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Wat is ondermijning?

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, 

waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.



De start van het team

Samenstelling team:

• Sociale recherche

• Juridische adviseur

• Handhaving

• Bouwinspecteur

• Adviseur openbare orde en veiligheid

Focus: Stoppen met starten, starten met afmaken



Wat vinden wij belangrijk?

• Lerend vermogen team

• Integriteit

• Betrouwbaarheid: doen wat je zegt

• Bewustwording vergroten

• In verbinding met wijkmanagers en externe partners

• Terugkoppeling melders

• Zichtbaar opereren



De eerste zes maanden

• Interne en externe signalen

• Communicatie

• Bestuurlijke aanpak drugs

• Bedrijventerreinen 

• Woon- en adresfraude 

• Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) 

• Integrale casussen (Regionaal Informatie Expertise Centrum)

• Netwerken



Signalen

Van signaal naar wel of geen casus

Voorbeelden:

• Bestuurlijke meldingen van een hennepkwekerij

• Een minderjarig meisje heeft relatie met volwassen man

• Vermoedens van onrechtmatige bewoning

• Melding illegale diensten massagesalon



Bestuurlijke aanpak drugs



Integrale controles bedrijventerrein



Woon- en adresfraude

153 panden bezocht in Purmerend en Beemster:

• pand in zeer slechte staat met bewoner: staken gebruik

• 26 panden met arbeidsmigranten

• 12 woningen met bewoners zonder inschrijving

Effect: 

• BRP in orde, fraude opsporen, ongewenste situaties beëindigen, 

samenwerking, meldingen!



Inzichten en ambities

Inzichten:

• Effecten op andere afdelingen

• Hulpaanbod andere gemeenten

• Binnen gemeentelijke samenwerking                   

voor verbetering vatbaar

Ambities:

• Bewustwording intern en extern

• Weerbaar maken van kwetsbare doelgroepen

• Afdelingen betrekken bij aanpak ondermijning

• Meldpunt

• Informatieknooppunt



De weg naar de TOP

Verwachtingen?

Vragen? Visie?

Feedback?


