
ondermijnende criminaliteit. De antwoorden hierop zijn lastiger. 
Maar de vragen moeten wel gesteld worden. Daarmee ontstaat 
bewustwording: ondermijnende criminaliteit manifesteert zich 
lokaal, we moeten dus “het licht aan doen”.

Het RIEC is uw gemeente graag van dienst bij het organiseren 
van bijvoorbeeld een brainstormsessie met een aantal sleutelfi -
guren in uw gemeente om eens te refl ecteren op bovenstaande 
vragen. De uitkomsten van zo’n sessie kunt u benutten om in de 
eigen organisatie gericht op zoek te gaan naar informatie die 
antwoord geeft op deze vragen.  

•  Trainen van gemeentelijke professionals
Met name medewerkers met een ‘oog- en oorfunctie’, zoals 
baliemedewerkers, boa’s, toezichthouders, vergunningverleners, 

Bewustwording en herkenning van signalen zijn het startpunt bij 
een gemeente die vanuit eigen informatie een regisserende rol 
speelt op integrale veiligheid. Om die rol te kunnen vervullen is 
daarbij ook een heldere structuur nodig waarin een aantal voor-
zieningen en randvoorwaarden zijn ingevuld.

•   Een meldpunt voor signalen van ondermijning
Met zo veel professionals binnen een gemeente is het be-
langrijk dat er een voorziening gecreëerd wordt waar deze 
medewerkers naartoe kunnen met signalen, informatie en 
“niet-pluis”-gevoelens. Dit zorgt voor overzicht en biedt een 
goed vertrekpunt voor concrete inzet. Het maakt ook moge-
lijk om inzicht te krijgen in fenomenen en trends binnen de 
gemeente. En vanuit het meldpunt kan ook een terugkoppeling 
naar de melder georganiseerd worden. 

•  Signalen samenbrengen en wegen:
interne overlegstructuur
Een structuur voor interne afstemming en overleg over signalen 
is cruciaal voor het kunnen samenbrengen van relevante ge-
meentelijke informatie over een mogelijk veiligheidsprobleem. 
Hierbij dienen alle relevante afdelingen binnen de gemeente-

lijke organisatie betrokken te worden. De accountmanagers 
van het RIEC kunnen hierbij ondersteuning bieden en kennis 
aanreiken en helpen afbakenen. Niet elke vorm van criminaliteit 
is namelijk georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit. 
Zo valt bijvoorbeeld een signaal van woninginbraak niet onder 
de RIEC-thema’s. Bovendien zijn in RIEC-verband een aantal 
thema’s en prioriteiten benoemd.
Na interne weging en afstemming kan, afhankelijk van de 
uitkomst van de weging besloten worden het signaal met de 
lokale veiligheidspartners te bespreken dan wel het signaal 
in te brengen op het regionale RIEC Informatieplein voor een 
integrale aanpak.

•   Gerichte verzameling van informatie: signalen
Het startpunt voor informatieverzameling ontstaat veelal op 
lokaal niveau naar aanleiding van signalen van overlast of 
meldingen van lokale veiligheidspartners. Het verzamelen van 
informatie is dan vaak gericht op het specifi eke signaal of de 
melding. Dit betekent dat alle afdelingen binnen de gemeente-
lijke organisatie relevante informatie moeten verzamelen om 
het signaal “op te plussen”.
Het is echter cruciaal om bij het verzamelen van data over een 

B. Structureren
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persoon of pand ook naar mogelijk achterliggende structuren 
te kijken. Daarbij moet consequent de vraag gesteld worden in 
hoeverre er sprake is van ‘zichtbare’ dadergroepen (bijvoorbeeld 
door in kaart gebrachte jeugdgroepen en veelplegers), criminele 
structuren of een relatie tussen beiden.  
Dit betekent ook dat de informatieverzameling niet alleen moe-
ten resulteren in een persoonsdossier of een panddossier, maar 
dat er ook verbanden gelegd moeten worden.  
De accountmanagers van het RIEC kunnen hierbij ondersteu-
ning bieden en kennis aanreiken.

•  Gerichte verzameling van informatie: quickscan en  inte-
graal veiligheidsbeeld 
Een quickscan, schouw of Bestuurlijke Criminaliteit Beeld Analy-
se (B-CBA) van een wijk of gebieden die bekend staan als ‘kwets-

baar’ (bijvoorbeeld industriegebieden/horeca/achterstandswij-
ken) of juist van wijken waar weinig van bekend is, is ook een 
manier om, meer geaggregeerd, de eigen informatiepositie te 
vergroten. Dit kan bijvoorbeeld ook aan de hand van “bekende” 
families/personen uit de gemeente. 
Het biedt de gemeente meer zicht op mogelijke gelegenheids-
structuren, risicolocaties/risicobranches en bepalende criminele 
personen/families en kan daarmee onder meer benut worden 
voor concrete inzet maar ook voor het vormgeven van het ge-
meentelijke Integrale VeiligheidsBeleid.  
De accountmanagers van het RIEC kunnen hierbij ondersteu-
ning bieden en kennis aanreiken.

C. Borgen
•  Ondermijning als thema in het IVP/IVB 

Zoals eerder geschetst, is in toenemende mate sprake van 
samenhang tussen zichtbare criminaliteit een onderwerp dat 
standaard prominent aandacht krijgt in een IVP/IVB en “on-
zichtbare” ondermijnende criminaliteit. Belangrijk voor een 
structurele aanpak ervan is dan ook expliciete benoeming van 
het thema Ondermijning en de gemeentelijke ambitie daarop 
in het meerjaren IVP/IVB. In afzonderlijke jaarplannen kunnen 
vervolgens de uitvoeringsactiviteiten om die ambitie te realise-
ren worden neergelegd. 
De accountmanagers van het RIEC kunnen hierbij ondersteu-
ning bieden en kennis aanreiken.

•  Sturen op het thema Ondermijning 
Bij een effectieve aanpak van Ondermijning hoort ook duidelijk-
heid omtrent het sturingsvraagstuk. Op lokaal niveau is de drie-

hoek het sturingsgremium op integrale veiligheid. Ondermij-
ning als thema en concrete signalen die spelen zouden dan ook 
regelmatig op de agenda van het driehoeks/veiligheidsoverleg 
moeten worden geagendeerd. Hierbij kan de Belastingdienst 
dan aanvullend worden uitgenodigd om aan te schuiven.

•  Ondermijning in het gemeentelijke Opleidingsplan 
Trainingen met betrekking tot het herkennen van Ondermijning 
(zoals de RIEC-awarenesstraining) zouden een vaste plek moe-
ten krijgen in het gemeentelijke opleidingsplan. Op deze wijze 
wordt kennis en bewustzijn van Ondermijning in de organisatie 
structureel geborgd.  
Het is ook wenselijk dat nieuwe medewerkers met een 
oog-en-oorfunctie bijvoorbeeld tijdens het inwerkprogramma 
al geïnformeerd worden waar zij signalen van georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit kunnen neerleggen. 
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