Webinar ‘Een veilig Tweestromenland’ – 31 maart 2021
Antwoorden openstaande vragen n.a.v. de raadsbijeenkomst
Kun je onderzoeken welke werkwijze van welke gemeente het beste werkt?
- Helga Janssen (Kernachtig Wijchen)
Op dit moment werken de gemeenten uit Tweestromenland op eenzelfde manier. Binnen
Tweestromenland kan dit dan ook lastig vergeleken worden. Uiteraard wordt ook gekeken naar
gemeenten in andere regio’s. Het RIEC informeert ons over deze verschillen qua werkwijze.
Is een dergelijke bewustwordingstraining gedeeld met andere gemeente?
- Ellen Jagtenberg (VVD WMW)
De gemeenten in Tweestromenland hebben met behulp van het RIEC bewustwordingsbijeenkomsten
georganiseerd voor het bestuur en de ambtenaren. Tijdens de aanpak van veilig buitengebied willen
de gemeenten dergelijke bewustwordingsbijeenkomsten ook organiseren voor de inwoners van het
buitengebied.
Zijn er al indicatoren bekend waaraan je ondermijning kan herkenning?
- Remco Hammer (VVD Berg en Dal)
Verschillende signalen kunnen duiden op ondermijning, denk daarbij aan:
• Mensen zonder vaste baan, maar die wel veel geld te besteden hebben, grote auto voor de
deur, dure reizen. Het geld wordt in geval van ondermijning meestal uitgegeven aan zaken die
niet geregistreerd zijn
• Panden waarvan de rolluiken veelal dicht zitten
• Veel bezoekers die maar heel kort op bezoek komen kan op dealen duiden
• Activiteiten in de nachtelijke uren
• De aanwezigheid van camera’s kan een signaal zijn
• Signalen van mensenhandel, bijvoorbeeld arbeidsmigranten, die lange dagen moeten werken,
vrijwel geen vrije tijd hebben en slecht gehuisvest zijn.
• Winkels, restaurants, nagelstudio’s waar vrijwel geen klanten gezien worden kunnen deze
zaak gestart zijn om criminele winsten wit te wassen.
• Dit soort zaken en andere zaken die afwijkend zijn en waarvan je denkt hoe zit dat kun je
melden bij het meldpunt van de gemeente, bij de integraal veiligheidsambtenaar of via Meld
misdaad anoniem.
Zijn er ook gevallen van ondermijning in het vastgoed of in de zorg bekend ?
- Bert Jeurissen gemeente Beuningen
Er zijn gevallen van ondermijning in het vastgoed en in de zorg bekend. Zo is er een regionale
werkgroep die zich bezig houdt met de aanpak van zorgfraude in Gelderland-Zuid.
Hoe groot is ons 'probleem' t.o.v. andere regio's?
- Mari van Wanroij
De omvang van het probleem is moeilijk vast te stellen, omdat ondermijning vaak niet zichtbaar is.
Signalen die we hebben is dat we in de zes gemeenten van Tweestromenland veel hennepkwekerijen
ontmantelen (vorig jaar 40 stuks en dit jaar in de eerste 3 maanden 5), in 2019 troffen we in het
gebied twee drugslabs aan en werden we geconfronteerd met drugsafval dumpingen. Ook begin dit
jaar was er weer sprake van dumpingen van chemische stoffen die vermoedelijk gebruikt zijn voor de
productie van drugs in Tweestromenland.
Verder weten we dat criminelen zoeken naar geschikte locaties voor hun activiteiten. Het feit dat
Tweestomenland beschikt over een groot buitengebied, vele industrieterreinen, etc. maakt ons gebied
aantrekkelijk voor criminelen. De ontwikkelingen in het buitengebied, een laag verdienmodel in de
landbouw, aangescherpte regelgeving en veel stoppende veehouders, maakt dat er veel agrarische
gebouwen leeg staan of komen te staan. Uit onderzoek blijkt dat het te verwachten is dat binnen de 6
gemeenten van Tweestromenland in 2030 ruim 360.000m2 agrarische gebouwen leeg staat. De vaak

afgelegen ligging van deze gebouwen maakt deze zeer interessant voor criminelen omdat zij daar
ongezien hun activiteiten kunnen ontplooien.
Binnen gemeenten TSL uitwisseling handhavingscapaciteit/BOA's indien nodig. Zijn alle
gemeenten op sterkte?
- Helga Janssen Kernachtig Wijchen
Voor zover bekend zijn alle gemeenten op sterkte wat betreft BOA’s en wijkagenten.
Is er de corona-maatregelen juist meer of minder sprake van ondermijning?
- Dini Uitdehaag
Dit is niet bekend.
De eigenaar van een schuur heeft de eerste keer geen nee gezegd, in de problemen, krijgt de
eigenaar een soort van nazorg?
- John Reijers
Dit ligt aan de situatie. Daarnaast is het ook afhankelijk van wat hetgeen de eigenaar van de schuur
wil. Indien politie betrokken is bij de situatie zullen zij de nazorg verzorgen, bijv. door slachtofferhulp in
te schakelen of indien er daadwerkelijk zorg nodig is door een zorgmelding op te maken.
In hoeverre belemmert de wet op privacy een optimale samenwerking?
- Desiree Verkaaik
Deze vraag is beantwoord.
Hoe gaat men om met ‘draaideur klanten’?
- John Reijers
Ondermijning is vaak onzichtbaar en ongrijpbaar. Bij personen die vaker in aanraking komen met
politie en justitie is vaak sprake van problematiek op meerdere leefgebieden waardoor zij zich bezig
houden met ondermijnende activiteiten. Samen met de zorg- en veiligheidspartners kunnen we in het
Zorg- en Veiligheidshuis bespreken hoe we betekenisvol kunnen interveniëren op het snijvlak van
straf en zorg.
Frank de Bruijn (in reactie op alle vragen)
Op de sites van het CCV en het RIEC is veel algemene info te vinden over ondermijning. Ook kun je
daar vinden welke signalen je als burger kunt oppikken om ondermijning te herkennen.
Hoe is de privacy geborgd?
- Karin Hoogteijling
De privacy is wettelijk geborgd. Gemeenten zijn gehouden aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van
persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie
standaardiseert. Voor de politie gelden strengere regels voor het delen van informatie. De politie is
gehouden aan de Wet Politiegegevens (WPG) daarin is precies geregeld welke informatie wel en niet
gedeeld kan worden en onder welke voorwaarden.

Indien er nog aanvullende vragen zijn of wanneer vragen verkeerd geïnterpreteerd zijn, kun je contact
met ons opnemen via info@gelderlandacademie.nl.

