Raadsbrief Veiligheid en ondermijnende criminaliteit
Beantwoording schriftelijke vragen
Zaaknummer: 888177
Bijlage:

Geachte raad,
Aanleiding
Op 5 november 2020 zijn door de fractie van de VVD de onderstaande vragen gesteld aan het college
van de gemeente Stede Broec.
1. Is het college bekend met de ‘Blijf Alert’-campagne?
2. Is het college het met de VVD eens dat het in deze tijd van belang is om ondernemers en
verenigingen extra op de gevaren van ondermijning te wijzen?
3. Is het college voornemens om de ‘Blijf Alert’-campagne actief te verspreiden bij de verenigingen
en detailhandel (in brede zin) in Stede Broec, om zo een Stede Broec’se ‘Week van de
Veiligheid’ te organiseren?
4. Zo ja, zou dit SED-breed kunnen worden opgepakt? Kunt u dit inbrengen bij de collega
portefeuillehouders?
5. Is voor verenigingen en ondernemers in onze gemeente bekend waar zij verdachte zaken of
benaderingen kunnen melden?
6. Zo ja, worden deze meldingen die op dit ‘punt’ binnenkomen gecommuniceerd met het RIEC,
dat een belangrijke rol kan spelen in het bestrijden van ondermijning?
7. Zo nee, kan zo’n dergelijk punt opgezet worden of bekend(er) gemaakt worden?
8. Is het college bekend met de extra beschikbare financiële middelen voor een lokale aanpak?
9. Gaat het college aanspraak maken op deze extra beschikbare financiële middelen?
Informatieverstrekking
Wij delen u, aangaande de bovenstaande vragen, het volgende mede:
1. Wij zijn bekend met de 'Blijf Alert'-campagne. (en bekend met de benamingen van dezelfde
campagne in de voorgaande jaren) De campagne bestaat uit het verspreiden van materiaal
via de sociale mediakanalen van Koninklijke Horeca Nederland.
Dit is gericht op de bewustwording onder horeca ondernemers op het gevaar van
ondermijnende activiteiten in tijden dat het minder loopt binnen de horeca.
2. Ja, daarom ondersteunen wij landelijke en lokale initiatieven als deze.
3. Nee, er vindt jaarlijks een landelijke 'Week van de Veiligheid' plaats, waarin integraal lokale
initiatieven worden opgepakt en aangepakt.
Verder is dit project een publiek-private samenwerking tussen de overheid en Koninklijke
Horeca Nederland, waarbij het initiatief via de KHN lokaal opgepakt moet worden en de
gemeente (als lokale overheid) hier een ondersteunende rol in heeft.
4. Omdat ondermijning een belangrijk item is, staat deze voor volgend jaar (2021) op de SEDbrede agenda voor de week van de veiligheid.
5. Ja, er hebben voor de ondernemers al meerdere sessies plaats gevonden vanuit de politie
aangaande dit onderwerp.
Hier is ingegaan op de bewustwording van ondermijning en waar men deze vermoedens,
zorgen of meldingen kunnen melden.

6. Ja, als er meldingen zijn dan kunnen deze worden besproken met het RIEC en bij concrete
aanwijzingen kan een onderneming aangewezen worden als een RIEC casus.
7. Zie bovenstaand antwoord.
8. Dit is bekend en deze financiële middelen dienen dan gebruikt te worden om als gemeenten
de voornoemde ondersteunende rol, bij lokale initiatieven, te kunnen oppakken.
9. Momenteel niet. Het afgelopen jaar, helemaal met betrekking tot alle corona maatregelen, zijn
andere keuzes gemaakt. Zoals regionale aanpak en bewustwording van deze
ondermijningsvraagstukken, waaronder bijvoorbeeld de thema avonden Cybercrime vielen.
Hierdoor is het niet mogelijk geweest om capaciteit vrij te maken om die ondersteunende rol
op te pakken in een campagne als 'Blijf Alert'.
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