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Onderwerp
Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!”.
Voorstel
Het Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!” vast te stellen.
Inleiding
Ondermijning gaat om verwevenheid tussen de (illegale) onderwereld en de (legale)
bovenwereld en heeft een link met georganiseerde misdaad. De aanpak van ondermijning
is integraal en complex. Buiten de gemeente zijn er veel andere externe partners
betrokken bij de aanpak van ondermijning. De complexiteit zit in de veelzijdigheid en
snelheid waar ondermijning zich in manifesteert. Ondermijning vraagt daarom om een
waterdichte aanpak van partners op zowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als
fiscaalrechtelijk niveau.
De gemeente acteert met name op bestuursrechtelijk gebied. Echter vraagt casuïstiek
meestal om een meervoudige aanpak vanuit verschillende partners. De aanpak van
ondermijning en afstemming met zowel interne als externe partners is geregeld binnen de
reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. In het plan van aanpak staat deze reguliere
bedrijfsvoering nader omschreven.
In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat ondermijning als één van de
prioriteiten beschreven voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. Daarnaast is
eind 2020 het rapport Integraal Ondermijningsbeeld (IOB) voor Weert opgeleverd. Dit
rapport is nader toegelicht in het plan van aanpak. Zowel het Integraal
Veiligheidsbeleidsplan als het Integraal Ondermijningsbeeld geven aanleiding om als
gemeente op het gebied van weerbaarheid tegen ondermijning meer in te zetten.
Beoogd effect/doel
De centrale doelstelling van het Plan van aanpak ondermijning is de weerbaarheid tegen
ondermijning in Weert te verhogen. Deze doelstelling heeft betrekking op het
gemeentebestuur, de ambtenaren en de inwoners.
Argumenten
Met u is afgesproken dat er een plan met betrekking tot ondermijning aan u wordt
voorgelegd. Bijgevoegd plan geeft hier uitvoering aan. De reguliere bedrijfsvoering met
betrekking tot ondermijning gaat ondertussen gewoon door. Dit plan voorziet in een extra
behoefte die er is. Intern is afgestemd om dit plan te focussen op weerbaarheid met
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betrekking tot ondermijning, omdat dit de basis vormt in de aanpak. Als deze basis goed
op orde is, kan de aanpak in de toekomst verder ontwikkeld worden.
Het Plan van aanpak ondermijning heeft in het algemeen een richtinggevende (kader
stellende) functie. Het bevat de ambitie van de gemeente met betrekking tot
weerbaarheid tegen ondermijning en de koers die zij wil volgen over een periode van drie
jaar. Deze koers is geconcretiseerd in doelstellingen, resultaten en activiteiten.
Kanttekeningen en risico’s
De afgelopen jaren is op het gebied van ondermijning veel gebeurd. De integrale aanpak
van ondermijning staat de laatste jaren centraal en met name de bestuursrechtelijke
aanpak heeft een boost gekregen. Bepaalde ondermijningsvraagstukken laten zich niet
altijd aankondigen. Het kan dus zijn dat er bepaalde soorten ondermijningsthematieken de
komende drie jaar zich voor doen die niet in dit plan zijn meegenomen, maar wel de
aandacht vragen.
Financiële gevolgen
Niet van toepassing.
Uitvoering/evaluatie
In het Plan van aanpak ondermijning zijn de visie, maatschappelijke effecten en doelen
benoemd en vertaald in concrete resultaten en activiteiten.
Tijdens de portefeuillehouder-overleggen met de burgemeester wordt dit gemonitord en
bijgestuurd.
Communicatie/participatie
Niet van toepassing.
Advies raadscommissie
Niet van toepassing.
Bijlagen


Het Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!”.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

Mr. R.J.H. Vlecken CBM
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1315535

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021

besluit:
1.

Het Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!” vast te
stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

Mr. R.J.H. Vlecken CBM

