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oosenR daal Raadsmededeling

Datum: Nr
Van het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: Burgemeester Niederer , M.E. Dijkers, C. Vermeeren
Ondenrerp; Courage 2.0 / Aanpak onderm ijnende (drugs)crim inaliteit
Bijlage:

lnleiding
Uw raad heeft de bestemmingsreserve Courage, in uw vergadering van 4 november 2015 vastgesteld
op een bedrag ad € 150.000. ln het Actieplan lntegrale Veiligheid 2016 Veitigheid, uw en onze zorg!
hebben wij gemeld, dat wij uiterlijk in februari 2016 zullen aangeven hoe deze middelen besteed zullen
gaan worden.

Doel
Door middel van deze raadsmededeling informeren wij uw raad graag over onze aanpak om te komen
tot het plegen van succesvolle interventies. Daarnaast geven wij u inzicht hoe wij de
Bestemmingsreserve "Courage" zullen aanwenden.

lnformatie
ln 2002 zijn de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, onder de noemer van het project
Courage, een samenwerking gestart bij de lokale drugsaanpak. Dit was een intergemeentelijk project,
maar er werd ook intensief samengewerkt met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de partners in
het Veiligheidshuis, de Belastingdienst, Enexis en de woningbouwverenigingen. Hoofddoelstelling was
de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en het verminderen van de drugsgerelateerde overlast
voor bewoners.

Beide gemeenten concludeerden dat de strijd tegen de toenemende drugsgerelateerde overlast vroeg
om onorthodoxe maatregelen. Dat heeft geresulteerd in het besluit om vanaf 16 september 2009 een
zogenaamd nulbeleid te gaan voeren. Na deze succesvolle beleidswijziging is heden ten dage de
drugsoverlast in onder andere de binnenstad stevig ingeperkt. Reden waarom het project nagenoeg is
afgesloten en de werkwijzen geïncorporeerd zijn in de werkprocessen van de staande organisatie. De
drugsproblematiek is echter nog niet verdwenen, Het aantal kwekerijen dat geruimd wordt, is nog
steeds groot en in de buurten komt, volgens 9% van de bewoners, drugsoverlast (vaak) voor. De inzet
is thans meer en meer gericht op de aanpak van de achterliggende criminele structuren: de
ondermijnende criminaliteit (waaronder mensenhandel, drugshandel en -productie, outlaw motorcycle
gangs en vrijplaatsen).

Analyse criminele structuren
Om te weten wat er speelt zal er gemeten moeten worden. Analyses van criminele structuren op basis
van allerhande bronnen: van open bronnen en klassiek justitiële bronnen tot aan bedrijfsgegevens en
gegevens over onroerend goed. Door middel van een scan wordt systeemkennis (afkomstig van de
politie en andere organisaties) gekoppeld aan straatkennis. Dit brengt overlast, locaties, daders en
dadergroepen in beeld. Op basis hiervan verkrijgen we inzicht in datgene waarop we onze focus
moeten blijven richten.
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lnteruentieteam
De inrichting van een meldpunt voor signalen van ondermijnende (drugs)criminaliteit is op gemeentelijk
niveau operationeel, maar dat is onvoldoende om een effectieve lokale aanpak te bewerkstelligen. Het
instellen van een lnterventieteam (op gemeenteniveau) is gewenst om op effectieve manier aan de
slag te gaan met de signalen die in het knooppunt binnenkomen. Gemeenten, politie en OM werken
ook samen in de strijd tegen criminaliteit. Door middel van een gecoördineerde samenwerking kunnen
de (gemeentelijke) interventieteams in het politiedistrict De Markiezaten acties opzetten en elkaar
daarbij ondersteunen.

Communicatie/lCT
We laten zien dat we als gemeente ondermijnende (drugs)criminaliteit niet tolereren. Via een actieve
communicatiestrategie nemen we onze burgers mee en overtuigen we hen dat (ook) zij de "ogen en
oren" zijn voor de georganiseerde overheid. Niet minder belangrijk is het laten zien waar we mee bezig
zíjn (resultaten delen) en daarbij ook aangeven waarom we als overheid daar aan werken. De
communicatie speelt in op de waarneming van de burger en bestendigt het vertrouwen van de burger
in de aanpak van de overheid. Boodschap, actie en ven¡vacht effect moeten in balans zijn. ln dit
verband is het van belang aandacht te besteden aan die cases die ertoe doen.
Belangrijk hierbij is de website http://vr¡rn¡¡u.roosendaal.nl/courage/, welke aangepast zal moeten worden
in het licht van de verschuiving van de focus op drugsoverlast naar de aanpak van ondermijnende
(drugs)crim inaliteit.

Awareness

Ondermijnende (drugs)criminaliteit raakt de samenleving in al haar haarvaten. De aanpak is lastig en
gaat verder dan de traditionele veiligheidsthema's. De gemeente en haar ketenpartners beschikken,
vaak onbewust, over enorm veel "zachte" informatie. Bij de aanpak van (drugs)criminaliteit spelen vele
partijen een cruciale rol bij, in ieder geval, de signalering ervan. Alles begint met het herkennen van de
signalen. Dit vraagt van de ambtenaren/medewerkers van de ketenpartners "anders" leren kijken. Dit
onderwerp moet beter op het netvlies komen en de bewustwording binnen de diverse organisaties
moet worden vergroot.
Aan de andere kant is het ook van belang om de awareness en weerbaarheid bij ondernemers en
eigenaren/verhuurders van (bedrijfs)panden te vergroten. Dit om te voorkomen dat zij het slachtoffer
worden van criminele activiteiten.
Onze actie ligt hier vooral in het geven van trainingen, voorlichting e.d.

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (MMA) is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem informatie gegeven kan
worden over (drugs)criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Bij MMA wordt
gemeld over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of
mensenhandel. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid in de eigen omgeving.
MMA is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en publieke en private partijen. Zij biedt een
anoniem vangnet voor informatie over criminaliteit die anders onbekend blijft. MMA stuurt de anonieme
meldingen door naar haar partners, zoals de politie, energiemaatschappijen en opsporingsdiensten. De
partners verwerken de melding. De melding kan worden toegevoegd aan een onderzoek of aanleiding
zijn voor een nieuw onderzoek. Nader onderzoek moet nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de
anonieme informatie onderbouwen, kunnen partners overgaan tot actie. Deze werkwijze is tot aan de
Hoge Raad in jurisprudentie vastgelegd. Wij willen ook partner worden van MMA, zodat ook wij de
beschikking krijgen over anonieme meldingen en onze informatiepositie met betrekking tot
ondermijnende criminaliteit kunnen verbeteren.
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Evaluatie
Om zicht te krijgen op de uitkomsten van de bestuurlijke aanpak, is het van belang om te evalueren.
Een evaluatie wordt uitgevoerd om na te gaan of de gekozen maatregelen daadwerkelijk effect hebben.
Daarnaast kunnen de resultaten uit een evaluatie worden meegenomen bij een volgende
(probleem)analyse.

Be ste m m i ngsreserye Cour age
Uw raad heeft de bestemmingsreserve Courage, in uw vergadering van 4 november 2015 vastgesteld
op een bedrag ad € 150.000. Wij gaan, gelet op de bovenomschreven onderwerpen, de
bestemmingsreserye in een tijdsbestek van vijf jaren als volgt aanwenden:

2016 2017 2018 2019 2020

totaal 39.600 18.600 35.600 38.600 18.600

analyse 20.000 0 0 20.000 0

interventieteam 3.1 00 3.100 3.1 00 3.100 3.100

communicatie/ict 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

awareness 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

meld misdaad anoniem 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

evaluatie 0 0 17.000 0 0

Vervolg (procedure)
ln de Kadernota 2017 zullen wij het vorenstaande opnemen en als zodanig verwerken in de daarbijop
te stellen begrotingswijziging.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
en wethouders van Roosendaal,

De De burgemeester,

l. b.
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