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Ons nummer: CONCEPT 

*CONCEPT* 

 
 

Schriftelijke reactie toezegging 
 
 
Raad/commissie Commissie BF 
 
Datum vergadering 27 oktober 2022 
 
Onderwerp Programmabegroting 2023 - acties ondermijning 
 
Portefeuillehouder Jannewietske de Vries 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 5, Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, wordt toegezegd 
schriftelijk aan te geven welke acties de gemeente onderneemt tegen ondermijning (1.3 
Hoofdtaakveiligheid, pag. 45) 
 

Datum schriftelijke reactie  

7 november 2022 
 

Schriftelijke reactie 

 
Algemeen 
Ondermijnende criminaliteit is een serieus en wijdverbreid probleem, waarbij de samenleving ongewild, 
maar direct betrokken is. De aanpak van het probleem is een zaak van lange adem en vraagt om structurele 
aandacht. 
 
Wat doen we;  
Het komende jaar komen we met een plan van aanpak op ondermijning. De aanpak is gericht op twee 
pijlers. De eerste pijler is preventie en de tweede pijler het door-ontwikkelen van de lokale aanpak.  
 
Preventie heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid, herkennen signalen, kennis en bewustwording, 
meldingsbereidheid en het bieden van handelingsperspectief. Aanleiding hiervoor is de te ontwikkelen 
preventieve agenda op ondermijning met als doel het borgen van de aanpak van ondermijning in onze 
organisatie.  
 
De doorontwikkeling van de lokale aanpak houdt in dat we toewerken naar een structurele aanpak van 
ondermijning. Los van preventie willen we daarom ook in de uitvoering onze integrale casustafel steviger 
neerzetten met als doel het in beeld brengen, voorkomen, tegenhouden en frustreren van ondermijnende 
activiteiten binnen de gemeente.  
 
In het verlengde daarvan blijven we de landelijke ontwikkelingen van regelgeving en beleid op het gebied 
van ondermijning volgen. Waar nodig passen we beleid en regelgeving hierop aan en leggen we dat aan u 
voor, indien nodig.  
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Friese norm 
Vanuit de intentieverklaring de Friese norm is de (bestuurlijke) ambitie van de Provincie Fryslân, het 
Wetterskip Fryslân en de 18 Friese burgemeesters in de aanpak van ondermijning vastgelegd. Uitgangspunt 
van de Friese norm is de integrale samenwerking en harmonisatie voor het tegengaan van ondermijning.  
 
 
 


