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Geachte raad- en burgerleden,
Hierbij bieden wij u ter kennisname aan:
De resultaten en de highlights van 2017 uit het jaarverslag ondermijning Maas en Leijgraaf.
Inleiding
Ondermijning is een veelkoppig monster. Burgers zijn zich vaak niet bewust van de gevaren die
ondermijning met zich meebrengt; voor henzelf, voor onze samenleving en zelfs voor het
democratische bestel. Het communiceren van “één overheid met daadkracht” is essentieel bij
het weerbaar maken van de samenleving tegen ondermijning. Eén overheid die praat met één
mond, geen onmacht communiceert en zoveel mogelijk acties laat zien. De successen die
worden behaald willen we vieren en delen met de buitenwereld, onder andere via het
jaarverslag Ondermijning.
Op maandag 14 mei jl. heeft de Bestuurlijke Driehoek+ van het Basisteam Maas en Leijgraaf 1
het bijgaande jaarverslag Ondermijning vastgesteld en opdracht gegeven dit verslag ter
kennisname door te geleiden aan de acht gemeenteraden. Het jaarverslag geeft een compact
overzicht van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in 2017 en onderschrijft het belang van
de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Kernboodschap
In het bijgaande jaarverslag Ondermijning Maas en Leijgraaf 2017 vindt u de highlights van de
aanpak van ondermijning in 2017. De highlights bestaan uit cijfers per gemeente op het gebied
van drugs, 13b-beleid, BIBOB en de ondermijningscasussen. Daarnaast leest u een aantal best
practices uit het basisteam en een verhaal over een ondermijningscasus.
Communicatie
Nadat het jaarverslag ondermijning aan alle raden is verzonden zal het jaarverslag tevens
worden verzonden aan de pers en andere media.
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Het basisteam Maas en Leijgraaf bestaat uit acht gemeenten, te weten: Uden, Boekel, Landerd, Cuijk, Grave, Mill en

Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. De bestuurlijke driehoek+ bestaat uit de acht burgemeesters van deze
gemeenten, de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie, de teamchefs van de politie Maas en Leijgraaf en de
manager van de Belastingdienst.
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Vervolg
De aanpak van ondermijning is structureel ingebed in de organisaties. De aanpak is
voortdurend in ontwikkeling teneinde de crimineel te slim af te zijn. Volgend jaar hopen we u
een minstens even mooi jaarverslag aan te kunnen bieden. Daarnaast kunnen bewustwordings
presentaties ondermijning aan de raden worden gegeven. Ten slotte zullen gedurende het jaar
de resultaten van de aanpak van ondermijning verschijnen in de pers en andere media.
Bijlage:
- Jaarverslag Maas en Leijgraaf Ondermijning highlights 2017
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