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_________________________________________________________________________________ 
 
Op 2 april 2021 ontvingen wij van de VVD vragen op basis van artikel 40 Reglement van Orde over 
de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Goirle. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden: 
 
Vraag 1: 
De gemeente Goirle heeft meegedaan aan het social media project van de Taskforce-RIEC dat liep 
tot 1 september 2020. Krijgt dit project nog een vervolg in onze gemeente? Zo nee, waarom niet? 
 
Het project heeft geleid tot een minimale stijging van het aantal meldingen via Meld Misdaad 
Anoniem. Het is mogelijk om bij de Taskforce RIEC een vervolgpakket af te nemen voor een bedrag 
van  minimaal 1500 euro (looptijd 24 dagen) en maximaal 5500 euro (looptijd 34 dagen). Gelet op 
de geringe opbrengst hebben we daar nu niet voor gekozen. Wel blijven wij Meld Misdaad Anoniem 
periodiek via onze eigen (sociale) media onder de aandacht brengen. Mocht de actualiteit daar 
aanleiding voor geven  (bijvoorbeeld meerdere drugsdumpingen in korte tijd), dan is het alsnog 
mogelijk het vervolgpakket in te kopen.  
 
Vraag 2: 
Wat heeft u tot nu toe gedaan en wat gaat u deze raadsperiode nog doen met de genoemde 
punten uit de kadernota m.b.t. de aanpak van ondermijnende criminaliteit? 
 
Samenwerking met partners 
We werken permanent en actief met onze veiligheidspartners samen in de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. Zo controleren we bij signalen van ondermijnende criminaliteit 
regelmatig locaties samen met de politie. Daarnaast voeren wij gezamenlijk projecten uit, zoals de 
controle van 75 bedrijven op industrieterrein Tijvoort tijdens de zogeheten ondermijningsdagen op 
9 en 10 juni 2020. Dit jaar werken we samen met de politie aan de aanpak van spookbewoning.  
 
Daarnaast pakken de Hart-van-Brabant-gemeenten ondermijning gezamenlijk aan, waarbij de 
prioritering van casuïstiek en de verdeling van de capaciteit plaatsvindt in een zogeheten 
‘stuurploeg’ met andere instanties zoals het OM, de politie en de belastingdienst. Onze 
burgemeester is (mede namens de andere gemeenten) sinds begin 2020 voorzitter van dat overleg.  
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Actualisatie beleid 
Eind 2020 hebben we het Damocles-beleid geactualiseerd en in werking laten treden. In december 
bent u hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het nieuwe beleid biedt de 
burgemeester een effectiever instrumentarium tegen drugslabs, hennepkwekerijen en andere 
locaties waar verboden middelen aangetroffen worden. 
 
Begin 2021 hebben we in samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk het Bibob 
beleid geactualiseerd en in werking laten treden. In januari bent u hierover via een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd Met toepassing van de Wet Bibob kan de gemeente een 
aanvraag weigeren bij ernstige vermoedens van misbruik (bijvoorbeeld witwassen) van een 
vergunning of subsidie.  Zo voorkomen wij dat we als gemeente criminele activiteiten faciliteren en 
bovendien beschermen we er de concurrentiepositie van bonafide ondernemers mee.  De 
betrokken (vergunningverlenende) ambtenaren binnen de GHO-gemeenten zijn via diverse 
bijeenkomsten door de Taskforce RIEC voorgelicht over de nieuwe beleidsregels. 
 
Vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid 
Wegens de coronacrisis hebben we het plan om in 2020 via fysieke bijeenkomsten de ambtenaren 
van de GHO gemeenten (in het kader van het programma Veilige Publieke Taak) voor te lichten over 
het onderwerp ondermijning, niet kunnen uitvoeren. Als alternatief zijn we in 2021 gestart met het 
digitaal voorlichten van de diverse teams binnen onze eigen organisatie. We voeren actief het 
gesprek met de collega’s over ondermijning, rondom vragen als: hoe herken je het en waar kun je 
met signalen terecht? Deze maand vinden drie bijeenkomsten plaats voor de teams binnen het 
sociaal domein. Daarna volgen diverse teams uit de overige domeinen.  
 
Ook waren we in 2020 voornemens om een bijeenkomst voor de gemeenteraad te organiseren om 
u te informeren over de Goirlese aanpak van ondermijning. Zodra fysiek vergaderen weer mogelijk 
is, gaan we deze bijeenkomst alsnog organiseren. Een concreet voorstel leggen we later dit jaar aan 
de regiegroep voor. 
 
Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid 
Naast het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners hebben we ook aandacht voor 
ondermijning in het buitengebied. In maart 2020 stond een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor 
de agrariërs uit Goirle en Riel in samenwerking met de ZLTO Hart van Brabant. Wegens de 
coronacrisis moesten we deze bijeenkomst uitstellen. Wel hebben we via de ZLTO-nieuwsbrief 
aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties. We hopen de bijeenkomst eind dit jaar 
of begin 2022 alsnog te kunnen organiseren.   
 
We blijven ons inzetten om het bewustzijn en de meldingsbereidheid van onze inwoners te 
vergoten. We werken hiertoe met een jaarlijkse communicatiekalender en sluiten zo veel mogelijk 
aan bij landelijke campagnes. Melden kan bij de politie en bij Meld Misdaad Anoniem, maar ook via 
het meldingsplatform Fixi, dat sinds begin dit jaar actief is in onze gemeente.  
_________________________________________________________________________________ 


