
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 10-11-2022

Betreft 
 Collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kaders aanpak ondermijnende criminaliteit 2023 en verder (9 november 2022), Kaders-aanpak-
ondermijnende-criminaliteit-2023-en-verder 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
R.J. Bakker – concernadviseur OOV, 050-3675113, rob.bakker@groningen.nl 

Joost de Graaf – bestuursadviseur (BGM), 06-11035110, joost.de.graaf@groningen.nl 

Korte samenvatting:
N.a.v. het rapport ‘Groningse praktijken – een analyse van (de gemeentelijke aanpak van) 
ondermijning in de gemeente Groningen’ zijn een drietal sporen opgesteld waarmee de gemeente 
Groningen de ondermijnende criminaliteit mee wil aanpakken.

1) We vergroten de bewustwording in onze gemeente en versterken het zicht op signalen van 
ondermijning: Hoe weet je wat je ziet en hoe weet je hoe je moet handelen? Door het organiseren 
van bewustwordingsbijeenkomsten voor burgers, wijken, dorpen, woningcorporaties en andere 
relevantie partijen moeten deze signalen van ondermijnende criminaliteit herkenbaar worden.

2) Aanpakken!: Dit spoor bestaat uit verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan 1) de bibob 
toetsing: er wordt onderzocht of de Bibob toetsing kan worden geïntensiveerd. 2) Vitale binnenstad: 
signalen van ondermijning in kaart brengen in de binnenstad voor een meer integrale 
gebiedsgerichte strategie van ondermijning in de binnenstad. 3) Vol gas met de pandenbrigade: de 
pandenbrigade uitbreiden en een voorstel voor de bestuurlijke boete in de huisvestingsverordening. 
4) ondermijning weren in het buitengebied: het bemoeilijken van drugsproductie in het ommeland. 
5) tegengaan ondermijning op bedrijventerreinen. 6) bestuurlijke controles: hier biedt het RIEC-
convenant de basis voor om branches die gevoelig zijn voor ondermijnende criminaliteit te kunnen 
controleren. 7) barrières tegen zorgfraude. 8) bestrijding van ondermijning in de meerjarige 
wijkenaanpak: investeren in veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken.

3) Regionale samenwerking: er wordt op basis van vier clusters samengewerkt. Hier wordt onder 
verstaan 1) de Groningse norm, 2) Regionaal interventieteam, 3) Samenwerking en samenhang in 
beleid en uitvoering en 4) aanvullend onderzoek regionaal ondermijningsbeeld.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
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het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. (Bij wel spreektijden) De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten,
exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
N.a.v. het rapport Groningse praktijken is hier bespreking over gewenst.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Ondermijning-mensenhandel 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Ondermijning-mensenhandel
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