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1. Inleiding 

In het voorjaar van 2018 is in opdracht van de burgemeester van Lelystad een 
ondermijningsbeeld opgesteld door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden 
Nederland (RIEC MN). 

Het ondermijningsbeeld heeft het zicht vergroot op de criminele activiteiten die in de stad 
plaatsvinden. Dit beeld geeft gemeente Lelystad meer richting aan de aanpak van de 
ondermijnende criminaliteit.     

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is als één van de drie prioriteiten opgenomen in 
het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (IVP 2018-2022), dat in december 2017 door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Deze prioritering houdt in dat de aanpak op dit thema  
geïntensiveerd wordt. 

De punten die in het ondermijningsbeeld genoemd zijn sluiten aan bij hetgeen in het IVP 
2018-2022 over de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit is opgenomen. 
Inmiddels zijn er goede stappen gezet om de speelruimte van de ondermijnende criminaliteit 
verder te verkleinen. Ondanks dat is er nog veel winst te behalen in het vergroten van de 
bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid om de criminaliteit een halt toe te roepen. 
Daartoe wordt in het ondermijningsbeeld een aantal aanbevelingen gedaan. 
 
Niet alleen in Lelystad is prioriteit gegeven aan de aanpak van ondermijning. Ook regionaal 
en landelijk is het een belangrijke missie om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit 
te versterken. Het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” creëert belangrijke 
randvoorwaarden om de noodzakelijke versterking te realiseren: er zijn extra middelen ter 
beschikking gesteld om de aanpak te intensiveren – een ondermijningsfonds van € 100 mln. 
en een structurele reeks van € 10 mln. – en er komen maatregelen in de sfeer van wet- en 
regelgeving. Daarmee wil dit kabinet de publieke en ook private partijen die een rol (kunnen) 
spelen bij het tegengaan van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit maximaal 
faciliteren zodat zij hun inzet kunnen intensiveren. 
Ook regionaal wordt door het RIEC MN, in samenwerking de veiligheidspartners en 
gemeenten, gewerkt aan de uitvoering van een integraal plan om de aanpak van 
ondermijning in de regio Midden Nederland te versterken.   
 
In het IVP 2018-2022 van Lelystad is de volgende doelstelling opgenomen over de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit. 
“Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze 
partners, de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn 
bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen 
we een dam op tegen de criminele industrie”.  
 
In het Uitvoeringsplan IVP zijn de acties opgenomen die gemeente Lelystad tussen 2018-
2020 gerealiseerd wil hebben. Dit plan van aanpak geeft, waar nodig, een nadere aanvulling 
op het Uitvoeringsplan IVP. 
 
In dit plan van aanpak wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het fenomeen ondermijning en in 
hoofdstuk 3 op de conclusies van het ondermijningsbeeld. In hoofdstuk 4 wordt de aanpak 
van ondermijning in hoofdlijn beschreven. In hoofdstuk 5 volgt een verdere uitwerking van de 
hoofdthema’s van aanpak zoals in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 6 is tenslotte de 
communicatie beschreven.  
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2. Ondermijning en rol van de gemeente? 
 

In dit hoofdstuk wordt het begrip ondermijning en de gemeentelijke rol bij de aanpak daarvan 
beschreven.    
 
2.1 Wat is ondermijning? 

In het Ondermijningsbeeld van gemeente Lelystad wordt ‘ondermijning’ als volgt 
gedefinieerd. 
 
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, hier ook wel als ‘ondermijning’ opgevat is als 
begrip een pleonasme: in feite is immers elke vorm van criminaliteit ondermijnend. Kenmerk 
van ondermijning is dat er veelal een link kan worden gelegd met (verschijningsvormen van) 
georganiseerde misdaad en dat het gaat om verwevenheid tussen de (illegale) onderwereld 
en de (legale) bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit is een complex begrip dat in de 
literatuur geen eenduidige definitie kent. Ondermijning kan grofweg zowel als een gevolg als 
een (oorzakelijke) activiteit worden geduid (Van der Steen, Schram, Chin-A-Fat, 
Scherpenisse, 2016; Faber, 2013). Er wordt dan ook een ruime definitie van ondermijning 
gehanteerd. 
 
Ondermijning betekent dat door middel van het gebruik van kennis, toegang, positie, 
vertrouwen, geweld, dreiging of intimidatie wordt getracht om geldelijk gewin of macht te 
verkrijgen. Dit gebeurt op zodanige manier dat legale samenlevingssystemen worden 
aangetast en hun beoogde werking niet kan worden gegarandeerd. 
 
Onder deze duiding van ondermijning valt zowel strafbaar als niet strafbaar gedrag (Kolthof 
& Khonraad, 2016). Bij strafbaar gedrag kan gedacht worden aan onderling geweld en 
liquidaties, hennepkwekerijen, synthetische drugslabs maar ook (slachtofferschap bij) 
mensenhandel, dumpingen van drugsafval, het aannemen van steekpenningen, intimidatie 
en geweld in relatie tot motorclubs en malafide bedrijven die crimineel geld witwassen. Bij 
niet strafbaar gedrag kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aantasting van de leefbaarheid 
middels intimidatie door criminele gezinnen, een wijkagent die niet optreedt wanneer dat 
geboden is en integriteitsschendingen door ambtenaren.  
 
2.2 Rol van de gemeente 
De gemeente voert de regie op het veiligheidsterrein. Zo ook op de aanpak van 
ondermijning. Daarbij coördineert zij in- en externe samenwerking en stimuleert integrale 
aanpak. De essentie van de aanpak van ondermijning is barrières opwerpen. Met het 
bestuurlijke instrumentarium kan, in samenwerking met de mogelijkheden van betrokken 
partners, de criminele industrie worden verstoord. Op deze manier worden criminelen en 
criminele groepen ontmoedigd om zich in de gemeente te vestigen of worden gevestigde 
criminelen uit de gemeente geweerd. 
Voorbeelden van bestuurlijke instrumenten zijn de toepassing van de Wet BIBOB, het 
exploitatiestelsel voor horecabedrijven, de hennepaanpak door de uitvoering van het 
damoclesbeleid en de handhaving van illegale kamerverhuur. 
Door het consequent toepassen van toezicht en handhaving signaleren en voorkomen we. 
Op deze manier wordt de anonimiteit doorbroken en zitten we ondermijning ‘in de weg’. 
 
Verder beschikt de gemeente over veel informatie. Binnen de kaders van de 
privacywetgeving wordt er gewerkt aan de versterking van onze informatiepositie. Aan de 
hand van het ondermijningsbeeld worden dossiers opgebouwd met reeds beschikbare 
informatie en met elkaar verbonden en benut. 
Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat er aandacht moet zijn voor de bestuurlijke 
weerbaarheid. Ambtenaren, bestuurders en politici kunnen ongewild, soms onbewust, in 
verbinding staan met criminele elementen. In de bestuurlijke aanpak moet dan ook 
geïnvesteerd worden in bewustwording en het herkennen van signalen van ondermijning. 
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Ook is het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie weet waar signalen van ondermijning 
gemeld kunnen worden. Iedereen is samen verantwoordelijk voor de aanpak van 
ondermijning. 
 
De gemeente zet ook in op maatschappelijke weerbaarheid. We informeren ondernemers, 
inwoners, instellingen over risico’s die zij lopen en hoe te handelen. Dit gebeurt onder meer 
via samenwerkingsvormen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 
Samen met de inwoners, bedrijven en overheidspartners zoals de politie, het Openbaar 
Ministerie, het RIEC MN en de belastingdienst werken we integraal samen aan de verdere 
versterking van de aanpak van ondermijning. 
 
Voor alle duidelijkheid: de bestuurlijke aanpak is geen alternatief voor de opsporing. De 
gemeente neemt dus geen politietaken over. Zoals hiervoor is beschreven zet de gemeente 
haar eigen bevoegdheden in als aanvulling op het strafrechtelijke en fiscale traject. 
 
In de samenwerking met de integrale partners speelt het RIEC MN een belangrijke rol. Met 
de overheidspartners is een RIEC-convenant afgesloten. Aan de hand daarvan kan 
informatie met elkaar worden gedeeld en wordt bekeken welke van de partners de beste 
instrumenten heeft om een casus aan te pakken.   
 
In het ondermijningsbeeld worden aanbevelingen gedaan om de rol van de gemeente in de 
aanpak van ondermijning verder te versterken. In dit plan van aanpak zijn deze 
aanbevelingen verder uitgewerkt. 
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3. Hoofdlijn uit het ondermijningsbeeld 
 
3.1 Methodiek ondermijningsbeeld  

Het ondermijningsbeeld is een strategisch-tactisch onderzoek naar georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit. In dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van kwalitatieve 
informatie van professionals in de wijken en buurten. Respondenten zijn onder andere 
afkomstig van gemeente, politie en omgevingsdienst. Het ondermijningsbeeld is dan ook 
grotendeels gebaseerd op hun professionele intuïtie, kennis, kunde en ervaring. Het betreft 
vermoedens van (concrete) signalen die volgens professionals op het gebied van 
ondermijning binnen de gemeente leven en binnen hun werkveld voorkomen. 
Daarnaast heeft een inhoudsanalyse plaatsgevonden van diverse (gemeentelijke) 
beleidsstukken.  
Aan de hand van de hiervoor genoemde gegevens zijn in het ondermijningsbeeld 
aanbevelingen gedaan aan de gemeente.  
 
Het ondermijningsbeeld geeft antwoord op de volgende vragen: 
1. Wat speelt er volgens de betrokken professionals op het gebied van georganiseerde 

criminaliteit/ondermijning in de gemeente? 
2. Welke factoren bevorderen een ondermijningsklimaat in de gemeente? 
3. Hoe kan de gemeente ondermijning bestrijden in samenwerking met partners en 

criminaliteit bevorderende factoren zoveel mogelijk beperken?  
 
De uitkomsten van het beeld hebben ten doel om de bewustwording omtrent (de gevaren) 
van ondermijnende activiteiten te vergroten, aanknopingspunten te bieden bij 
handelingsperspectieven en een bijdrage te leveren in het prioriteren van 
ondermijningsvraagstukken. Nadere concretisering van activiteiten om deze doelstelling te 
halen zijn in dit plan van aanpak opgenomen.  
 
3.2 Wat is het beeld in Lelystad? 

In het ondermijningsbeeld worden de volgende belangrijkste verschijningsvormen van 
ondermijnende criminaliteit die volgens betrokken professionals in de gemeente leven 
aangegeven. 

 Drugsproblematiek (o.a. productie en handel); 

 Witwassen (o.a. investeren in vastgoed, dekmantelbedrijven, luxe levensstijl); 
 Mensenhandel en prostitutie (vormen  van seksuele-, arbeids- en criminele uitbuiting en 

prostitutie); 

 Verschijningsvormen van fraude (waaronder woon- en adresfraude en toeslag- en 
uitkeringsfraude); 

 Milieucriminaliteit (o.a. omkatten van afvalstoffen en visstroperij).  
 
Verder is een aantal ‘blinde vlekken’ door professionals aangegeven waaraan meer 
aandacht gegeven zou moeten worden in het kader van de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Er is een sterk vermoeden dat er meer speelt aan criminele ondermijnende 
activiteiten op een paar bedrijventerreinen, in een paar woonwijken en in het buitengebied. 
Daar is nu onvoldoende zicht op. Ook worden de ontwikkelingsgebieden van Flevokust 
haven en airport Lelystad genoemd als mogelijke locaties die gelegenheid bieden tot 
criminele activiteiten. 
 
Tenslotte is er nog een aantal overige criminaliteit bevorderende factoren genoemd, zoals de 
aantrekkelijke geografische kenmerken van de stad (de centrale ligging in het land, de 
verbinding met de snelweg, het water, de trein). Deze criminaliteit bevorderende factoren zijn 
belangrijk voor het bewustzijn, maar worden niet gekoppeld aan concrete plannen. 
  
  



5 
 

4. De aanpak van het ondermijningsbeeld 
 

Met het ondermijningsbeeld is er beter zicht gekomen op de belangrijkste criminele 
activiteiten die in Lelystad plaatsvinden. Dit beeld levert een bijdrage aan de verdere invulling 
en prioritering van het Uitvoeringsplan IVP op het onderwerp ‘ondermijning’.    
 
4.1 Doel ondermijningsaanpak in Lelystad 

In het IVP 2018-2022 van Lelystad is de aanpak van ondermijning benoemd als één van de 
prioriteiten. Daaromtrent is de volgende doelstelling opgenomen. 

 
“Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze 
partners, de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn 
bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen 
we een dam op tegen de criminele industrie”. 
 
De in het ondermijningsbeeld gedane aanbevelingen sluiten goed aan op voornoemde 
doelstelling. Aan de hand van deze aanbevelingen komen zes thema’s naar voren waarop 
de focus komt te liggen in de aanpak van ondermijning van het IVP 2018-2022. 
1. Intensiveren van de aanpak op drugscriminaliteit. 
2. Verbeteren van de integrale aanpak op mensenhandel en prostitutie waarbij de focus ligt 

bij de aanpak van dit fenomeen in kamerverhuurpanden. 
3. Versterken van de samenwerking met in- en externe partijen in de integrale aanpak van 

ondermijning. 
4. Aanpak van ondermijning proactief (aan de voorkant) oppakken op ontwikkellocaties. 
5. Verbeteren van de aanpak op ‘blinde vlek’ locaties.  
6. Bevorderen van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. 
 
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is lastig en vereist een lange adem. Boven- en 
onderwereld zijn verweven met elkaar en de onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten 
die de bovenwereld te bieden heeft. Criminele organisaties hebben daarom veelal een legale 
bedrijfscultuur gecreëerd om hun criminele activiteiten te kunnen ondernemen. Om dit aan te 
pakken is integrale samenwerking onontbeerlijk en dient de gemeentelijke organisatie zich er 
bewust van te zijn dat facilitering van criminele activiteiten op de loer liggen. In dit plan zijn 
acties opgenomen om te voorkomen dat de gemeentelijke organisatie dit soort activiteiten 
faciliteert en hiertegen zoveel mogelijk barrières opwerpt. 
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5. Uitwerking van de thema’s 
 

In dit hoofdstuk worden de zes thema’s, waarop de focus van de aanpak van ondermijning 
komt te liggen, verder uitgewerkt. 
Deze thema’s zijn: 
1. Intensiveren van de aanpak op drugscriminaliteit. 
2. Verbeteren van de integrale aanpak op mensenhandel en prostitutie waarbij de focus ligt 

bij de aanpak van dit fenomeen in kamerverhuurpanden. 
3. Versterken van de samenwerking met in- en externe partijen in de integrale aanpak van 

ondermijning. 
4. Aanpak van ondermijning proactief (aan de voorkant) oppakken op ontwikkellocaties. 
5. Verbeteren van de aanpak op ‘blinde vlek’ locaties.  
6. Bevorderen van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. 
 
Om de aanpak van ondermijning tot een succes te maken moet er commitment zijn van alle 
in- en externe partijen voor de prioritering en uitvoering van dit plan van aanpak 
 
5.1 Intensiveren van de aanpak op drugscriminaliteit 
Uit de reeds opgeleverde ondermijningsbeelden in Midden-Nederland, zo ook in Lelystad, 
blijkt dat het fenomeen drugs de rode draad is in de georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit in Midden-Nederland. Van hennepplantages en drugslabs tot aan liquidaties, 
drugs voert de boventoon in onze regio. Uit de ondermijningsbeelden van gemeenten in 
Midden-Nederland blijkt dat in de gehele regio veel overeenkomsten zijn in de 
drugsproblematiek en dat daarnaast ieder district haar ‘couleur locale’ kent. Daarom is eind 
2017 besloten om regionaal de focus te leggen op het thema drugs. Regionaal is vastgesteld 
te investeren in drie prioriteiten;  
1. de verstoring van de criminele samenwerkingsverbanden;  
2. het inzichtelijk maken en verstoren van de drugsgerelateerde financiële stromen;  
3. en het verstevigen van de bestuurlijke weerbaarheid.  
Om recht te doen aan het lokale maatwerk en om het lerend vermogen te optimaliseren heeft 
de regio er voor gekozen dat ieder district zich focust op één of meerdere thema’s die 
samenhangen met het thema drugs en daar een effectieve aanpak op ontwikkelt. Deze 
aanpak wordt vervolgens gedeeld met alle districten. Zo wordt niet steeds opnieuw het wiel 
uitgevonden, maar wordt elkaars kennis en leren van elkaar benut. 
In Lelystad wordt aangesloten bij deze regionale aanpak. Voor district Flevoland is 
afgesproken dat bij de aanpak gefocust wordt op de buitengebieden, de bedrijventerreinen 
en de outlaw motorgangs (OMG). 
Dit betekent concreet dat we de faciliterende rol van agrarische bedrijven en 
bedrijventerreinen binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit moeten 
doorbreken. Bij de aanpak van OMG’s moeten we als één overheid optreden in het 
bestrijden van normoverschrijdend, ondermijnend en/of crimineel gedrag door (leden van) 
OMG’s en hun supportclubs.  
Weliswaar ligt de prioriteit op bovengenoemde onderdelen, maar dat neemt niet weg dat de 
‘reguliere’ aanpak rondom de hennepaanpak en de handhaving van harddrugs (uitvoering 
damoclesbeleid) onverminderd voortgezet wordt. 
 
5.2 Verbeteren van de integrale aanpak op mensenhandel en prostitutie waarbij de 

focus ligt bij de aanpak van dit fenomeen op kamerverhuurpanden. 
Mensenhandel komt naar voren in Lelystad vanuit verschillende bronnen. Deze zijn: signalen 
van het team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van de politie, verdachte 
transacties van de Financial Intelligence Unit (FIU), meldingen en signalen van 
professionals. 
Signalen betreffen vooral overlast door prostitutie en seksuele uitbuiting. Professionals 
spreken het gevoel uit dat er relatief veel prostitutieaanbod is in Lelystad. Dit uit zich onder 
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andere in thuisprostitutie, cardates en prostitutie in kamerverhuurpanden. Verder is bij de 
FIU een aantal verdachte transacties bekend die gelieerd zijn aan mensenhandel.  
De aanpak zal zich vooral gaan richten op de problematiek rondom illegale  
prostitutie. Specifiek zal daarbij de prostitutie in kamerverhuurpanden aandacht krijgen.  
 
5.3 Versterken van de integrale samenwerking 

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale aanpak 
zowel samen met overheidspartners als met private partners. Dit vraagt om een samenspel 
tussen de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak. Soms kan de ene richting 
effectiever zijn dan de andere in een bepaalde aanpak. Daarover worden gezamenlijk 
afspraken gemaakt. Belangrijk is dat de focus met betrekking tot de aanpak van 
ondermijning bij iedere partij hetzelfde is. In dit plan van aanpak, dat als bijlage van het 
Uitvoeringsplan IVP 2018-2022 wordt gevoegd, is een nadere prioritering opgenomen voor 
deze gezamenlijke aanpak.       
 
Niet alleen gaat het hierbij om de lokale integrale aanpak. Ook met omringende gemeenten 
kan meer worden samengewerkt. Op regionaal niveau worden hierover verdere afspraken 
gemaakt in  RIEC verband. Hierbij gaat het vooral over het gebruik maken van elkaars 
kennis en gebruik maken van best practises die in de regio zijn opgedaan.  
Verder bieden publiek-private samenwerkingsverbanden mogelijkheden in de versterking 
van de aanpak van ondermijning. Bestaande samenwerkingsverbanden kunnen worden 
aangevuld en versterkt door het onderwerp ‘ondermijning’ toe te voegen. Denk hierbij aan de 
samenwerking in het kader van het KVO en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De 
acties die bij dit thema uitgevoerd worden zijn vooral gericht op het versterken van de 
huidige aanpak op de terreinen die hiervoor genoemd zijn. Daarbij wordt ook aangesloten bij 
lopende aanpakken in de regio. Een belangrijke voorwaarde in de integrale samenwerking is 
dat de informatiedeling tussen de samenwerkende partijen juridisch voldoet aan wet- en 
regelgeving.  
 
5.4 Aanpak ondermijning pro-actief oppakken op ontwikkellocaties 
In gemeente Lelystad staan twee grote ontwikkelingen op het programma. Dit zijn de 
vluchtuitbreiding (en de overgang naar commerciële luchtvaart met passagiers) van Lelystad 
Airport en de nieuwe overslaghaven bij Flevokust.  
Dit brengt ook uitbreiding met zich mee op het gebied van transport, werkgelegenheid, 
vestiging van bedrijven en toeleveranciers. Deze ontwikkelingen kunnen ook gelegenheid 
bieden voor het ondernemen van criminele activiteiten.  
Om dit te voorkomen dient de aanpak van ondermijnende criminaliteit al aan de voorkant 
plaats te vinden zodat bedrijven en personen die kwade bedoelingen hebben geweerd 
kunnen worden. 
 
5.5 Verbeteren van de aanpak op ‘blinde vlek’ locaties. 

Professionals geven aan dat op bedrijventerreinen waar nog geen Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) is, onvoldoende zicht is op (criminele) activiteiten. In die zin kunnen 
deze locaties aangemerkt worden als blinde vlek. Dit onderdeel wordt opgepakt binnen de 
uitvoering van de thema’s van paragraven 5.1 en 5.3. 
De andere blinde vlekken die genoemd worden, zijn criminele activiteiten in woonwijken 
(drugshandel en prostitutie) en in het buitengebied (illegale dumpingen, gebruik agrarische 
bedrijfsruimten voor criminele activiteiten). 
Deze onderwerpen worden opgepakt binnen de specifieke thema’s over de aanpak van 
drugscriminaliteit en prostitutie.   
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5.6 Bevorderen van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. 

 
Bestuurlijke weerbaarheid 
In het IVP 2018-2022 is de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit uitgebreid 
genoemd. In het Uitvoeringsplan IVP is aangegeven dat de gemeente verder wil investeren  
in de waakzaamheid en het risicobewustzijn van ondermijning bij betrokken teams. 
Professionals zien in het bewustzijn van de gemeentelijke organisatie een duidelijk stijgende 
lijn in de laatste twee jaar. Genoemd worden onder andere het actualiseren van het 
bestuurlijke instrumentarium (BIBOB, exploitatiestelsel horeca) en het lokaal 
ondermijningsoverleg waar signalen besproken worden.  Neemt niet weg dat er bij bepaalde 
onderdelen nog verbetering mogelijk is in de bestuurlijke weerbaarheid in relatie tot 
ondermijnende activiteiten in de gemeente. 
De afstand tussen inwoner, bedrijfsleven en gemeente is relatief klein. Dienstverlening aan 
onze inwoners en bedrijven om plannen en aanvragen mogelijk te maken is een speerpunt 
van onze organisatie. Tegelijkertijd maakt dit onze organisatie ook kwetsbaar.  Er zijn 
mogelijk ook kwaadwillende personen die misbruik willen maken van deze dienstverlenende 
houding. Voorkomen moet worden dat de gemeente zich inlaat met dit soort personen en 
organisaties. Werken aan de bewustwording in onze organisatie, weten waar je terecht kunt 
met signalen van ondermijning en het op orde hebben van het bestuurlijke instrumentarium 
is de kern van de aanpak op dit thema.   
  
Maatschappelijke weerbaarheid 
Naast het op orde hebben van het bestuurlijk instrumentarium en de aandacht voor de 
weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie is het essentieel om te werken aan de 
bewustwording van de samenleving.  
Bewoners en ondernemers van de stad moeten zich bewust zijn van de nadelige effecten 
van ondermijnende criminaliteit zodat ze de signalen daarvan doorgeven. 
Met het vormen van brede maatschappelijke samenwerkingsverbanden versterken we de 
maatschappelijke weerbaarheid. 
Dit doen we door middel van de inzet van communicatie en het betrekken van het onderwerp 
ondermijning in bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de KVO en KVU werkgroepen 
en Bedrijfskring Lelystad. 
Verder wordt ook een meldpunt ondermijning opgezet. Deze zal eerst intern 
geïmplementeerd worden en daarna extern worden uitgebreid. Het instellen van dit meldpunt 
zal dus gefaseerd plaatsvinden. 
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6. Communicatie 
 
Communicatie is de basis voor goede resultaten en succesvolle samenwerking. Het fungeert 
als middel in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, bij het vergroten 
van de maatschappelijke tegenbeweging en om op te treden als één sterke overheid.  
 
Criminelen moeten het gevoel krijgen dat ze onder een vergrootglas liggen en dat de druk op 
hen wordt opgevoerd. Zo kunnen ze niet langer ongestoord hun gang gaan. Dat schaadt hun 
imago en heeft effect op hun sociale status en criminele invloed. Publiciteit is daarbij 
belangrijk.  
Communicatie (framing en storytelling) is tevens essentieel bij het vergroten van de 
maatschappelijke tegenbeweging. Met inwoners en ondernemers verhalen delen over 
succesvolle interventies en goede initiatieven heeft effect. Zo kunnen zij zich beter verweren 
en wordt de voedingsbodem voor (drugs)criminaliteit verkleind. Het is belangrijk dat het 
verhaal van de aanpak verteld wordt en blijft worden. De rol van de overheid is hierin 
cruciaal: inwoners en ondernemers moeten de overheid ervaren als betrouwbare en 
vasthoudende bondgenoot.  
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