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1 Opening – Axel Weggelaar (CCV) 
 
De dag wordt geopend door Axel Weggelaar (CCV). Hij is blij dat de 
netwerkdag eindelijk plaatsvindt in een G4 gemeente. Doel van de dag is 
dat alle G32 gemeenten inspirerende voorbeelden gaan uitwisselen over de 
wijze waarop gemeenten het beleid rond bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde misdaad kunnen vormgeven. Het onderwerp 
'georganiseerde misdaad' is hot. Bijna dagelijks lezen we er nieuwsberichten 
over. Donderdag 29 mei kwam de gemeente Amsterdam met het Emergo 
rapport over de aard en omvang van georganiseerde misdaad rond het 
Wallengebied. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag onlangs alle ramen 
gecontroleerd in het prostitutiegebied. Wethouder Asscher van Amsterdam 
heeft aangekondigd in de toekomst hetzelfde te gaan doen in Amsterdam. In 
Den Haag zijn alle coffeeshophouders onderworpen aan een BIBOB-toets. 
Het kabinet wil dat gemeenten deze Haagse aanpak gaan overnemen. 
 
 
2 Bestuurlijke aanpak Wallengebied Amsterdam  - Kees Lacet (hoofd 

Van Traa-team gemeente Amsterdam) 
 
Tien jaar geleden is in Amsterdam het Van Traa-team opgericht dat zich 
bezighoudt met de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad in de 
stad. Doel van de aanpak is voorkomen dat je als gemeente criminelen 
faciliteert bij hun illegale praktijken middels vergunningverlening of 
aanbestedingen. In de bovenwereld zijn criminelen immers het meest 
kwetsbaar. Sinds de IRT affaire heeft de gemeenteraad ingestemd met een 
plan waarbij ook de gemeente een bijdrage levert aan de aanpak van 
georganiseerde misdaad.  
Het Van Traa-team is rechtstreeks opgehangen onder de burgemeester en 
richt zich op het aanpakken van criminele infrastructuren voor 
(stadsvernieuwing) en achter de gevel (vergunningverlening, opkopen 
panden). Het Van Traa-team krijgt de beschikking over allerlei politionele en 
justitiële gegevens. Het team is gevestigd in een zwaar beveiligd deel van 
het stadhuis en heeft de beschikking over een eigen server waar de 
vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen. Dit wekt vertrouwen bij de andere 
partners en vergemakkelijkt de samenwerking. 
Het Van Traa-team richt zich op drie onderwerpen: 
1 Gebiedsaanpak 
2 Branchegerichte aanpak 
3 Aanpassen wet- en regelgeving. De gemeente Amsterdam heeft goede 

contacten met de regering en Tweede Kamer zodat maximale invloed 
kan worden uitgeoefend tav nieuwe wet- en regelgeving. 
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Voorbeeldprojecten: 
1 Aanpak criminaliteit in de haven. De politie-inzet in Nederland is in 

principe gebaseerd op het aantal inwoners per gebied. In Westpoort, 
waar de Amsterdamse is, wonen nauwelijks mensen. In totaal moest het 
grote gebied worden bestreken door 1,5 fte politie. Georganiseerde 
misdaad had daardoor vrij spel. Inmiddels heeft het Van Traa-team 
gerealiseerd dat in totaal veertig rechercheurs werkzaam zijn in het 
gebied. 

2 Project Doorzon. De politie deed onderzoek naar vrouwenhandel waarbij 
diverse invallen in panden zijn gedaan. Na arrestatie werden de panden 
direct bewoond door nieuwe leden van de bende. 95% van de panden 
bleek gehuurd bij woningbouwcorporaties. Justitie, OM, Dienst Wonnen 
en corporaties hebben afspraken gemaakt. In totaal zijn 113 woningen in 
bonafide staat teruggebracht. NB: als panden in particulier eigendom zijn 
is bestuurlijk optreden veel lastiger. Via de Wet Victor kan een 
burgemeester wel bij aantoonbare overlast particuliere panden sluiten.  

 
De beste manier om grip te krijgen op een gebied is door eigenaar te 
worden van de panden. Uiteindelijk zijn middelen gereserveerd vanuit de pot 
'stadsvernieuwing'. Ook is geld geleend op de kapitaalmarkt. Door het 
weghalen van de bestemming (prostitutie of coffeeshop), komt er een 
waardedaling van gemiddeld 33%. De gemeente heeft deze planschade 
betaald. NB: niet voor coffeeshops, omdat sprake is van een 
gedoogvergunning. Op die manier zijn 110 panden gekocht. Naast 
aankopen van panden is strikte handhaving van vrijplaatsen en screening 
van eigenaren en vergunningaanvragers noodzakelijk. 
Voor het gebied rond de Warmoesstraat en  het Oudekerksplein zijn de 
bestemmingsplannen al gewijzigd (geen coffeeshops of prostitutie).  
Een goed voorbeeld van deze aanpak zien we op de Zeedijk. Deze straat is 
in de afgelopen tien jaar enorm opgeknapt.  
 
Het project Emergo is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, 
FIOD, justitie en het landelijk parket. De gemeente Amsterdam had 
verregaande plannen voor het Wallengebied (project 1012). Uiteindelijk leek 
niet het volledige project door te gaan vanwege het feit dat de 
gemeenteraad niet overtuigd was van de verwevenheid tussen boven- en 
onderwereld en de ernst en noodzaak van de situatie. Probleem was dat er 
gewoonweg te weinig harde informatie voorhanden was. Met Emergo is de 
ernst en noodzaak eindelijk aangetoond.  
 
 
3 Ontwikkelingen in het Grotestedenbeleid – Claire de Jong (gemeente 

Leeuwarden) 
 
Er wordt per 1 januari 2012 enorm gekort op de veiligheidsgelden voor 
gemeenten: Van Montfrans, Leefbaarheid en Veiligheid en justitie middelen. 
Deze vervallen in het geheel. 
De G32 hebben in november 2010 een brief naar de Tweede Kamerleden 
van de commissie veiligheid gestuurd. Op basis daarvan zijn kamervragen 
gesteld, die helaas niets hebben opgeleverd. In februari 2011 is een brief 
gestuurd aan de minister van V&J en deze brief is besproken in het 
Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) met de minister Opstelten. In deze brief 
gaven  de G32 steden aan dat de steden de kosten voor de aanpak van 
veiligheid niet alleen konden dragen. Uit het SBV bleek dat er geen enkele 
ruimte is bij het ministerie van V&J om de voorgenomen bezuinigingen 
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ongedaan te maken. 
De burgmeesters van Venlo, Haarlemmermeer en Leeuwarden hebben het 
plan opgevat om voor de voorjaarsbegroting een nieuwe lobby op te starten 
en hebben daarom medio mei 2011 gesproken met Kamerleden om de ernst 
van de situatie uit te leggen. Ook is een factsheet veiligheid overhandigd om 
de Kamerleden goed te informeren over de ernst van de situatie. 
De teksten van het regeerakkoord worden gelinkt aan lokale 
veiligheidsproblemen zoals nazorg ex-gedetineerden en veiligheidshuizen. 
Dit gebeurt door de ambtelijke ondersteuners van de lobbygroep en het CCV 
zal uiteraard alle G32 gemeenten nogmaals mailen over dit onderwerp. Ook 
de lobbygroep van de drie burgemeesters, namens de G32 en G4, zal nog 
de komende weken diverse woordvoerders financiën en veiligheid 
persoonlijk benaderen. 
 
In de G32 structuur is besloten dat veiligheid een aparte werkgroep wordt 
direct vallend onder het dagelijks bestuur (G32) met een bestuurlijke en 
ambtelijke component. Deze werkgroep is echter nog niet bijeengekomen. 
Venlo neemt hiertoe het initiatief als voorzitter van de werkgroep. Ook is het 
nog de vraag wat de rol van de huidige programmacommissie wordt. Dit zal 
in de komende maanden duidelijk moeten gaan worden. 
 
 
4 Wet BIBOB in de praktijk – Brian Varma (lid Van Traa-team, 

gemeente Amsterdam) 
 
Het gebruik van BIBOB is in Amsterdam gefaseerd ingevoerd. Eerst voor de 
prostitutiebranche en coffeeshops. Na de invoering van de nieuwe 
wetgeving kan BIBOB ook worden ingezet bij vastgoedtransacties waarbij de 
overheid een partij is, headshops, evenementen, taxi's, speelautomaten en 
het importeren van vuurwerk. 
De nieuwe wetgeving maakt het ook mogelijk dat: 
a) de gemeente bij een toets op milieu- en bouweisen ook inzage krijgt in 
politionele en justitiële gegevens. 
b) de RIEC's inzage krijgen in de BIBOB-adviezen. 
 
De BIBOB regelgeving maakt het mogelijk dat een gemeente al tijdens 
lopende strafrechtelijke onderzoeken een vergunning kan intrekken of 
weigeren. Dat is bij het Wallenproject in 37 gevallen gebeurd.  
 
Casus Yab Yum: 
Uit de BIBOB toets bleek een ernstig gevaar: 
a) bedrijf zou via afpersing zijn verkregen 
b) Hells Angels zijn betrokken bij de bedrijfsvoering 
c) er is sprake van schijnbeheer. 
 
De vergunning werd geweigerd en de gemeente paste bestuursdwang toe. 
De voorzieningenrechter sloot de club en de eigenaren gingen in hoger 
beroep. De intrekking van de vergunning is gerechtvaardigd volgens de 
rechter in hoger beroep, want: 
• Strafrechtelijke onderzoek vanwege vormfout uiteindelijk niet succesvol. 

De gegevens uit de strafdossiers mochten echter wel worden gebruikt ter 
ondersteuning van de bestuursrechtelijke beslissing van de gemeente om 
de vergunning in te trekken. 

• Ook uitspraken in civiele procedures mogen worden gebruikt in het 
bestuursrechtelijke traject. 
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5 BIBOB in de bouwvergunningverlening – Friso Bons (lid Van Traa-

team, gemeente Amsterdam 
 
Criminoloog Cyrille Fijnaut heeft aangegeven dat de bouwsector kwetsbaar 
is voor invloeden van misdaad. Sinds 2008 kan in heel Amsterdam een 
BIBOB-toetsing plaatsvinden op de aanvraag van een bouwvergunning. Dat 
kan in de volgende gevallen: 
• Transacties van een ton of hoger 
• Bij bepaalde risicocategorieën zoals belwinkels, vastgoed of horeca. 
• Op basis van een tip van politie of OM 
 
Het beleid is in Amsterdam geëvalueerd en mede door de economische 
crisis heeft de bouwwereld veel kritiek op de BIBOB regelgeving. Enkele 
uitkomsten evaluatie: 
• Er kan een preventief effect vanuit gaan. 
• De kan op verplaatsing naar omliggende gemeenten bestaat 
• De samenhang tussen misdaad en bouwvergunningen is klein. 
• Slechts 15 van 212 BIBOB toetsen in Amsterdam heeft betrekking op een 

bouwvergunning. 
• Politie en OM wisselen nog weinig informatie uit. 
 
Naar aanleiding van de evaluatie zijn verschillende verbeterpunten 
voorgesteld zoals: 
• Ondergrens toetsing wordt verhoogd tot € 250.000,- 
• Er worden bepaalde risicogebieden aangewezen 
• Er komt een lichte en een zware toets 
• Informatiepositie van het bestuur moet verbeterd worden 
 
 
 
 
 
 


