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Geachte mevrouw, heer, 
 
Met deze brief en de toegevoegde bijlagen informeren wij u over de aanpak van ondermijnende criminaliteit 
in Papendrecht.   
 
Terugblik 
Zoals bekend is naar aanleiding van een alarmerend rapport over ondermijnende criminaliteit in 2019 door 
het college besloten tot plan van aanpak om ondermijnende criminaliteit in Papendrecht tegen te gaan. Voor 
de uitvoering van dit plan is destijds door de raad een budget vrijgemaakt voor 2020 en 2021. Doordat, 
onder andere door de gevolgen van covid-19, diverse onderdelen van dit plan van aanpak vertraging hebben 
opgelopen, wordt in de jaarrekening voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2022 om 
zodoende dit jaar alsnog het volledige plan uit te voeren. In het bijgevoegde evaluatieverslag (vertrouwelijke  
bijlage) wordt per kernactiviteit van het plan van aanpak ingegaan op hetgeen dat de afgelopen jaren 
bewerkstelligd is en wat er in de rest van dit jaar nog op de planning staat. Daarnaast is een infographic 
toegevoegd met daarop een aantal tastbare resultaten van deze aanpak.  
 
De afgelopen jaren hebben we met deze aanpak een inhaalslag gemaakt met het aanpakken van deze 
problematiek. Dit was ook hard nodig omdat er daarvoor nog geen sprake was van een gestructureerde 
aanpak.  Er moeten nog veel stappen extra worden gezet om ondermijning en de ontwrichtende effecten 
daarvan op onze samenleving  echt bij de wortels aan te pakken. Dat geldt ook voor het structureel 
weerbaar maken van onze organisatie en het bestuur tegen deze invloeden.   
 
Deze aanpak is er namelijk een van de lange adem, hetgeen ook door Minister van Justitie en Veiligheid, D. 
Yeşilgöz-Zegerius, wordt bekrachtigd in een Kamerbrief van 26 april 2022. Zij stelt daarbij ook extra 
middelen beschikbaar voor de gehele keten. 

 

Vooruitblik 

Voor een structurele en gedegen aanpak van ondermijnende criminaliteit in Papendrecht is na dit jaar 
behoefte aan een structureel budget. Het huidige budget is namelijk tijdelijk van aard en loopt na dit jaar af. 
Daarom is het gewenst gedurende dit jaar een besluit  te nemen over het beschikbaar stellen van de 
benodigde middelen voor een structurele aanpak van ondermijning.  

 
In het bijgevoegde verslag sluiten we af met enkele scenario's voor een toekomstige aanpak van 
ondermijning op hoofdlijnen met daaraan een budget gekoppeld. Er kan namelijk grofweg een onderscheid 
gemaakt worden in een aantal scenario's voor de toekomst. Dit varieert van een minimale aanpak van 
ondermijnende criminaliteit (scenario 1), de huidige aanpak min of meer continueren (scenario 2) of de 
aanpak van ondermijning in Papendrecht naar een hoger niveau tillen (scenario 3). Deze scenario's zijn 
gekoppeld aan de vooraf vastgestelde ambitieniveaus en verder uitgewerkt in het laatste hoofdstuk van het 
bijgevoegde evaluatieverslag.  

 

In het verslag wordt ook ingegaan op het scenario om geen middelen vrij te maken voor de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit (scenario 0). Hiermee zou de inzet op ondermijning door de gemeente 
Papendrecht helemaal afgeschaald moeten worden en dat betekent het einde van de bestuurlijke aanpak 
van deze problematiek op lokaal niveau. Daardoor zou het niet meer mogelijk zijn om nog invulling te geven 



aan de regionale samenwerking op dit vlak. Bij alle netwerkpartners op het gebied van openbare orde en 
veiligheid (politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, RIEC, et cetera) is de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit al enige tijd terecht  een absolute topprioriteit. Nog los van de gevolgen voor de veiligheid en 
leefbaarheid in Papendrecht zitten er hierdoor veel haken en ogen aan dit scenario. 
 
Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt in aanpak en ambitieniveau ligt er op basis van de overige 
scenario's een budgettaire claim van tussen € 35.000 en € 170.000 structureel. Aangezien er nog geen 
besluiten zijn genomen wordt het als risico gedefinieerd in de perspectiefnota. In aanloop naar het 
vaststellen van de begroting 2023 moet dit verder bestuurlijk richting krijgen. In dit kader wordt na het 
zomerreces nog een separate vertrouwelijke bijeenkomst georganiseerd waarin u wordt meegenomen in 
lokale achtergrondinformatie en verantwoording over het scenario dat in de begroting wordt voorgesteld, 
waarbij duidelijk mag zijn dat de definitieve besluitvorming hierover plaatsvindt wanneer uw raad de 
begroting voor volgend jaar vaststelt. 
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