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Evaluatie Meld een Vermoeden en voortel nieuwe meldroute ondermijning
INHOUD VOORSTEL
- kennis te nemen van de evaluatie Meld een Vermoeden, in te stemmen met de conclusie en de adviezen
uit de evaluatie over te nemen.
- de bijbehorende brief te versturen naar Pantyr BV.
- de nieuwe meldroute als route voor ondermijningssignalen aan te nemen en deze verder zorgvuldig uit te
laten werken.
1 Wat is de aanleiding?
In 2019 is er een contract afgesloten met Meld een Vermoeden voor de duur van 2 jaar en later is dit
verlengd naar 3 jaar. Dit contract loopt van rechtswege af op 30 september 2022. Er is onderzocht hoe
effectief de app Meld een Vermoeden momenteel is en in hoeverre deze bijdraagt aan de doelstelling om
op het gebied van ondermijning een betere informatiepositie te krijgen.
Uit de evaluatie komt naar voren dat de afgelopen 2,5 jaar geen meldingen zijn ontvangen en dat dit
terug te leiden is naar een amendement van de gemeenteraad, waardoor anoniem melden niet mogelijk
meer was. Andere relevante ontwikkelingen zijn de negatieve berichtgeving, corona en de installatie van
Intune op de bedrijfsdevices.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Integraal Veiligheidsplan 2021-2022
Samen Weerbaar (regionale samenwerking Ondermijning)
Ondermijningsbeeld Rheden 2016
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Wij willen een betrouwbare overheid zijn, waarbij wij als gemeente criminaliteit niet faciliteren of in de
handwerken.
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4 Wat gaan wij ervoor doen?
Het contract eindigt van rechtswege op 30 september 2022. Vervolgens wordt er een traject gestart om
de applicatie te verwijderen uit de gemeentelijke systemen (offboarding). Tegelijkertijd wordt de nieuwe
meldroute met de beleidsmedewerker ondermijning, de Functionaris Gegevensbescherming en het
kernteam Ondermijning verder te ontwikkeld.
5 Wat zijn de financiële consequenties?
Op dit moment kost Meld een Vermoeden €7999 per jaar. Dit was een speciaal tarief, waarbij alle we alle
ontwikkelingen gratis mochten gebruiken. Wanneer dit contact beëindigd is, dan kan dit budget gebruikt
worden voor andere ondermijningsontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap bij Meld Misdaad
Anoniem, en de ontwikkeling van een nieuwe meldroute.

Inzicht verloop beschikbaar budget:

Budget:
Af: aangegane verplichtingen:
Bij: inkomsten:
Beschikbaar:
Gevraagd budget:
Restant budget nog
beschikbaar:

Structureel./
Incidenteel

2019

2020

2021

2022

€7999

€7999

€7999

€7999

€7999

6 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Pantyr BV./Meld een Vermoeden heeft al kennis genomen van de evaluatie.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Bij een positief besluit van uw college wordt bijgaande conceptbrief verzonden naar Pantyr B.V.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Ook bij een nieuwe manier van werken moet na 2 tot 3 jaar gekeken worden of deze manier effectief is.
De Steeg,
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