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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
criminele weldoeners. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 5 maart 2021 heeft de fractie Beter voor Den Helder, onder verwijzing naar artikel 36 van het Reglement 
van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018, de 
navolgende vragen gesteld over criminele weldoeners. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor 
criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood 
een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig 
ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je 
diensten, je voertuig of zelfs je onderneming. Deze wijze van handelen biedt kansen voor georganiseerde 
criminaliteit. Te denken valt aan het witwassen van geld, het opbouwen/groeien van een imperium en het 
misbruik maken van leegstaande panden ten behoeve van criminele activiteiten zoals illegaal gokken of 
drugshandel. Bovenstaande in acht nemend rijzen bij Beter voor Den Helder de volgende vragen: 
 
1. Is de burgemeester zich bewust van het bestaan en de werkwijze van deze criminele weldoeners? 

 
Ja, de burgemeester is zich over het algemeen bewust van dit soort fenomenen en van de intenties van 
criminelen.  

 
 

2. Is onze ambtelijke organisatie alert op de dienstverlening van criminele weldoeners? Zo nee is de 
burgemeester dan bereid om dit op te laten pakken? Zo ja, worden er dan door de ambtelijke 
organisatie preventieve maatregelen getroffen? Als deze er zijn, welke zijn dit dan? 
 
Ja, de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een van de speerpunten binnen het gemeentelijke 
veiligheidsbeleid. Dat betekent dat we meldingen binnen dit thema ook altijd onderzoeken, al dan niet in 
overleg met andere instanties zoals politie of de Belastingdienst.  
 
Over dit soort en andere fenomenen op het gebied van criminaliteit heeft de gemeente nauw contact met 
het Riec (Regionale Informatie en Expertise Centrum). Het Riec-Liec heeft diverse brochures en 
factsheets opgemaakt, bijvoorbeeld over “Veilig uw pand verhuren” en “Pas op voor criminele 
investeerders in de horeca”. De laatste staat ook op de website van Koninklijk Horeca Nederland 
(www.khn.nl).  
 
Overigens vindt er frequent overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente (zowel ambtelijk 
als bestuurlijk) met Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Den Helder. En tenslotte houden we met alle 
startende horecaondernemers een intakegesprek. Bij die aanvragen voor horecavergunningen vindt ook 
altijd een Bibob-toets plaats. Daarbij wordt ook de relatie tussen de huurder en verhuurder tegen het licht 
gehouden. 
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3. Is de burgemeester bereid om op de website van de gemeente aandacht aan het onderwerp te 

schenken? Zo nee, waarom niet? 
 

Ja, er wordt de komende periode meer aandacht aan geschonken via de verschillende gemeentelijke 
mediakanalen. 

 
 

4. Zijn er al signalen, dat er binnen onze gemeentegrenzen criminele weldoeners actief zijn? 
 

De afgelopen periode zijn er geen meldingen over activiteiten van criminele weldoeners bij ons of de 
politie binnengekomen. Zijn er echter concrete aanwijzingen of vermoedens, dan kan altijd contact 
worden opgenomen met de politie (tel. 0900-8844), of kan gebruik worden gemaakt van het 
gemeentelijke mailadres meldcriminaliteit@denhelder.nl. Wanneer mensen anoniem willen melden, kan 
dat via Meld Misdaad Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl, of 0800-7000). 

 
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 24 maart 2021 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 
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