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Samenvatting 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude-IJsselstreek, Montferland en Winterswijk 

willen één front vormen tegen ondermijning. Onderdeel daarvan is dit plan ‘Aanpak Ondermijning 

Achterhoek’. Een aanpak die is opgesteld op basis van: 

 De acht ondermijningsbeelden die door het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost-

Nederland (RIEC) voor elke gemeente zijn opgesteld; 

 De gesprekken die gevoerd zijn met de Adviseurs Veiligheid en de Ambtenaren Openbare Orde 

en Veiligheid van de gemeenten en medewerkers van politie, OM en Omgevingsdienst. 

Het front dat wij willen vormen moet een fundament hebben. Dat bestaat uit twee lagen:  

 Een laag die de werkwijze van casuïstiek versterkt; 

 Een laag die een meer fenomeengerichte aanpak versterkt.  

Bovenop dit fundament staan drie pijlers:  

1. Een sterke informatiepositie: (beter dan nu) weten wat er in de Achterhoek speelt; 

2. Een sterk bewustzijn van de schadelijkheid van ondermijning; 

3. Een sterk beleid en een sterke uitvoering. 
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Hieronder volgt een opsomming van acties op basis van prioriteit: 

1. Wij voeren een eensluidende werkwijze in voor casuïstiek (van signaal tot en met actie), zoals 

wordt voorgesteld door de Districtelijke Werkgroep Ondermijning en het RIEC Oost-Nederland; 

2. We maken analyses van de bedrijventerreinen, het buitengebied en de vakantieparken. Daarvoor 

gaan we naar die gebieden toe. Zo wordt  ons duidelijk waar we kwetsbaar zijn en risico’s lopen 

op ondermijning. Hierbij maken we gebruik van de Regio Deal Achterhoek (Vitaal Buitengebied), 

de Provincie (de Agenda Buitengebied en het Project Veilige Bedrijventerreinen), het Keurmerk 

Veilig Buitengebied en Ariadne (aanpak vakantieparken) in combinatie met het Versterkingsplan 

van de Eenheid Oost-Nederland. Al deze trajecten leveren waardevolle ervaring op in het 

samenwerken en het -gemeente intern- tussen de vingers (en oren) krijgen van de problematiek.  

3. We actualiseren het Bibob beleid, de ‘ondermijningsartikelen’ in de APV en het Damoclesbeleid. 

We stemmen dat regionaal op elkaar af om één grens te trekken.   



 

4 

 

Aanleiding 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude-IJsselstreek, Montferland en Winterswijk 

willen één front vormen tegen ondermijning. Ondermijning is een ingewikkeld en hardnekkig probleem 

met vele oorzaken, gevolgen, betrokkenen en facetten. Dit probleem is niet in één oogopslag helder te 

krijgen. Ook niet in de Achterhoek. Hoe klein of groot het probleem in de regio ook is: voorkomen is beter 

dan genezen.  

Wij hebben als Achterhoek meerdere kenmerken die het voor de georganiseerde criminaliteit tot een 

interessant gebied maken.  

 Het ligt aan de grens met Duitsland. De verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en 

Duitsland maken dat een grensgebied van oudsher al wordt misbruikt door criminelen.  

 De regio wordt omgeven door een band van steden, van Nijmegen tot Enschede. Gezamenlijk 

goed voor een kleine miljoen inwoners. Een groot afzetgebied voor illegale producten, zoals 

drugs. De A12, A15 en A50 zijn dichtbij. Deze brengen een grote hoeveelheid aan 

transportbewegingen met zich mee. Evenals de grote waterwegen, als de Rijn en IJssel en het 

spoor. En de N18 is een snelle verbinding binnen te regio. 

De Achterhoek1 moet een alerte regio worden waar we signalen van ondermijning vroegtijdig oppikken en 

we misstanden op een gestructureerde manier aanpakken. Dat maakt de regio voor criminelen 

onaantrekkelijk. Om dat te bereiken willen en moeten we onze positie versterken. Meer dan nu moeten 

we continue samenwerken met het RIEC, de politie, het OM, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst en 

andere partners.  

In 2019 hebben wij een projectleider aangesteld om tot een regionale aanpak van ondermijning te komen. 

Dit plan van aanpak is de agenda voor de projectleider. Het is een flexibele agenda met een robuuste 

basis als ondergrond. De aanpak van ondermijning moet een ontwikkelaanpak zijn. Het beeld van wat er 

in onze gemeenten speelt en wat er nodig is voor de aanpak wordt de komende periode scherper.  

In dit plan beschrijven we in het eerste deel welke criminaliteitsvormen uit de ondermijningsbeelden naar 

voren komen. In het tweede deel beschrijven we welke versterkingen nodig zijn om als Achterhoek van 

één front te kunnen spreken.  

 

 

                                                      
1 In dit plan wordt met de Achterhoek de acht genoemde gemeenten bedoeld. 
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Voor het opstellen van dit plan zijn de acht Achterhoekse ondermijningsbeelden met de Adviseurs 

Veiligheid en de Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid besproken. Op basis van de acht 

ondermijningsbeelden komen we tot de volgende criminaliteitsvormen: 

 Drugscriminaliteit 

 Fraude 

 Witwassen 

 Mensenhandel 

 Milieucriminaliteit 

Die voorkomen op locaties als: 

 Woonwijken 

 Winkelgebieden 

 Bedrijventerreinen  

 Buitengebieden 

 Campings en recreatieparken 

Waarbij versterkingen in de aanpak nodig zijn op het gebied van: 

 Beleid en uitvoering 

 Bewustwording 

 Informatiepositie 

 

Aanpak in Oost-Nederland 

Gemeentegrenzen hebben nauwelijks een betekenis voor criminelen. Ook regiogrenzen niet. De 

Achterhoek staat centraal in dit plan, maar zien we niet als een geïsoleerd gebied. Er zijn vele 

ontwikkelingen gaande op het gebied van de aanpak van ondermijning, die de aanpak in de Achterhoek 

(kunnen) beïnvloeden.  

Alle investeringen in de aanpak van ondermijning zorgen voor een werkveld dat continu in beweging is. 

Er zijn tal van plannen, gremia en professionals die elkaar moeten aanvullen. In dit plan van aanpak 

leggen we de relaties met de plannen, de gremia en de functies die er nu zijn of waarvan bekend is dat 

deze er in 2019/2020 komen. We zoeken nadrukkelijk de verbinding tussen de verschillende 

schaalniveaus. Uit dit plan volgen acties die langdurig effect moeten hebben. Daarbij is geduld een 

belangrijke factor. ‘Korte klappen’ zijn zichtbaar en hebben een belangrijke stimulerende werking, maar 

belangrijk is ook dat we een regionale structuur aanbrengen die nodig is voor een duurzaam effect. 
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Deel 1 Rode draden in de Achterhoek 

De ondermijningsbeelden van de acht gemeenten vormen de bron voor wat we hieronder als 

‘Achterhoeks beeld’ beschrijven. Daaruit komen vijf thema’s naar voren die we in alle acht gemeenten 

zien. Hier en daar is er sprake van een ‘couleur locale’ wanneer het bijvoorbeeld gaat over een 

oververtegenwoordiging van een specifieke branche in een gemeente. De thema’s zijn:  

1. Drugscriminaliteit 

2. Fraude 

3. Witwassen 

4. Mensenhandel 

5. Milieucriminaliteit 

Criminelen hebben baat bij afscherming van hun werkzaamheden en bescherming van hun 

(netwerk)organisatie. Dat zorgt ervoor dat sommige criminaliteitsvormen voor een groot deel witte vlekken 

zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om vermoedens dat de productie van hennep groter is dan wat we 

constateren. De signalen wijzen daarop, maar de informatie is onvoldoende om dat met zekerheid te 

zeggen. Dit betekent dat voor alle criminaliteitsvormen geldt dat we de regionale (en daarmee de lokale) 

informatiepositie moeten versterken.  

Drugscriminaliteit 

Het thema dat in het hele land de gemoederen bezighoudt is drugscriminaliteit. Die komt in twee 

hoedanigheden voor: productie en handel. Het daaropvolgende drugsgebruik neemt ook in de 

Achterhoek een zorgelijke omvang aan. Alle drie aspecten komen in de Achterhoek voor en zijn als een 

bedrijfsproces aan elkaar verbonden. Dit betekent niet dat het hele bedrijfsproces zich in de Achterhoek 

afspeelt. En ook niet dat het achterliggende criminele netwerk zich in de regio begeeft.  

Drugsproductie 

In de Achterhoek wordt drugs geproduceerd. Dat laten dumpingen van drugsafval en aangetroffen 

productielocaties van hennep, synthetische drugs en cocaïne zien. Er zijn lokale verschillen in het aantal 

aangetroffen productielocaties en afvaldumpingen. Leegstand in het buitengebied vormt aanleiding voor 

het vermoeden van productielocaties. De combinatie van leegstand en de kwetsbare economische positie 

van agrariërs is een gelegenheid die veelvuldig wordt genoemd in de ondermijningsbeelden.  

Wanneer het om productie gaat is het van belang deze te voorkomen door gelegenheden weg te nemen. 

Deze gelegenheden worden geboden door personen en partijen die diensten verlenen aan de 

producenten. Bijvoorbeeld het aanbieden van productielocaties, zoals schuren. Ook de onbekendheid 

van het fenomeen bij bewoners zorgt er voor dat er geen alertheid is op signalen, waardoor de productie 

nauwelijks opvalt. 
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Drugshandel 

Er wordt gehandeld in verschillende soorten verdovende middelen vanuit verschillende locaties. Er zijn 

signalen van handel op straat, vanuit woningen en in horeca. Daar wordt tegen opgetreden. Om 

drugshandel in de regio structureel aan te pakken dient er een beter beeld te komen van de drugshandel 

naar, in en vanuit de Achterhoek. We kijken niet alleen in eigen land, maar ook naar Duitsland.  

Drugsgebruik 

In enkele gemeenten wordt een hoog drugsgebruik geconstateerd, waaronder specifiek het gebruik onder 

jongeren. Het gebruik van harddrugs lijkt daarbij meer en meer genormaliseerd. Drugsgebruik en –

productie en –handel zijn verbonden met elkaar. Daarom is dit onderwerp opgenomen in dit plan. 

Bovendien kan drugsgebruik mensen kwetsbaar en afhankelijk maken, waardoor ze op hun beurt weer 

dader of slachtoffer kunnen worden.  

Fraude 

Gemeenten worden direct geconfronteerd met ondermijning bij vormen van fraude, waarbij 

overheidsbudgetten worden misbruikt. In de Achterhoek gaat het om fraude met toeslagen en 

uitkeringen, in combinatie met adressenfraude. Zorgfraude, waaronder fraude met het persoonsgeboden 

budget, komt ook nadrukkelijk in de regio voor. De regio is daarin niet uniek. Deze fraudevormen komen 

in het hele land voor.  

Er is een regionale structuur van aanbesteding van en toezicht op de zorg in de Achterhoek. In 

combinatie met de toekomstige mogelijkheid om Bibob wetgeving toe te passen in de zorg, biedt dat 

uitstekende barrières in de aanpak van zorgfraude.   

Witwassen 

Crimineel geld vindt haar weg ook in de Achterhoekse economie. Er worden verschillende bedrijfstakken 

genoemd waarbinnen vermoedens van witwassen zijn, zoals horeca, detailhandel, kamerverhuur en 

vastgoed. Maar ook hier geldt: er zijn signalen, maar een helder beeld is er nog niet. 

Mensenhandel 

Er zijn vermoedens van arbeidsuitbuiting. Er zijn kwetsbare groepen in de regio. Zoals arbeidsmigranten 

die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw en in bijvoorbeeld slachterijen. Een onderzoek uit 2018 (Van 

der Craats, 2018) schat het aantal arbeidsmigranten dat in 2017 in de regio Achterhoek woonde op 

2.250. Het aantal dat er werkte wordt geschat op 5.500.  

Er is een relatie met het hierna beschreven vraagstuk: de vakantieparken in combinatie met de tijdelijke 

huisvesting van arbeidsmigranten. Dit huisvestingsvraagstuk komt ook in het buitengebied en op 

bedrijventerreinen terug. Daarnaast is ook illegale prostitutie onderdeel van het thema mensenhandel.  
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Milieucriminaliteit 

Er zijn twee sectoren in de Achterhoek die risicovol zijn wanneer het gaat over milieucriminaliteit. De 

agrarische sector en de afvalverwerkingssector (waaronder ook sloop en recycling). Beide sectoren 

kenmerken zich door een hoge mate van wet- en regelgeving, economische achteruitgang en een 

afwezigheid van toezicht.  

Woonwijken  

Hoewel woonwijken niet specifiek worden genoemd in de ondermijningsbeelden, verdienen ze wel onze 

aandacht. Hennepteelt vindt nog steeds in woningen plaats, drugshandel vindt plaats vanuit woningen, 

criminelen wonen er en criminelen in de dop groeien er op. 

Winkelgebieden 

In winkelgebieden kan via detailhandel geld wit worden gewassen. De pizzeria’s en kapperszaken zonder 

klanten zijn bekende voorbeelden uit het land. De horeca kan worden gebruikt voor handel in verdovende 

middelen, maar kan ook een ontmoetingsplaats voor criminelen zijn.  

Bedrijventerreinen 

We hebben veel bedrijventerreinen in de Achterhoek. Het is onduidelijk of en in welke mate de 

georganiseerde criminaliteit aanwezig is op deze terreinen. Dit is een witte vlek. Het is belangrijk te weten 

welke branches vertegenwoordigd zijn in de Achterhoek. Vanuit dat beeld kunnen we de vraag 

beantwoorden of dat kwetsbare branches zijn voor criminelen. Denk bijvoorbeeld aan de internationale 

transsportsector, die onbewust illegale goederen kan vervoeren. Een andere interessante vraag is hoe 

het economisch gezien gaat met de bedrijven(terreinen). Hoe groot is de leegstand? In de Regio Deal 

Achterhoek staat geschreven dat we een integrale gebiedsscan van de regio maken, waaronder een 

‘foto’ van de bedrijventerreinen.  

De Provincie Gelderland wil aandacht voor veiligheid op bedrijventerreinen. Georganiseerde criminaliteit 

kan de veiligheid op bedrijventerreinen aantasten. De Provincie en de regio Achterhoek hebben hier 

duidelijk een gezamenlijk belang: veilige bedrijventerreinen.  

Buitengebied  

Alle acht gemeenten werken aan een veilig buitengebied. Daarbij kan een keurmerk worden behaald; het 

Keurmerk Veilig Buitengebied. Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het CCV 

ondersteunen daarbij. Het tegengaan van ondermijning maakt deel uit van deze werkwijze. De 

verwachting is dat circa 40% van de agrariërs in 2030 is gestopt met hun bedrijf. Dit gaat gepaard met 

circa 1,6 miljoen m2 vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en een aanzienlijke 
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asbestsaneringsopgave.2 Het gaat hier niet om een regionale werkwijze. Elke gemeente volgt haar eigen 

tijdspad. Wel is uitwisseling van kennis en expertise tussen de gemeenten gewenst. Om van elkaar te 

leren en te voorkomen dat criminelen naar een buurgemeente gaan.  

Gezien de hoeveelheid VAB’s kan de Omgevingsdienst een preventieve rol spelen. De Omgevingsdienst 

bezoekt stoppende bedrijven voor een eindcontrole. Dat is een moment om bijvoorbeeld de risico’s van 

het verhuren van schuren aan te halen. 

Bij het RIEC komen een projectleider en een analist, specifiek voor het buitengebied3. Beide helpen bij 

het strategisch in beeld brengen van (mogelijke) misstanden in het buitengebied. Daarnaast staat in de 

Regio Deal Achterhoek dat we een integrale gebiedsscan van de regio maken, waaronder een ‘foto’ van 

het buitengebied.  

Campings en recreatieparken 

Er zijn signalen van misstanden op campings en recreatieparken. Op zichzelf lijken het kleine 

misstanden, maar opgeteld in een geografisch klein gebied is het een smeltkroes die vaak niets met 

recreëren te maken heeft. Permanente bewoning lijkt daarbij een bepalende factor, waardoor kwetsbare 

personen voor langere tijd op deze plekken verblijven. De aanpak is er bij uitstek één van samenwerking.  

Verschillende werkgebieden komen hier samen, zoals zorg, veiligheid, ruimtelijke ordening, toerisme en 

burgerzaken. Enkele gemeenten hebben een analyse gemaakt van (een aantal) van hun campings en 

parken, daarbij ondersteund door het project Ariadne. Door de afbakening van een vakantiepark is het bij 

uitstek een gebied dat we gestructureerd kunnen doorlichten of er iets aan de hand is. 

De provincie Gelderland ondersteunt ons bij integrale controles op parken middels het project Ariadne. 

Daarnaast staat dit onderwerp in de Agenda Buitengebied.  

  

                                                      
2 Regiodeal Achterhoek: Triple Smart met de Toekomst in de Maak 
3 Ondermijningsfonds - Besteding van versterkingsgelden in Oost-Nederland 
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Deel 2 Randvoorwaarden Achterhoekse 
aanpak  

In de ondermijningsbeelden worden verbeteringen aanbevolen voor de werkwijze van gemeenten. Het 

zijn randvoorwaarden die met de eigen organisatie te maken hebben, om weerbaar te zijn tegen 

criminaliteitsinvloeden van buitenaf. Het zijn tevens randvoorwaarden ‘naar buiten toe’, zoals 

samenwerking met externe partijen. Net als bij de hiervoor genoemde criminaliteitsvormen, zijn er 

overeenkomsten tussen de gemeenten wat de verbeteringen betreft.  

De aanpak van ondermijning beschrijven we als proces beschreven ‘van signaal naar actie’ of ‘van 

signaal tot en met actie’. Vanuit de versterkingsgelden en de Districtelijke Werkgroep Ondermijning wordt 

ondersteuning georganiseerd om dat proces lokaal te verbeteren. Voor ons zijn de volgende met elkaar 

samenhangende elementen van belang: 

1. Beleid en uitvoering 

2. Bewustwording 

3. Informatiepositie  

Beleid en uitvoering 

Vanuit meerdere beleidsterreinen kunnen we een bijdrage leveren aan een ‘ondermijningsarme’ 

Achterhoek. Vaak door gewoon de eigen taak uit te voeren van controle, toezicht en handhaving. Maar 

wel met minder naïviteit wanneer het om dienstverlening gaat. We moeten ons beseffen dat er 

kwaadwillenden zijn die graag gebruik maken van de diensten die wij leveren: vergunningen, toeslagen, 

identiteiten, informatie en dergelijke.  

De financiële sector is om integriteitsredenen druk doende met Customer Due Diligence, wat ‘gepaste 

zorgvuldigheid’ betekent. Oftewel: ken je klant en zijn bedoeling met de dienst die hij wil. Een meer 

kritische dienstverlening, maar wel gepast. 

Naast een kritische houding naar buiten toe, moeten wij intern ook een kritische houding hebben. Integer 

handelen is dan waar het om gaat. Wij besteden hier aandacht aan. De vraag is of we voldoende werken 

met actuele voorbeelden over ondermijning. De projectleider komt met verbetervoorstellen daarvoor. 

Weerbaarheid 

Het RIEC gaat een weerbaarheidsscan afnemen bij de gemeenten in Oost-Nederland. Dit is in het district 

Gelderland Midden reeds gedaan. De scan maakt duidelijk waar de gemeenten staan qua inzet van het 

bestuurlijk instrumentarium. Deze scan is in het kader van dit plan een goede meetlat voor de 

gemeenten.  
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Deze scan heeft overlap met al in werking gestelde acties om het Bibobbeleid, het Damoclesbeleid en de 

APV’s van de Achterhoekse gemeenten te vergelijken en te verbeteren waar nodig. Naarmate wij ons 

beleid, zoals Bibobbeleid, het handhavingsbeleid en het drugsbeleid meer op elkaar afstemmen, ontstaat 

er geleidelijk één front. Dit voorkomt het verplaatsingseffect van criminelen.  

Werkproces  

In het Plan van Aanpak Ondermijning district Noord- en Oost- Gelderland staat een werkproces voor het 

‘behandelen’ van signalen van ondermijning. Dit werkproces (Van signaal naar actie) is nodig om in de 

Achterhoek meer structuur aan te brengen in de aanpak. Het geeft duidelijkheid in wie binnen de 

gemeente welke rol heeft en welke taak. We hebben een bijhorend privacyprotocol opgesteld, voor de 

behandeling van het signaal tot het moment dat we een signaal aan het RIEC overdragen. 

Het werkproces beslaat deels de inzet van gemeentelijke capaciteit, deels de inzet van capaciteit van 

partners en deels de inzet van het RIEC waarin alle partijen gezamenlijk vertegenwoordigd zijn. Iedere 

gemeente heeft een zogenaamd werkbestand bij het ondermijningsbeeld. Het werk dat daaruit voorkomt 

legt een beslag op de gemeente zelf en de ketenpartners. Ketenpartners die we in de Achterhoek delen  

als het om capaciteit gaat.  

De aanpak van ondermijning kan niet zonder samenwerking tussen verschillende domeinen binnen het 

gemeentehuis. Het is niet alleen een veiligheidsvraagstuk. We kunnen de afstemming en de 

samenwerking tussen afdelingen volgens de aanbevelingen van het RIEC verder verbeteren. Daarnaast 

en daarbij wordt onze informatiepositie sterker. Het één is afhankelijk van het ander.  

Internationale samenwerking 

De verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland maken een grensgebied voor 

criminelen interessant. De gemeente Enschede is twee jaar geleden met Gronau een casusoverleg 

gestart. Over en weer wordt informatie over personen die crimineel actief zijn in het grensgebied 

uitgewisseld. In de Regio Deal staat dat gemeenten in de Achterhoek de behoefte hebben om samen met 

de Duitse buurgemeenten en de “Grenzhoppers” ondermijning aan te pakken. Bovendien komt bij het 

RIEC Oost-Nederland versterking om internationale samenwerking te verbeteren. 

Bewustwording  

Een gedegen aanpak van ondermijning begint met weten wat ondermijning is en weten wat we er tegen 

kunnen doen. Gemeenteraden, medewerkers van de gemeenten en ook inwoners en het bedrijfsleven 

worden al bewust gemaakt. Er is echter geen langdurige en ook geen regionale bewustwordingsstrategie. 

Sommige initiatieven zijn eenmalig, waardoor de alertheid na verloop van tijd afneemt.  
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Het is van belang om het bewustzijn op orde te houden, omdat het voor vele medewerkers geen 

dagelijkse kost is. We ontwikkelen met onze communicatiemedewerkers een regionale 

communicatiestrategie.  

Het gaat dan om het bereiken van interne en externe doelgroepen zoals bewoners en ondernemers. De 

aanpak van ondermijning en de gevolgen van ondermijning moeten zichtbaar worden, binnen en buiten 

de gemeenten. Resultaten dienen te worden gedeeld om te laten zien dat de aanpak er toe doet. Dit 

draagt bij aan het bewustzijn en aan de kennis over ondermijning.  

De Regio Deal Achterhoek maakt het mogelijk twintig Ondernemers Alert-bijeenkomsten te organiseren. 

Doelstelling is bewustwording, vergroten meldingsbereidheid, herstel van wederzijds vertrouwen (publiek-

privaat) en het realiseren dan wel het versterken van lokale netwerken. Twee andere voorbeelden 

waarvan we gebruik maken zijn: 

1. Een doelgroep- en gebiedsgerichte campagne van NL Confidential (Meld Misdaad Anoniem) tegen 

drugslabs en dumpingen. De campagne heeft tot doel om het bewustzijn en de meldingsbereidheid 

van getuigen te vergroten in het buitengebied. 

2. Leerling alert op scholen om aandacht te vragen voor rol jeugd in productie en handel. 

Informatiepositie 

We willen meer inzicht krijgen in wat er in de Achterhoek gebeurt. Wij moeten vanuit het domein 

openbare orde en veiligheid meer gebruik maken van data, van informatie van collega’s en informatie 

vanuit de samenleving. De integrale beelden van bedrijventerreinen en het buitengebied zijn voorbeelden 

om meer inzicht te krijgen. Ook (gezamenlijke) controles dragen bij aan een verbeterde informatiepositie.  

Door te investeren in bewustwording van de problematiek, verwachten we dat meldingen toenemen. Op 

verschillende plaatsen wordt landelijk geëxperimenteerd met het vergroten van de meldingsbereidheid. 

Wij volgen deze ontwikkelingen en kijken of ze ook in de Achterhoek toepasbaar zijn.  

 

Voor de zorgvuldigheid moeten we meldingen en signalen centraal ontvangen. Er zijn lokale verschillen in 

hoe een meldpunt is ingericht. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een meldpunt voor eigen 

medewerkers en een meldpunt voor bewoners. Afhankelijk van de doelgroep wordt een mailadres 

gemaakt (ondermijning@gemeentenaam.nl), een apart telefoonnummer gebruikt, een webformulier 

gemaakt op de website of intranet van de gemeenten of een app gebruikt. Het meldpunt is een onderdeel 

van het werkproces Van signaal naar actie. 

Ook zijn er in het land verschillende ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen voor 

gemeenten, om meer data gestuurd te werk te gaan.  Breda heeft het Veiligheidsinfomatieknooppunt, 

Almere het Veiligheids Informatie Systeem, Nederweert ontwikkelt een systeem voor het buitengebied en 

met behulp van de gemeente Dordrecht wordt een Ondermijningsradar ontwikkeld. Ook deze 

ontwikkelingen worden gevolgd. 


