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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Ondermijningsbeelden
Kernboodschap
Stand van zaken ondermijning op basis van de opgehaalde beelden in oktober 2018.
Toelichting
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (hierna: RIEC) organiseerde in oktober
2018 een ondermijningssessie voor de betrokken ambtenaren van de gemeente Druten.
Tijdens deze sessie is inzichtelijk gebracht waar de fenomenen, gelegenheden en blinde
vlekken zitten op het gebied van ondermijning. Het team ‘openbare orde en veiligheid’
(hierna: team OOV) is met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Wat is er in 2018 en
2019 ondernomen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan?
Op 9 maart 2020 staat een regionale bijeenkomst ondermijning gepland voor raadsleden
van de gemeenten binnen Tweestromenland. In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan
op de aanpak van ondermijning en de aanbevelingen binnen Tweestromenland. Daarom
is besloten om de ondermijningsbeelden schriftelijk te delen en informatie te geven over
de aanpak van ondermijning binnen de gemeente Druten.
De aanbevelingen van het RIEC zijn uiteengezet in vier categorieën. Vervolgens wordt
toegelicht wat er met deze aanbevelingen is gedaan.
1. Beleid
2. Controles
3. Communicatie
4. Kennis en info
1. Beleid
In de APV zijn ondermijningsartikelen opgenomen. Door de samenwerking met het RIEC,
politie en andere partners komen er veel artikelen beschikbaar die de APV nog meer
bruikbaar maakt voor de aanpak van ondermijning. De Wet Bibob wordt op dit moment
geactualiseerd en geharmoniseerd. Daardoor is een exploitatievergunning verplicht
waarop een Bibob toetst kan worden uitgevoerd voor ondernemingen. In
Tweestromenland worden deze beleidsstukken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd,
zodat het waterbedeffect zo min mogelijk is.
2. Controles
De gemeente werkt integraal samen met handhavingspartners zoals de politie,
omgevingsdienst, sociale recherche en het RIEC voor ondermijningscasussen. Samen
met hen organiseert het team OOV integrale controles op thema. Denk hierbij aan de
controle op het industrieterrein in Druten in juli jl. en de grote integrale verkeerscontrole
in november jl. Er wordt geacteerd op ad-hoc zaken. De ontmanteling van een drugslab
en hennepkwekerijen in 2019 en de sluiting van deze panden is een direct resultaat van
deze samenwerking.
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3. Communicatie
Voor collega’s van de gemeente Druten is er een meldpunt opgezet waarbij door middel
van een document signalen worden ingebracht bij het team OOV. Deze meldingen
worden met de partners besproken en opgepakt. Ook hebben collega’s deelgenomen aan
bewustwordingssessies van het RIEC. Op social media deelt het team OOV regelmatig
berichten over ondermijning. Inwoners en ondernemers worden geattendeerd op het
herkennen van signalen en waar ze met bedenkingen over ondermijning naartoe kunnen.
Intern worden successen op hoofdlijnen gedeeld en worden collega’s meegenomen in het
onderwerp.
4. Kennis en info
De informatiepositie en kennis van de betrokken ambtenaren en partners is verbeterd.
Sleutel ambtenaren zijn opgeleid en gefaciliteerd op het gebied van ondermijning. Team
OOV, BOA’s, toezichthouders bouw en wonen, juristen (handhaving) en collega’s van de
omgevingsdienst hebben een bezoek gebracht aan een ingericht drugslab van het
expertise centrum synthetische drugs van de Landelijke Eenheid. De geur van drugs, de
verpakkingen van grondstoffen en een uitgebreide toelichting hebben eraan bijgedragen
dat de kennis op dit gebied vergroot is voor het signaleren van ondermijnende
activiteiten.
Daarnaast zijn voor ondernemers in de gemeente Druten bewustwordingssessies
georganiseerd om signalen van ondermijning te herkennen. Door te weinig animo is deze
avond niet doorgegaan.
Vervolgstappen
Het verrijken van informatie uit de gemeente door inwoners en ondernemers kan nog
beter gepositioneerd worden en dat heeft onze aandacht. Resultaten zijn niet altijd
meetbaar. Integrale controles leiden ertoe dat de aanpak ondermijning zichtbaar is, maar
dit leidt niet direct tot drugsvangsten.
Team OOV blijft investeren op de blinde vlekken in de gemeente. Denk hierbij aan
drugshandel en de productie van synthetische drugs, industrieterreinen en het
buitengebied. Voor het buitengebied is een ‘Agenda Veilig Buitengebied’ opgesteld vanuit
de Provincie Gelderland. In deze Agenda staan afspraken en intenties die ervoor zorgen
dat het buitengebied veilig is en blijft en is de eerste stap om het Gelders buitengebied
veilig te houden. De uitvoering van deze Agenda zal plaatsvinden in 2020.
Er blijft veel aandacht om ondermijnende activiteiten aan te pakken in de gemeente
Druten en daarin wordt nauw samengewerkt met gemeenten binnen Tweestromenland.
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