
Nazending antwoord op vraag 13.3 (VVD) m.b.t. de Jaarrekening 2018 
 
Bij de aanlevering van de vragen en antwoorden m.b.t. de jaarrekeningen luidde vraag 13.3 van de 
VVD als volgt:  
Veel signalen dat ondermijning steeds groter probleem wordt. Zijn er naast weerbaarheidsscan en 
integralere toepassing Bibob nog meer activiteiten geweest? 
Jo. Pagina 199, zijn beschikbare middelen voor ondermijning afdoende geweest? 
 
Als antwoord is meegestuurd: 
Het antwoord op deze vraag wordt nageleverd. 
 
Hier had moeten staan: 
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar het door ons gegeven antwoord op vraag 
no. 34 van de ChristenUnie in de lijst vragen-antwoorden JR 2019. 
 
Vraag no. 34 van de ChristenUnie luidde als volgt:  
Meerjarendoel 7.2.1 Voor de gereorganiseerde ondermijnende criminaliteit is een regionale 
ondermijningsbeeld opgesteld. Het resultaat is dat er in 2019 een breed onderzoek gestart is naar 
vitaliteit van vakantieparken in de provincie Utrecht. 
Vraag: Een ondermijningsbeeld is toch niet hetzelfde als een breed onderzoek naar de vitaliteit van 
vakantieparken? Wordt er alsnog een ondermijningsbeeld opgesteld?  
Wat heeft het onderzoek opgeleverd en op welke wijze krijgt dat in 2020 een vervolg? 
 
Ter toelichting: de strekking van die vraag is namelijk dezelfde. Het antwoord op die vraag luidde: 
Er zijn in 2018 onder meer informatiebijeenkomsten geweest voor GS, PS, domeinmanagers, 
teamleiders en specialisten met het RIEC. De beschikbare middelen waren voor de ontplooide 
activiteiten afdoende. 
Er is inderdaad een breed en integraal onderzoek gedaan naar de vitaliteit van vakantieparken in de 
provincie Utrecht. Over de uitkomsten wordt u naar verwachting in het najaar geïnformeerd. 
Daarnaast is in 2019 het RIEC gevraagd een scan te maken met betrekking tot de weerbaarheid van 
de organisatie. Over de uitkomst daarvan zal de commissaris u maar verwachting in het najaar, voor 
zover mogelijk, informeren. 
Naast deze scan is inderdaad de Wet bibob intensiever, breder en vaker toegepast en er is meer 
verbinding gelegd met gemeenten binnen de provincie. Samen met het Riec en de gemeente Utrecht 
zijn informatie- en intervisiebijeenkomsten over de wet Bibob georganiseerd. Daaraan hebben onder 
meer de politie, de belastingdienst, het LBB en de FIU een bijdrage geleverd. 
 
Ook heeft de cvdK een steeds actievere rol gespeeld in het noodzakelijk bijeen brengen van partijen. 
Voorbeeld daarvan is een bijeenkomst voor het notariaat in Midden-Nederland, die als zeer goed werd 
ervaren en ook blijvende nuttige contacten heeft opgeleverd. In de afgelopen periode is het budget 
voldoende gebleken. 
 


