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Onderwerp: Raadsvragen (art. 39 Reglement van Orde) ondermijning 

door criminele weldoeners 

Portefeuillehouder: burgemeester Boumans  

Datum: 04-09-2018 

 

 

Kennis te nemen  

Dat er vragen door de D66 fractie zijn gesteld met betrekking tot het onderwerp 

ondermijning door criminele weldoeners. 

 

Context 
De fractie van D66, de heer Herngreen, stelt art. 39-vragen volgens het Reglement van 
orde van de raad. Voor de beantwoording geldt een aparte procedure. De beantwoording 
vormt een agendapunt in de eerstvolgende (27/09 of daarna volgende raadsvergadering 
(1-11). De burgemeester mag zeggen of hij voor mondelinge beantwoording in de 
vergadering kiest of voor schriftelijke beantwoording.  
Er is gekozen voor een schriftelijke beantwoording.  
 
 
Beantwoording 

Ondermijning is een belangrijk thema. Op diverse fronten zijn wij en andere gemeenten 
bezig met dit thema. Niet alleen op lokaal en Achterhoek niveau, maar ook op regionaal 
niveau. Ondermijnende criminaliteit is een niet te onderschatten fenomeen waar dan ook 
in gezamenlijkheid een aanpak gerealiseerd wordt. Dit najaar starten we in Doetinchem in 
een brede samenstelling en onder leiding van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum Oost Nederland) met het in beeld brengen van de verschillende vormen van 
ondermijnende criminaliteit om zo een ondermijningbeeld te krijgen.  
 
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is geen exclusieve taak van de politie en het 
Openbaar Ministerie meer. Een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt 
om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar 
beschikking heeft. Elke ketenpartner (gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, 
belastingdienst, etc.) kan een bijdrage leveren aan de aanpak. Dit komt ook door de 
kenmerkende verwevenheid van boven- en onderwereld bij ondermijning, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van legale structuren voor ondermijnende activiteiten. Er wordt in den 
lande al veel gedaan aan ondermijning en het is ook niet de bedoeling om het wiel 
opnieuw uit te vinden, maar wil je een aanpak realiseren dan heb je een goed 
ondermijningsbeeld nodig. 
 
De bevindingen van het onderzoek van professor doctor Spapens zijn bekend. In 
Doetinchem hebben wij geen signalen van ondermijning door weldoeners bij 
sportverenigingen. Dit neemt echter niet weg dat dit ook in Doetinchem het geval kan 
zijn. Vandaar dat wij bij het ophalen van het ondermijningsbeeld ook vertegenwoordigers 
van sportverenigingen zullen uitnodigen. 
 
Vervolg 
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Na instemming met de beantwoording zal de beantwoording doorgezonden worden naar 

de griffie/D66, zodat het voor 20 september de beantwoording door de griffie 

gepubliceerd kan worden bij de vergaderstukken voor 27 september. 

 

Bijlagen 

1. Vragen conform artikel 39 Ondermijning door criminele weldoeners 

 


