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Aan

de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 10 januari 2023
Ons kenmerk 2023-0000800
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake voortvarende aanpak ondermijning

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 12 december 2022, bij ons ingekomen op 15 december 2022, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens fractie PVV vragen gesteld inzake voortvarende aanpak ondermijning.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u bekend met de zorgwekkende bevindingen van het 
betreffende onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Ja, we zijn bekend met dit onderzoek. We plaatsen wel enige 
kanttekeningen bij de resultaten, gezien de grote koppeling die 
gelegd wordt tussen armoede en ondermijning als onderlegger voor 
de bevindingen. Het kenmerk van ondermijning is overigens veelal 
dat het niet zichtbaar is en zich dus ook lastig laat registreren. 
Tegelijkertijd mogen we niet naïef zijn op dit vlak en er vanuit moeten
gaan dat zich op verschillende plekken in onze stad ondermijnende 
activiteiten afspelen. Vandaar onze aanpak op ondermijning, die we 
in het vervolg van de beantwoorden ook toelichten.

Vraag 2. Deelt u de mening dat iedere Dordtenaar recht heeft op een zo veilig 
mogelijke leef- en werkomgeving en dat de bevindingen laten zien 
dat hier onvoldoende sprake van is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Ja. Zoals wij ook in ons bestuursakkoord 2022-2026 hebben 
opgenomen, vinden wij dat Dordtenaren zich veilig en op hun gemak 
moet voelen in onze stad.

Vraag 3. Kunt u voor alle vijf genoemde categorieën gedetailleerd aangeven 
wat de gemeente met relevante partners de laatste jaren heeft 
ondernomen om een positieve verandering teweeg te brengen, wat 
de resultaten van maatregelen waren en welke wijzigingen o.b.v. 
behaalde resultaten zijn doorgevoerd om beleid verder te 
verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij nemen deel aan het casusoverleg ondermijning van het RIEC. In 
dit overleg bespreken we samen met onze partners (politie, OM, 
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RIEC, Belastingdienst) signalen van ondermijning om te komen tot 
een integrale aanpak. Bij voldoende signalen starten wij daar ook een
integrale aanpak op voor Dordtse Inwoners verdacht van 
ondermijnend delict.

Wij hebben een specifieke aanpak op huishoudens met 
problematische schulden. Vanuit ons programma Armoede en 
Schulden Dordrecht hebben wij in de periode 2018-2022 ingezet op 
het voorkomen en aanpakken van (problematische) schulden. Via de 
programmalijn 'voorkomen en aanpakken van schulden' hebben we 
diverse instrumenten en maatregelen ingezet. Wij werken daarin 
samen met inwoners en maatschappelijke partners. Onlangs heeft uw
raad het nieuwe programma Samen tegen armoede 2022 – 2026 
vastgesteld. Eén van de focuspunten in is: inwoners zo vroeg en snel 
mogelijk hulp krijgen bij hun toegang tot recht op 
inkomensondersteuning en hulp bij geldzaken, zodat inkomenstekort 
en schulden geen bedreiging vormen voor de bestaanszekerheid van 
inwoners. Via deze link1 kunt u kennisnemen van het volledige 
programma.

Wij hebben meerdere aanpakken die zich richten op factoren die 
tezamen de indicator Hoogrisicojongeren vormen. Zoals het eerder 
aangehaalde programma Armoede en Schulden maar ook het 
Dordtse leerprogramma en ons programma 'Glansrijke toekomst voor
de Dordtse jeugd' uit de Agenda 2030.

Het opsporen en vervolgen van wapenhandel is een expliciete taak 
en bevoegdheid van de politie en het OM. Wij zetten onze bestuurlijke
bevoegdheden in het tegengaan van wapenhandel in waar dat kan, 
zoals na het aantreffen van wapens in een pand, ten behoeve van 
preventief fouilleren of wanneer incidenten met wapens in, vanuit of 
rondom een pand de openbare orde hebben verstoord. Ook zetten wij
preventieve maatregelen in tegen wapenhandel, bijvoorbeeld door 
het ondersteunen van inzamelacties voor wapens, preventielessen en
kluisjescontroles op middelbare scholen.

Wij hebben geen specifieke aanpak op panden in bezit van 
veroordeelde eigenaren. Wel zetten wij onze bestuurlijke 
bevoegdheden in waar dat kan, zoals sluiten van panden na 
aantreffen van drugs in een pand of wanneer incidenten in, vanuit of 
rondom een pand de openbare orde hebben verstoord en het inzetten
van ons Bibob-instrumentarium.

Vraag 4. Wat gaat de gemeente met relevante partners per genoemde 
categorie zo snel mogelijk ondernemen om broodnodige 
verbeteringen te verwezenlijken? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij hebben in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (IVP) de 
aanpak op ondermijning geprioriteerd. Onze aanpak van 

1 https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-vervolg-Samen-tegen-Armoede-1.pdf  

Pagina 2/4

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-vervolg-Samen-tegen-Armoede-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-vervolg-Samen-tegen-Armoede-1.pdf


Datum 10 januari 2023
Ons kenmerk 2023-0000800

ondermijning is volop in ontwikkeling. In het nieuwe IVP 2023-2026, 
dat in januari 2023 in uw raad wordt besproken, is ondermijning 
wederom geprioriteerd onder de noemer maatschappelijk veiligheid. 
Daar geven we ook aan dat wij een nieuw tweejarig actieplan 
ondermijning gaan opstellen waarbij we graag gebruik maken van de 
laatste inzichten en kennis.

Een van de belangrijkste opgaven is het verkrijgen van goed zicht op 
ondermijning. Want veel ondermijning vindt buiten het zicht plaats. 
We krijgen steeds meer en beter (in)zicht op de onderliggende 
processen en werkwijzen en daarmee ook meer kansen om deze te 
verstoren of te beïnvloeden. Daar draagt de Onderwereldkaart wat 
ons betreft ook aan bij, net zoals bijvoorbeeld de website 
www.zichtopondermijning.nl. De indicatoren die u op basis van de 
Onderwereldkaart voorlegt, zijn aangemerkt als risicofactoren.

Daarnaast blijven we uitvoering geven aan ons beleid en maatregelen
om schulden te voorkomen en aan te pakken, evenals onze inzet om 
de factoren positief te beïnvloeden die tezamen de indicator 
Hoogrisicojongeren opleveren. Dan gaat het bijvoorbeeld om onze 
inzet op het aanmelden van first offenders voor taakstraffen Bureau 
Halt, het geven van preventielessen aan groep 7 en 8, het 
verminderen van achterstanden in het primair onderwijs, het 
stimuleren om een schooldiploma te behalen.

Sinds afgelopen zomer is Dordrecht met stedelijk focusgebied Dordt 
West toegetreden tot Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid. Binnen dit programma werken het Kabinet en negentien 
gemeenten samen met als doel om de leefbaarheid en veiligheid van 
de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar tijd op orde 
te brengen. We zetten ons in voor het verbeteren van de fysieke 
omgeving, zorgen voor een beter perspectief voor inwoners en 
zorgen voor veiligere en meer leefbare wijken in het stedelijke 
focusgebied Dordt West.
Het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het versterken van de 
weerbaarheid van jongeren vormt een belangrijk onderdeel van dit 
programma. Het Kabinet wil voorkomen dat kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen in een kwetsbare positie de criminaliteit in gaan, 
daar steeds verder in verstrikt raken en uitgroeien tot geharde 
criminelen. Daarom wordt ingezet op een brede, 
domeinoverstijgende wijkaanpak en het versterken van de justitiële 
en sociale ondersteuning in de wijk. Voor de preventieve aanpak van 
jeugdcriminaliteit heeft het Kabinet onder de noemer 'Preventie met 
gezag' structureel € 82 miljoen beschikbaar gesteld en € 61 miljoen 
voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. Als gemeente 
met een stedelijk focusgebied kunnen wij aanspraak maken op een 
deel van die middelen. Wij gaan deze extra middelen inzetten om 
nieuwe criminele aanwas te voorkomen, door onder meer het bieden 
van perspectief op studie en werk voor jongeren en meer zichtbaar 
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formeel gezag in onze kwetsbare wijken. Maatregelen om de 
weerbaarheid te vergroten worden gecombineerd met een stok 
achter de deur: preventie met gezag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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