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Raadsinformatiebrief

Betreft: quickscan ‘gemeentelijke weerbaarheid’
Aan de leden van de Gemeenteraad
Aanleiding
Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een toenemend probleem dat gemeenten in meerdere
opzichten kan raken: door de maatschappelijke risico’s en gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen,
maar ook door (pogingen tot) intimidatie en beïnvloeding van gemeentelijke organisaties zelf.
Om ondermijnende criminaliteit voldoende het hoofd te kunnen bieden, moet een gemeente voldoende
weerbaar zijn. Dat wil zeggen dat een gemeente zich niet alleen bewust is van de (mogelijke) aanwezigheid
van ondermijnende criminaliteit, maar ook in staat is deze te herkennen, signalen te kanaliseren en daarop te
handelen.
Project provincie Noord-Holland
In het kader van het project “Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur” heeft de provincie
Noord-Holland drie weerbaarheidsscans laten uitvoeren naar de weerbaarheid van de ambtelijke organisatie
in relatie tot ondermijning. De drie scans zijn uitgevoerd binnen de organisaties van drie pilotgemeenten, te
weten Velsen, Hoorn en Den Helder. De pilots hadden als doel te komen tot een standaardaanpak voor
gemeenten die meer inzicht geeft in de eigen weerbaarheid, de eigen ‘fitheid’. Naast de provincie is ook het
Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland betrokken bij dit project.

Aard quickscan
Het accent van de quickscan lag op de weerbaarheid van de organisatie tegen ongewenste beïnvloedingsof misbruikpogingen door criminelen. De scan heeft geen betrekking op beleid, organisatie, inzet, uitvoering
en effectiviteit van de bestuurlijke aanpak. De weerbaarheidsscan richt zich op de gemeentelijke
‘verdediging tegen’ en niet op de gemeentelijke ‘aanval op’ georganiseerde criminaliteit.

Resultaten quickscan Den Helder
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:
↷
Zorg voor een stevige verankering in het proces van organisatieontwikkeling
↷
Stel een programma vast om de komende jaren de basis op orde te brengen
↷
Hou het ondermijningsbeeld actueel en gebruik dit actief
↷
Actualiseer en activeer de Bibob-aanpak
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Plan van aanpak
Naar aanleiding van het rapport heeft de gemeente Den Helder een eigen plan van aanpak opgesteld. Er is
inmiddels enige tijd verstreken, maar in de tussenperiode zijn we verder gegaan met de uitvoering van de
acties uit dit plan. Zo heeft het RIEC bij ons bijvoorbeeld een ‘fitheidstest’ afgenomen, een verkorte versie van
de quickscan die we in de toekomst ten minste een keer per jaar gaan uitvoeren. Daarnaast is een
inventarisatie gemaakt van alle kwetsbare processen, waarover we binnenkort de resultaten krijgen. Verder
wordt het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) naar verwachting dit jaar operationeel. Met het VIK is het
mogelijk informatie uit verschillende bronnen te koppelen en kunnen geobjectiveerde ondermijningsanalyses
worden opgesteld, maar het kan ook voor andere vraagstukken binnen de gemeente worden gebruikt. Verder
wordt het Bibob-beleid dit jaar tegen het licht gehouden.

Regionale uitrol van het project
De drie pilots hebben ervoor gezorgd dat de overige gemeenten in de regio de quickscan ook gaan
uitvoeren.
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