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Betreft: Terugkoppeling onderzoek ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’
l I

Geacht college,
In 2019 heeft uw gemeente deelgenomen aan het onderzoek
‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’ middels een enquête. Het doel
van dit onderzoek was om te onderzoeken of en in hoeverre gemeenten
ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob). Er is
gekeken naar de manier waarop de wet Bibob wordt uitgevoerd en
welke mogelijkheden er zijn om de weerbaarheid van gemeenten in de
provincie Noord-Holland te versterken.

Kenmerk
1334576/1334579

Uw kenmerk

VERZONDEN 3 0 JAN, 2019

Graag geven wij een terugkoppeling van de uitkomsten, geven wij aan
waartoe de uitkomsten leiden en als laatste informeren wij u over de
laatste ontwikkelingen op het gebied van de wet Bibob.
Resultaten uit het onderzoek

Op basis van de enquête, telefonische gesprekken met diverse
gemeenten over de enquête, gesprekken met het Regionaal Informatie
en Expertise Centra (RIEC) Noord-Holland en Midden-Nederland,
gemeente Amsterdam en het Landelijk Bureau Bibob (LBB) komen de
volgende conclusies naar voren.
1.

Het kennisniveau van (medewerkers binnen) gemeenten kan
verstevigd worden. In de reacties van gemeenten komt naar voren
dat medewerkers behoefte hebben aan trainingen en uitleg over een
goede inrichting van het werkproces voor de uitvoering van een
Bibob-onderzoek. Daarnaast is er ook behoefte aan advies over het
gebruik van bronnen en in zijn algemeenheid is er behoefte aan
kennisdeling.

2.

Door een meerderheid van de gevraagde gemeenten wordt
aangekaart dat capaciteit en ervaring bij complexe dossiers
verbeterd kan worden. Een groot aantal gemeenten geeft aan dat
indien complexe dossiers zich voordoen zij capaciteit, ervaring en
expertise te kort komen, dat professionalisering niet altijd mogelijk
is en dat er behoefte is om samen te werken en ervaring uit te
wisselen.

3.

Een aantal gemeenten heeft aangegeven behoefte te hebben om de
meldingsbereidheid binnen de organisatie te verbeteren. Bibob

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
201 2 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

wordt veelal gezien als een vertragende factor binnen
vakafdelingen, zoals bij vergunningverlening en
subsidieverlening. Niet alle medewerkers hebben binnen de
organisatie een ‘integriteitsbril’ op. Gemeenten geven aan
behoefte te hebben aan handvatten om de mogelijkheden van de
wet Bibob beter bekend te maken en toe te kunnen passen in de
eigen organisatie.
4.

Een meerderheid van de Bibob-onderzoekers bekleedt binnen de
organisatie tevens de functie van vergunningverlener. Door een
gebrek aan functiescheiding kan de onafhankelijkheid van de
onderzoeker en de weerbaarheid van de eigen organisatie niet altijd
gewaarborgd worden.

5.

Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van het gemeentelijk
Bibob-beleid gericht is op vergunningen en vastgoedtransacties en
in mindere mate op de onderdelen subsidies en aanbestedingen.
Indien gemeenten geen onderzoek verrichten naar subsidies en
aanbestedingen wordt voor deze gemeenten het risico vergroot dat
subsidies en aanbestedingen misbruikt kunnen worden. Vanwege
het ontbreken van de Bibob-screening op deze onderdelen kunnen
criminelen hun activiteiten naar deze gemeenten toe verplaatsen.

Hoe nu verder?

•

•

Het RIEC Noord-Holland, het RIEC Midden-Nederland en het Bibobcluster van de gemeente Amsterdam namens het RIEC AmsterdamAmstelland onderschrijven de resultaten uit het rapport. Zij zullen
zich, al dan niet in samenwerking met provincie Noord-Holland,
verder inzetten om de gemeenten binnen hun werkgebied te
ondersteunen bij de uitvoering van de wet Bibob.
Wij zullen ons inzetten om gemeenten beter te kunnen helpen als
kennispartner. Dit doen wij door kennisbijeenkomsten te
organiseren voor gemeenten en te participeren als spreker bij
kennis-bijeenkomsten, in samenwerking met het LBB en de RIEC’s.

Toekomstige wijziging wet Bibob

De wet Bibob wordt aangepast en binnenkort stemt de Tweede Kamer
over een wetswijziging van de wet Bibob. De wijziging gaat onder meer
over het toepassingsbereik, een uitbreiding van informatiebronnen en
de mogelijkheid tot informatiedeling tussen bestuursorganen. Dit kan
gevolgen hebben voor het Bibob-onderzoek in uw gemeente. De
provincie zet zich in om aan de wet Bibob meer handen en voeten te
geven. Mochten er vragen zijn over deze wijziging dan kunt u contact
opnemen met de Eenheid SBA van de provincie Noord-Holland.
Bedankt voor uw deelname

Wij zijn erg blij dat alle gemeenten binnen de provincie Noord-Holland
hebben deelgenomen aan de enquête. Graag willen we u hiervoor
bedanken. Het rapport kunt u vinden op onze website: www. noordholland.nl. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de
Eenheid SBA via eenheidsba@noord-holland.nl
Hoogachtend,

Voorbeeldcasus van Bibobondersteuning door het RIEC

In het voorjaar van 201 8 levert het
RIEC een lokaal
Ondermijningsbeeld op aan
gemeente A in Noord-Holland. Er is
gebleken dat een café in relatie
wordt gebracht met illegaal
gokken. Eind 201 8 meldt de
gemeente A zich bij het RIEC voor
Bibob-ondersteuning i.v.m. een
vergunningaanvraag door de
nieuwe eigenaar van het
betreffende café. Tijdens de Bibobprocedure zijn er vraagtekens
ontstaan over de integriteit van de
aanvrager en over de integriteit van
derden die mogelijk in een zakelijk
samen-werkingsverband met de
aanvrager staan.
Via informatie-uitwisseling door de
RIEC-partners blijkt dat één van de
leidinggevenden eerder als
bedrijfsleider gewerkt heeft in een
horeca-inrichting in gemeente B in
dezelfde regio. In deze horecainrichting hebben de politie en de
Kansspelautoriteit vastgesteld dat
er sprake was van illegaal gokken.
Het RIEC verzoekt gemeente B om
alle documentatie. Hieruit blijkt dat
de leidinggevende inderdaad eerder
als leidinggevende heeft gewerkt
bij de horeca-inrichting en dat deze
op last van de burgemeester van de
gemeente B gesloten is wegens
illegaal gokken.
Op basis van de informatieuitwisseling en de juridische
ondersteuning van het RIEC heeft
gemeente A de vergunning kunnen
weigeren op basis van de Drank- en
Horecawet en de wet Bibob. Door
actieve toepassing van de wet Bibob
voorkomt een gemeente dat zij
onbewust strafbare feiten faciliteert
in de lokale horeca.

