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Onderwerp: Publicatie rapport City Deal Zicht op Ondermijning  

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Vandaag (28-10-2019) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, de 
rapportage ‘City Deal Zicht op Ondermijning’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Gemeente Helmond 
participeert samen met de andere vier B5-steden sinds 28 juni 2017 in deze City Deal. Het doel van de City 
Deal is om aan de hand van data-analyse patronen zichtbaar te maken en inzichten op te doen die bijdragen 
aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Binnen de City Deal wordt er gewerkt met CBS data welke 
verrijkt wordt met andere kwantitatieve informatiebronnen van onder andere het Kadaster en gemeentelijke 
data. In de rapportage die vandaag is aangeboden staan de resultaten van de City Deal op de thema’s 
‘vastgoedfraude’ en ‘ondermijnende drugscriminaliteit’ voor de deelnemende gemeenten over de periode juli 
2017 tot en met juni 2019.  
  
De City Deal is een samenwerking van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg 
(namens de B5), het Centraal Bureau voor de Statistiek, de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Financiën (Belastingdienst), het Openbaar Ministerie en de 
Nationale Politie. De projectorganisatie is in handen van ICTU.   
  
De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag richtten zich op vastgoed, Utrecht en de B5 hebben 
zich in deze City Deal gericht op drugscriminaliteit. Met deze brief informeren we u over de rapportage, de 
meest opvallende resultaten en het vervolg van de City Deal Zicht op Ondermijning.    
  
Leerervaringen en resultaten   
De City Deal heeft in de eerste twee jaar een aantal belangrijke inzichten opgeleverd voor de inzet van 
dataanalyse bij de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. De centrale onderzoeksvraag van de 
B5 gemeenten was: “Welke risicofactoren voorspellen de productie van hennep in de B5-gemeenten in 
Noord-Brabant?” Met de City Deal Zicht op Ondermijning kregen we o.a. zicht op leeftijd, woonsituatie en 
sociale context van personen die verdacht zijn van drugsproductie. Er is daarnaast een begin gemaakt met 
een model dat voorspelt op welke locaties zich een hennepkwekerij bevindt. De analyses geven o.a. weer 
dat er vergeleken met de G4, binnen de B5 meer familierelaties zijn tussen verdachten van vervaardiging 
van softdrugs. 
De analyses van vastgoed geven onder andere zicht op ‘doorsluishuizen’ (woningen die in een periode van 
twintig jaar vijf keer of vaker worden doorverkocht) en profielen van huiseigenaren.  
  
De eerste inzichten, indicatoren en patronen zijn belangrijk omdat ze de weerbaarheid tegen ondermijning 
kunnen versterken, onder meer via een thema- of wijkgerichte aanpak. Zo kunnen hotspots met verhoogde 
risico’s gebruikt worden om effectiever op zoek te gaan naar doorsluishuizen Daarnaast kunnen inzichten in 
de rol van familierelaties gebruikt worden in een meer gerichter bestrijding van drugscriminaliteit, 
bijvoorbeeld in programma’s als de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). 
  



 

 

We hebben door de City Deal nu twee jaar ervaring met het werken met (CBS) microdata en met een 
nieuwe samenwerking bij het uitwisselen en gebruiken van data. Er is meer inzicht verkregen in de wettelijke 
kaders en juridische (on)mogelijkheden.  
 
Meer over de City Deal Zicht op Ondermijning  
De City Deal biedt een kwantitatieve aanvulling op de kwalitatieve methoden van onderzoek die worden 
ingezet bij de aanpak van ondermijning. De City Deal is geen instrument voor opsporing, maar het legt de 
zogenaamde ‘kansrijke zoekgebieden’ bloot. Er wordt alleen gewerkt met geanonimiseerde data binnen een 
veilige digitale CBS-omgeving. 
  
Vervolg   
Het is de ambitie om de City Deal Zicht op Ondermijning te laten uitgroeien tot een volwaardig 
onderzoeksinstrument, inzetbaar in programma’s en projecten gericht op de preventieve aanpak van 
ondermijning. Naast inzichten voor de preventie van ondermijning, levert de City Deal ook interessante 
vervolgvragen op. Om de voorspelkracht voor drugsdelicten verder te vergroten, zullen extra kenmerken 
worden geanalyseerd. Deze en nog vele andere inzichten vragen om vervolgonderzoek. Daarom is de City 
Deal eind 2018 verlengd tot en met juni 2021. In deze periode zal de B5 samen met de partners de 
ontwikkelde methode verder ontwikkelen.  
 
Mede vanwege de innovatieve methodiek en eerste inzichten heeft een aantal nieuwe gemeenten 
aangegeven ook te willen toetreden tot deze City Deal. Belangrijke uitgangspunten voor het vervolg zijn het 
betrekken van meer partijen en een actieve verbinding met bestaande RIEC-initiatieven (het RIEC is een 
samenwerkingsverband van de veiligheidspartners voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit). Op 
inhoud blijven ‘drugscriminaliteit’ en ‘vastgoedfraude’ ook in de toekomst de hoofdthema’s van de City Deal.  
  
  
Bijlage   
Infographic met de opvallendste resultaten voor de B5 
  
Meer lezen? 
 klik hier voor meer informatie 
  
  
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel  mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 

    
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z20486&did=2019D42850

