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Betreft: Aansluiting Meld Misdaad Anoniem

1 8 OKT, 2019
Kenmerk

Geachte burgemeester,
Zoals u reeds heeft kunnen lezen in het ontvangen programma zal
tijdens de burgemeestersconferentie Weerbare Overheid &
Maatschappelijke Veerkracht op 30 oktober aan het einde van de dag
een convenant met Meld Misdaad Anoniem worden ondertekend.
Graag informeer ik u hierover nader.

1298348/1298354

Uw kenmerk

Aanleiding
Een belangrijk doel van mij en mijn voorganger Johan Remkes is om
ervoor te zorgen dat er een minimum niveau van weerbaarheid is in
Noord-Holland. Criminelen denken niet in gemeentegrenzen. Zij
verplaatsen hun activiteiten naar de gemeenten met bijvoorbeeld de
zwakste informatiepositie: het bekende waterbedeffect.
In gesprekken hierover, voorafgaand aan de aanstaande conferentie,
heb ik het reeds met een aantal van u hierover gehad.
Gezamenlijke aansluiting van gemeenten op het netwerk van Meld
Misdaad Anoniem kan ons helpen een belangrijke stap in de goede
richting te zetten.
Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt, waar burgers en ondernemers
anoniem melding kunnen maken van zaken waarvan zij vermoeden dat
er criminele of kwade intenties in het spel zijn. Jaarlijks gebeurt dit zo’n
45.000 keer. Hiervan zijn 1 5.000 meldingen dusdanig serieus en
bruikbaar dat ze worden doorgezet. Hiervan leidt 80% weer tot
opvolging.
De meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel en diefstal tot
radicalisering, fraude en milieucriminaliteit.
Wanneer de melding wordt opgenomen wordt deze doorgestuurd naar
de politie en andere opsporingsdiensten. De melding wordt alleen
doorgestuurd als deze bruikbaar is en de anonimiteit van de melder kan
worden gewaarborgd.
Veel meldingen zijn ook voor gemeenten interessant en gaan
bijvoorbeeld over fraude met uitkeringen of ondermijning. De crux is
dat een gemeente deze signalen niet ontvangt als zij niet is aangesloten
op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem. Deze situatie is
onwenselijk. Ik streef er daarom naar dat we van Noord-Holland de
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eerste provincie maken waarbij alle gemeenten zijn aangesloten op het
netwerk van Meld Misdaad Anoniem. Hiertoe doe ik u een aanbod.
Aanbod
Het aanbod houdt in dat de Provincie voor uw gemeente de eenmalige
aansluitkosten op het Netwerk van Meld Misdaad Anoniem voor haar
rekening neemt. Dit is de grootste kostenpost. U betaalt een gering
bedrag voor de concrete meldingen die na aansluiting binnenkomen.
Na een jaar kunt u het gebruik evalueren. In de praktijk blijkt dat
gemeenten de kosten al ruimschoots terugverdienen met de meldingen
die gaan over uitkeringsfraude. Het belangrijkste is echter dat u als
burgemeester en gemeente geen signalen mist. De beslissing over
voortzetting na een jaar is uiteraard aan u.
Is uw gemeente reeds aangesloten dan compenseren wij u voor de
eerder gemaakte aansluitingskosten.
Praktisch
Deelname is uiteraard niet verplicht, maar om gezamenlijk als NoordHolland een vuist te maken, geldt dat hoe collectiever we dit doen hoe
krachtiger we onszelf maken.
Zoals gezegd zijn ervoor u als gemeente geen kosten aan deelname
verbonden. De capaciteit die het u kost om ontvangen signalen door te
zetten is beperkt. Het belangrijkste is dat uw ambtenaren die hiermee
aan de slag gaan vertrouwd raken met het systeem.
Hiertoe biedt Meld Misdaad Anoniem een eenmalige training aan. Wij
vragen u om twee van uw OOV ambtenaren hieraan deel te laten nemen,
zodat zij weten wat nodig is om de aansluiting op het netwerk mogelijk
te maken en hier vervolgens mee aan de slag te gaan.
De training vindt plaats op het Provinciehuis in Haarlem. Data voor de
training zijn:
Woensdag 6 november: 1 0:00 - 1 2:30
Donderdag 7 november: 1 3:00 - 1 5:30
Woensdag 1 3 november 1 3:00 -1 5:30
Slot
Graag horen we of u meedoet en wie er van uw organisatie deelneemt
aan één van de trainingen. Ik verzoek u dit te mailen aan Hans Groot
qrooth@noord-holland.nl of Maxim Ie Clercq clercqm@noord-holland.nl
die dit namens de provincie coördineren. Ook als u vragen heeft, kunt u
hen bereiken. Ik kijk er naar uit om samen met u deze samenwerking
aan te gaan.
Ik zie u graag op 30 oktober
De commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland
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