
 

 

 

MEMORANDUM 

 

DATUM 14-7-2020 

AAN Provinciale Staten 

VAN CvdK 

DOORKIESNUMMER 3336 

ONDERWERP Aansluiting Utrechtse gemeenten op Meld Misdaad Anoniem 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Via dit memorandum informeer ik u graag over het aanbod van de provincie Utrecht om, in de strijd 

tegen Ondermijning, de aansluiting van alle Utrechtse gemeenten op het meldingsnetwerk van 

Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) te faciliteren en bekostigen. Het college van Gedeputeerde 

Staten heeft op 12 mei jl. besloten hiervoor € 38.900 uit het ondermijningsbudget te alloceren.  De 

provincie wil mét de Utrechtse gemeenten een vuist maken tegen Ondermijning. 

 

Aanleiding 

M. is een onafhankelijk meldpunt waar anoniem informatie kan worden gemeld over ernstige 

criminaliteit en misdaad. Alleen als de anonimiteit van een melding kan worden gewaarborgd, stuurt 

M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. 

De partners moeten op eigen initiatief (betaald) zijn aangesloten bij M. om meldingen te kunnen 

ontvangen. Jaarlijks ontvangt MMA ruim 45.000 anonieme meldingen. Daarvan zijn in 2019 ruim 

17.000 bruikbare meldingen doorgegeven aan deelnemende partners. Dankzij deze tips kon 

bijvoorbeeld de politie ruim 450.000 hennepplanten ruimen en 216 vuurwapens in beslag nemen. De 

MMA-meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel, diefstal, radicalisering, fraude en 

milieucriminaliteit.  

Veel van deze meldingen zijn echter ook voor gemeenten interessant, omdat ze te maken hebben met 

uitkeringsfraude en ondermijning. In onze provincie zijn momenteel slechts drie gemeenten 

aangesloten bij M. De 23 gemeenten die niet zijn aangesloten ontvangen de MMA-meldingen 

momenteel dan ook niet. Dit betekent dat in onze provincie onder gemeenten geen gelijkwaardige 

informatiepositie bestaat. Criminelen denken niet in gemeentegrenzen - zij verplaatsen hun activiteiten 

naar de gemeenten met bijvoorbeeld de zwakste informatiepositie. Een eenduidige informatiepositie 

kan de integrale aanpak van ondermijning ondersteunen en het waterbedeffect tegengaan. 

 

Om een uniforme aanpak van Ondermijning te bevorderen heeft de provincie Utrecht aangeboden de 

éénmalige aansluitkosten van de 23 nog niet op M. aangesloten gemeenten te zullen dragen (€ 1.000 

per gemeente). Aanvullend daarop biedt de provincie Utrecht aan voor alle 26 gemeenten éénmalig 

een jaarbijdrage aan M. te zullen dragen; deze jaarbijdrage is afhankelijk van het inwoneraantal van 

de gemeenten en bedraagt € 300 (gemeenten tot 30.000 inwoners), € 600 (30.000 tot 50.000 

inwoners), € 900 (50.000 tot 100.000 inwoners) of € 1.500 (100.000+ inwoners). Bovengenoemde 

bedragen zullen bij wijze van incidentele subsidie éénmalig worden verstrekt.  

 

Vervolg 

Inmiddels zijn de Utrechtse gemeenten per brief geïnformeerd over het bovenstaande aanbod. Van 

een aantal gemeenten zijn inmiddels positieve reacties ontvangen. Tijdens een tweetal 

informatiesessies zijn ambtenaren van de Utrechtse gemeenten geïnformeerd over de werkwijze van 

M. en welke stappen er ondernomen dienen te worden om de aansluiting op het netwerk van M. te 

realiseren.  

Indien gemeenten besluiten van het aanbod van de provincie gebruik te maken, zal de aansluiting op 

M. op zijn vroegst vanaf september dit jaar gerealiseerd kunnen worden. De provincie zelf zal op een 

nader te bepalen tijdstip deze zomer via een persbericht of -moment aandacht besteden aan dit 

initiatief.  


