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A1-04 

Amendement Voortzetten van de aanpak ondermijning 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, over het agendapunt 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020 – 2023. 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor de Programmabegroting 2020 - 2023 te wijzigen als volgt: 

1. Schrappen van de op pagina 11 onder ‘Overige bezuinigingen’ opgenomen bezuiniging 

‘Budget ondermijning’ van € 25.000 in de jaren 2020 tot en met 2023; 

2. Dit te financieren uit het positieve resultaat van de exploitatiebegroting zoals deze voor de 

komende jaren na dekkingsplan is geprognotiseerd (pag. 6; 2020: € 28.041) 

 

Toelichting: 

 Ondermijning is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de 

buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de 

burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt 

ons allemaal en draagt niet bij aan een veilig Woerden; 

 Op 5 september jl. is de gemeenteraad tijdens een themabijeenkomst nog uitgebreid 

geïnformeerd over dit maatschappelijk probleem; 

 De aanpak van ondermijnende criminaliteit is als prioriteit benoemd in de Regionale 

veiligheidsstrategie 2019-2022 en in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal 

Veiligheidsplan 2019-2022; 

 Het schrappen van dit budget betekent het wegvallen bestuurlijke handhaving door externe 

professionals (FermAdvies). Dit moet opgevangen worden binnen de bestaande formatie van 

het team JZ&V/OOV. Andere teams hebben geen capaciteit om een bijdrage te leveren. 

Geen/minder investeringen in het vergroten van bewustzijn, vakinhoudelijke kennis, van de 

ambtelijke organisatie, waardoor minder signalen. Verder wordt de informatiepositie van de 

gemeente en het oprichten van datapakhuis bemoeilijkt. Op pagina 18 van de begroting is het 

'Opleiden en trainen van collega's en ondernemers op het gebied van bewustwording' en het 

'Verbeteren informatiepositie gemeente betreffende ondermijnende activiteiten' ook als 

inspanning voor 2020 benoemd (1.2.1.2 en 1.2.1.4); 

 Het bezuinigen op de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een verkeerd signaal. 
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