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Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen)

Geachte leden van de raad,
Op 25 februari jl. was een ruime vertegenwoordiging uit uw raad aanwezig op het politiebureau voor een
toelichting op het gemeentelijke Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en het Politiejaarplan 2019. Een aantal
belangrijke veiligheidsonderwerpen is besproken, zoals ondermijning met signalen uit de autowereld, de
horeca, de verzorgingsbranche en de pgb-zorg. Aan de orde kwamen ook cybercrime, subsidiefraude, de
uitvoering van het gemeentelijk drugsbeleid, de geweldsmiddelen bij de boa's, ons goede camerasysteem
in het openbaar gebied en de integriteit bij de politie.
Het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit en het tegengaan van ondermijning vinden politie,
openbaar ministerie en gemeente belangrijk. Daarom waren medewerkers van het regionaal informatieen expertise centrum (RIEC) aanwezig voor een uitleg over de opgestelde geografische
ondermijningsbeelden, waaronder dat voor Zuidoost-Drenthe.
Het geografisch ondermijningsbeeld (GOB-ZOD)werd samengesteld met inbreng van het RIEC, de
Belastingdienst, de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe, de politie en het openbaar ministerie. In het
GOBworden fenomenen van ondermijning benoemd en er zijn in een bijlage, voor Emmen, 81 verdachte
situaties (signalen) geregistreerd. Ter uitvoering van het GOB is een actieplan door de lokale driehoeken
in Zuidoost-Drenthe goedgekeurd. Een aantal signalen is geprioriteerd en deze zullen door het RIEC
nader worden onderzocht, om daarmee de basis te leggen voor bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden.
Het zal u niet verbazen dat de hennepteelt/ drugscriminaliteit en de zorgfraude belangrijke
aandachtspunten zijn.
Tijdens de avond van 25 februarijl. werd een factsheet van het GOB aangehaald. Deze factsheet is
toegevoegd als bijlage bij deze brief.
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In Emmen werken we verder als volgt: we houden periodiek bewustwordingsbijeenkomsten voor
groepen medewerkers, onlangs over het onderwerp mensenhandelj arbeidsuitbuiting.
We hebben blijvende aandacht voor de toepassing van de wet Bibob bij vergunningverlening en
vastgoedtransacties. We zetten in op een op maat gesneden handhaving (bijv. bij het gemeentelijk
drugsbeleid) en we zorgen ervoor dat nieuwe signalen van ondermijning worden doorgeleid naar de
gemeentelijke aandachtsfunctionaris ondermijning. Op deze wijze blijft de aanpak van georganiseerde
criminaliteit/ ondermijning actueel.
In het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 is aan het bovenstaande aandacht besteed. In de verantwoording
over de gezamenlijke inzet in ditjaar zal deze aandacht weer terugkomen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee secretaris,
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