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Tussenevaluatie Aanpak ondermijnende criminaliteit
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zaaknummer: Z-19-088105
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datum collegevergadering: 25 augustus 2020
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portefeuillehouder: Arie van Erk 
behandelend ambtenaar: Team openbare orde en veiligheid
e-mailadres: oov@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen 
(bijlage 1).

2. Het budget (€ 94.170,-) voor de aanpak van ondermijning structureel op te nemen 
in de meerjarenbegroting Hillegom 2023 en verder.

Inleiding
Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als politie, 
het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, 
ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel mogelijk te voorkomen.  

Door uw raad is in 2018 besloten te investeren in de aanpak voor de periode van drie jaar, 
tot en met oktober 2021. Afgesproken is om in het derde kwartaal van 2020 een 
tussenevaluatie aan te bieden, om inzicht te geven in de voortgang en resultaten van de 
aanpak en te bepalen in hoeverre de investering effectief is en al dan niet zijn doorgang 
moet vinden. Met deze tussenevaluatie schetsen we een beeld van waar we staan na 
anderhalf jaar aanpak ondermijnende criminaliteit.

Bestaand kader en context
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is tot prioriteit benoemd in het integraal 
veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023 en geborgd in het programmaplan aanpak 
ondermijning 2019-2021 en het veiligheidsjaarplan Hillegom 2020. In deze plannen is 
vastgelegd op welke wijze Hillegom werk wil maken van de aanpak van ondermijning.

Daarnaast is op regionaal niveau in de ‘Coalitie tegen ondermijning: contouren van een 
versnellingsagenda’ en het jaarplan RIEC de gezamenlijke ambitie, prioriteiten en 



doelstellingen op het gebied van de aanpak van (georganiseerde), ondermijnende 
criminaliteit geborgd.

Beoogd effect
Het samen met onze partners signaleren, voorkomen en aanpakken van georganiseerde,
ondermijnende criminaliteit, om zo te komen tot een veilig(er) Hillegom.

Argumenten
1.1. De tussenevaluatie schetst een positief beeld en geeft daarom geen redenen tot 

wijziging van de aanpak.
In de jaren 2018-2021 staat de ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak 
van ondermijning centraal. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het 
verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke 
organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De 
samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die 
versterking zijn zichtbaar geworden. 
De komende tijd gaan we deze coalitie verder uitbreiden, zowel met specifieke 
sleutelfiguren, als met private partners en inwoners. Doel is te komen tot een 
weerbare samenleving!

De volgende speerpunten staan hierin centraal:
1. Drugscriminaliteit
2. Arbeidsuitbuiting
3. Witwassen

De inzet op de speerpunten vindt op verschillende manieren plaats. Belangrijke 
onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en 
organisatie. Daarnaast zijn informatie gestuurd werken en preventie belangrijk. 
We zoomen hierbij specifiek in op vastgoed, malafide bedrijven, 
bedrijventerreinen en recreatieparken. Daarnaast gaan we in de toekomst in het 
kader van preventie ook aan de slag met voorkomen dat jongeren bij criminele 
organisaties betrokken raken.

De drie doelstellingen van signaleren, voorkomen en aanpakken staan ook voor de 
komende periode weer centraal, waarbij de focus zal verschuiven van het 
versterken van onze informatiepositie naar integraal optreden. Deze hebben 
bovendien hun eigen speerpunten die ook in breder opzicht een bijdrage leveren 
aan een veilige en leefbare samenleving.

2.1. De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om structurele aandacht.
Overheidsoptreden en ondermijnende criminaliteit hangen omgekeerd evenredig 
met elkaar samen. Daar waar de overheid naïef, afwezig of niet daadkrachtig is, 
ontstaat ruimte voor crimineel handelen. In de periode 2018-2021 wordt daarom 
flink geïnvesteerd om tot een gewenst basisniveau van ondermijningsbewustzijn 
en weerbaarheid te komen. Het is van belang om dit niveau vanaf dat moment op 
peil te houden om zo de vruchten hiervan te kunnen plukken.

2.2. Zo kunnen we op effectieve wijze in blijven spelen op deze taak, met bijbehorende  
ambities en ontwikkelingen.
De complexiteit en omvang van ondermijnende criminaliteit vraagt om een 
systematische, meervoudige, integrale aanpak. Belangrijk hierbij is de urgentie 
van alle interne en externe partners, op korte én lange termijn, gericht op 
aanpakken en voorkomen én op basis van vasthoudendheid (lange adem, 
consistent, consequent). Het budget maakt het mogelijk om met alle domeinen uit 



de organisatie deze integrale aanpak vorm te geven en hier uitvoering aan te 
kunnen geven. De bijdrage is niet alleen nodig om blijvend in te zetten op een 
weerbare organisatie en samenleving (informatiepositie en aanpak), maar ook om 
als partner binnen de ketensamenwerking onze rol te kunnen vervullen.

Daarnaast worden veel inwoners, ondernemers en agrariërs in financieel opzicht 
hard geraakt door de coronacrisis. De gevolgen hiervan worden op de langere 
termijn pas echt voelbaar en zichtbaar. Dit leidt tot een verminderde 
weerbaarheid van de samenleving en een toename aan kansen voor criminele 
weldoeners.

Daar komt bij dat door de druk in de grote steden op de aanpak van criminaliteit 
lopen we bovendien het risico, als we geen maatregelen treffen, dat de criminele 
activiteiten zich verplaatsen naar onze regio.

2.3. Gemeenten, politie, openbaar ministerie en de Belastingdienst in de regio Den 
Haag hebben binnen het kader van de RIEC -samenwerking afgesproken de 
integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren.
In de ‘Coalitie tegen ondermijning: contouren van een versnellingsagenda’ en het 
jaarplan RIEC is de gezamenlijke ambitie, prioriteiten en doelstellingen op het 
gebied van de aanpak van (georganiseerde), ondermijnende criminaliteit 
beschreven. De partners in de regio Den Haag hebben zich op deze wijze 
verbonden aan de versterking van de integrale aanpak van ondermijning.  
Om ondermijning tegen te gaan is het van belang dat landelijk, regionaal en lokaal 
beleid elkaar versterken. In de regio Den Haag is ervoor gekozen de aanpak zo 
lokaal mogelijk vorm te geven, waarin de regionale en districtelijke 
uitgangspunten onverminderd van kracht zijn. De lokale gezag driehoek/ het 
districtscollege+ voert de regie en elke partner draagt bij aan de aanpak. Deze is 
zo sterk als de zwakste schakel. Om deze reden zijn er op districtelijk niveau een 
aantal basisafspraken gemaakt om de aanpak te verstevigen, waaraan iedere 
partners zich heeft gecommitteerd. De lokale aanpak sluit aan op de gezamenlijke 
prioriteiten op regionaal (en landelijk) niveau en zorgt er zo voor dat we schouder 
aan schouder staan in de aanpak van ondermijning.

Kanttekeningen
2.1. Door de aanpak lijkt de omvang van ondermijnende criminaliteit toe te nemen. 

Door het versterken van onze informatiepositie, wordt het zogenaamde ‘dark 
number’ (deels) zichtbaar. 

Financiële consequenties
Voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit dragen de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen ieder een bedrag van € 94.170,- per jaar bij, voor een 
periode van drie jaar (2019-2021). Het benodigde budget voor 2022 is opgenomen in de 
kadernota van Hillegom. Het benodigde budget voor 2023 en verder wordt opgenomen in 
de meerjarenbegroting.

Aanpak, uitvoering en participatie
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is geborgd in het integraal veiligheidsbeleid 
Hillegom 2020-2023 (bijlage 2), het programmaplan aanpak ondermijning 2019-2021 en 
het veiligheidsjaarplan Hillegom 2020 (bijlage 3). In deze plannen is vastgelegd op welke 
wijze Hillegom werk wil maken van de aanpak van ondermijning.



Duurzaamheid
N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De evaluatie wordt ook aangeboden aan de gemeenteraad van Lisse en Teylingen.

Urgentie
N.v.t.

Evaluatie
Monitoring van resultaten (o.b.v. meldingen, cijfers en input van partners) vindt op 
hoofdlijnen plaats in het maandelijkse veiligheidsoverleg met politie. Wanneer de 
resultaten hiertoe aanleiding geven, zal de aanpak tussentijds worden bijgesteld.
Bovendien wordt de aanpak jaarlijks op hoofdlijnen geëvalueerd met de politie en het 
openbaar ministerie. Op basis van de uitkomsten worden de prioriteiten en de hieraan 
gekoppelde acties al dan niet bijgesteld.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanpak ondermijnende criminaliteit 2018-2021: tussenevaluatie t/m juni 2020
2. Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023
3. Veiligheidsjaarplan Hillegom 2020-2021

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 25 augustus 2020 met als onderwerp 
Tussenevaluatie Aanpak ondermijnende criminaliteit

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen 
(bijlage 1).

2. Het budget (€ 94.170,-) voor de aanpak van ondermijning structureel op te nemen 
in de meerjarenbegroting Hillegom 2023 en verder.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020,

Mevr. Drs. M.G.J. Veeger Dhr. A. van Erk
plv griffier voorzitter
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