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Voorstel
Het college te adviseren:
1. Het gemeentelijk Actieplan Ondermijning 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Het Hilversumse Actieplan Ondermijning 2019 (verder te noemen: Actieplan) bevat concrete acties om
diverse vormen van ondermijnende factoren in de gemeente te voorkomen en tegen te gaan. Het Actieplan
bevat een opsomming van thema’s en operationele inzet om dit doel te bereiken, te weten:
- het verbeteren van de integrale informatiepositie;
- het aanpakken van ondermijnende activiteiten
- het aanbrengen van barrières om ondermijning te voorkomen en
- het vergroten van de weerbaarheid
Dit voorstel heeft betrekking op vaststelling van het Actieplan.

Inleiding
In 2016 werd door het RIEC een Bestuurlijke Criminaliteit Beeld Analyse uitgevoerd, die in 2017 aan de
gemeente Hilversum werd aangeboden. Hoofdthema’s op dat moment waren witwassen, handel- en
gebruik van drugs en criminele spilfiguren. In de afgelopen periode is echter gebleken dat zich nieuwe,
aanpalende thema’s ontwikkelen die vragen om een stevige aanpak.
De aanpak richt zich nu slechts op Horeca gerelateerde zaken en vergunningaanvragen. Om meer barrières
op te kunnen opwerpen en ondermijningszaken stevig aan te pakken is een Actieplan en bijbehorende
capaciteit van belang. Het Actieplan verwoordt onder meer acties op het gebied van interventies en
bestuurlijke sluitingen (bv. o.b.v. artikel 13b Opiumwet) alsmede uitbreiding van de beleidsregel Wet
BIBOB, waardoor meerdere kwetsbare branches onderworpen kunnen worden aan een toets op grond van
de Wet BIBOB. Het specifieke ondermijningsthema mensenhandel wordt in regionaal verband vorm
gegeven. Voor de continuering hiervan wordt in het najaar van 2019 een separaat voorstel vanuit de regio
Gooi- en Vechtstreek verwacht. Uitgangspunt hierbij is dat zal worden voorgesteld de aanpak te
continueren, waarbij een ketenregisseur en zorgcoördinator worden ingezet en betaald naar rato van de
gemeenten in de regio.

Probleemstelling/doel
Met het Actieplan wordt ondermijning in de gemeente zoveel mogelijk voorkomen en worden
ondermijnende activiteiten via een integrale aanpak onder regie van de gemeente (bestuursrechtelijk,
civielrechtelijk of strafrechtelijk) aangepakt. Hiertoe zijn specifieke en meetbare resultaten in het
Actieplan opgenomen, zoals onder meer een toename van het aantal vergunning plichtige branches, het
aantal BIBOB toetsingen, het aantal controles op Growshops, het aantal interventies op ondermijnende
dossiers en het aantal onderzoeken naar mensenhandel.

Argumenten
1.1 Het opgestelde Actieplan is een concrete uitwerking van het eerder vastgestelde Integraal
veiligheidsplan op 12 december 2018 en het coalitieakkoord c.q. College werkprogramma (4-9-2018); 2.1.
Het Actieplan zorgt ervoor dat concrete ondermijning casuïstiek wordt aangepakt en tegelijk de autonome
ontwikkeling van de Wet BIBOB (meer eigen onderzoek door gemeente), de (landelijk) zichtbare
verschuiving van branches waar ondermijning aan te relateren valt (van Horeca naar
Detailhandel en Dienstverlening) en de regionaal vastgestelde ambitie om tenminste Vastgoed- en WABO
op te nemen in de BIBOB beleidsregels in Hilversum worden ingebed in een totaalaanpak.

Kanttekeningen
Met het vaststellen van het Actieplan neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid, maar de extra 'focus'
en bewustwording zorgen er naar verwachting voor dat er meer signalen en onderzoeken zullen ontstaan
die de nu gevraagde extra capaciteit op den duur overvragen

Financiën, middelen & capaciteit
In het College Werkprogramma dat op 4 september 2018 werd vastgesteld is reeds structureel tot en met
2021 50.000,- opgenomen voor de aanpak van ondermijning. Vanaf 2020 bedraagt dit bedrag 100.000,-.
Deze stelpost dekt de verwachte out-of-pocket kosten, die met name bedoeld zijn voor trainingen, het
inspelen op actuele ontwikkelingen in de snel veranderende criminele ontwikkelingen, de inzet van
tijdelijke expertisecapaciteit, het aangaan van publiek-private samenwerking en het ontwikkelen van
analyse- en informatie instrumenten om de intelligence te versterken, die niet regulier vanuit de
gemeentelijke ICT organisatie worden verzorgd.
Gevraagd wordt om een structurele ophoging van de personeelscapaciteit met 3,5 FTE, hetgeen een
structurele kostenpost van 262.500,- met zich mee brengt.
De benodigde extra capaciteitsvraag wordt separaat aan dit collegevoorstel betrokken bij de begroting
2020.

Uitvoering
Na vaststelling wordt in- en extern gecommuniceerd; daarnaast worden bewoners/ondernemers in een
proeftuin gebied betrokken door middel van een pop-up gemeentekantoor. Vanuit het Actieplan worden
burgers betrokken, onder meer door de bewustzijn van- en meldingsbereidheid over ondermijning te
vergroten.
Afhankelijk van toewijzing van de benodigde personeelscapaciteit worden nieuwe beleidsregels rond de
Wet BIBOB en de APV aan het College en de Raad voorgesteld.
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