
Versterking integriteitsprocessen 
Er wordt gewerkt aan meerdere opdrachten om 
het integriteitsbeleid van de ambtelijke organisatie 
te versterken. Het integriteitsbeleid bestaat uit 
drie domeinen: integriteitskwesties, ongewenste 
omgangsvormen en vermoedens van misstanden. 
Op korte termijn wordt het VOG-beleid en het 
aangifteprotocol opgeleverd. Daarnaast werken 
we intern nauw samen om de processen rondom 
ongewenste omgangsvormen vorm te geven.   
Denk hierbij aan het actualiseren van het beleid,  
de meldingspunten en het reageren op incidenten. 
Ook zijn wij een interne sparringspartner op het 
gebied van digitale weerbaarheid.

Bibob onderzoeken
Met behulp van de wet Bibob screenen wij de 
partijen met wie de provincie zaken doet.  
Naast subsidieverlening, omgevingsvergunningen 
en aanbestedingen kijken wij in toenemende mate 
ook naar vastgoedtransacties. Het afgelopen jaar is 
extra geïnvesteerd om het toegenomen aantal zaken 
te kunnen onderzoeken en de samenwerking met 
uitvoerende afdelingen te versterken.

Lopende projecten en ontwikkelingen  
programma Weerbaarheid

Samen werken aan  
een weerbaar Gelderland!

1 Weerbare organisatie

Teamsessies integriteit en weerbaarheid 
De teamsessies integriteit en weerbaarheid zijn bedoeld 
om bewustwording te vergroten en een veilige 
omgeving te creëren waarin dillema’s in het werk 
besproken kunnen worden. Er hebben zes pilotsessies 
plaatsgevonden. Deze worden nog geëvalueerd.  
We zijn in gesprek om van deze pilot een standaard 
teamsessie te maken binnen Gelderland Leert. Deze 
teamsessie wordt vanaf januari 2022 aan alle teams 
binnen de provinciale organisatie aangeboden.



2 Weerbare overheid

Aanpak vakantieparken 

Ariadne project 
Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van 
het Openbaar Ministerie, politie en provincie, dat alle 
gemeenten in Gelderland ondersteunt bij het voor–
komen en aanpakken van ondermijning en criminaliteit 
op en rondom vakantieparken. Het project onder–
steunt momenteel 30 gemeenten bij het in kaart 
brengen en analyseren van de situatie op vakantie–
parken, het uitvoeren van vakantieparkcontroles en 
het vervolgtraject. De volgende partners hebben zich 
aangesloten bij het project: belastingdienst, 
Koninklijke Marechaussee, Landelijke Eenheid politie, 
inspectie SZW en de Gelderse Omgevingsdiensten.  
Er is een traject gestart voor de verlenging van het 
Ariadne project na 2023.

Nummering recreatieobjecten 
Tot nu toe zijn er 11 gemeenten geholpen om hun 
recreatieobjecten te voorzien van een formele 
adresaanduiding. Het aanbod staat nog open voor 
andere gemeenten. 

Ariadne app
We ontwikkelen een applicatie voor gemeentelijke 
toezichthouders voor het uitvoeren van controles op 
vakantieparken. De app ontwikkelen we in eigen 
beheer. We verwachten dat de app begin 2022 
gebruiksklaar is. De app stellen we ter beschikking 
aan het Ariadne project en alle Gelderse gemeenten 
die hiermee willen werken. 

Gelderse bedrijventerreinen veilig & 
weerbaar 

Project Theseus
Gemeenten worden ondersteund door een flexteam 
om hun bedrijventerreinen in kaart te brengen en te 
controleren. Er zijn al 15 gemeenten die zich hebben 
aangemeld bij het project. Ook zijn er verschillende 
partners aangehaakt: Landelijke Eenheid Politie, 
RIEC Oost-Nederland, RDW/LIV, Douane, Patform 
Veilig Ondernemen, Inspectie SZW en de Belasting–
dienst. We zijn met het ministerie van J&V in gesprek 
over de verlenging en financiering van dit project na 
maart 2022. 

Subsidieregelingen Publiek Private Samenwerking
Er staan twee subsidieregelingen open voor 
gemeenten om op bedrijventerreinen een Publiek 
Private Samenwerking te realiseren. Er is een 
regeling voor procesondersteuning en een regeling 
voor de realisatie van fysieke maatregelen, zoals 
cameratoezicht.

IBIS Systeem 
Met het Integrale Bedrijventerreinen Informatie 
Systeem (IBIS) maken we per gemeente en per 
bedrijventerrein de kenmerken inzichtelijk die de 
situatie rond veiligheid/weerbaarheid weergeven. 
Daarnaast zorgen we dat per bedrijventerrein 
gegevens beschikbaar zijn voor informatie-gestuurd 
onderzoek. Dit systeem is toegankelijk voor alle 
Gelderse gemeenten. 

Ontwikkeling risicotaxatietool 
Er vind een dataonderzoek plaats met de Avans 
Hogeschool en de provincie Noord Brabant.  
Avans Hogeschool is in januari 2021 gestart met  
een dataonderzoek voor het ontwikkelen van een 
risicotaxatietool om criminaliteit en ondermijning 
op bedrijventerreinen sneller op te sporen.  
De belangrijkste indicatoren die inzicht geven in de 
kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit 
zijn bekend. Deze worden op dit moment getoetst 
middels een praktische validatie in 5 gemeenten.  
Er wordt een dashboard ontwikkeld die de resultaten 
weergeeft. Dit past bij de aanpak van toekomst-
bestendige bedrijventerreinen.



Agenda Veilig Buitengebied 

Pilot ‘Buiten in Beeld’
Samen met het RIEC Noord-Oost Gelderland en de 
Achterhoekse gemeenten zijn we een pilot gestart 
om meer zicht te krijgen op het buitengebied. 
Wanneer de resultaten bekend zijn, communiceren 
we dit met alle Gelderse gemeenten.

Vrijgekomen agrarische bestemmingen (VAB’s) 
We hebben de huidige leegstand en een prognose  
van de toekomstige leegstand van de agrarische 
bestemmingen in Gelderland in beeld gebracht.  
De tot op heden verzamelde data zijn enthousiast 
ontvangen door gemeenten. Op dit moment vindt 
een verdere controle op de data plaats om te zorgen 
dat deze zo valide en betrouwbaar mogelijk is.  
We onderzoeken hoe we de data op een bruikbare 
manier kunnen aanbieden aan gemeenten.
Op dit moment vindt een verdere controle op data 
plaats, om te zorgen dat deze data zo valide en 
betrouwbaar mogelijk is.

Keurmerk Veilig Buitengebied Gelderland-Zuid
Op verzoek van de gemeenten in het district 
Gelderland-Zuid ondersteunen wij bij de uitrol van 
het Keurmerk Veilig Buitengebied in dit district. 
Dertien van de veertien gemeenten gaan deelnemen 
aan het traject.

Onderzoek provincie en aanpak ondermijning
We hebben de Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur (NSOB) opdracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de rol van provincies in de aanpak van 
ondermijning. Het essay is overhandigd en 
gepubliceerd op de website van de NSOB.  
We hebben het essay gedeeld met alle provincies. 

Rioolwateronderzoek KWR met provincie Noord-
Brabant
Samen met de provincie Noord-Brabant hebben we 
wateronderzoeksinstituut KWR opdracht gegeven 
om onderzoek te doen naar de hoeveelheid geloosd 
drugsafval op het riool. Er heeft een stakeholders-
bijeenkomst plaatsgevonden en is er literatuur-
onderzoek gedaan. De data wordt geanalyseerd en in 
mei 2022 ligt er een eindrapport. 

Deelname stuur- en werkgroepen ondermijning in 
de districten
We zijn ambtelijk vertegenwoordigd in de stuur- en 
werkgroepen ondermijning in alle drie de veiligheids-
districten (Noord-Oost-, Midden- en Zuid Gelderland). 
Wij nodigen en dagen gemeenten nog steeds uit om 
met initiatieven te komen. 

Subsidieregeling verwijderen drugsafval
Sinds 2021 wordt de subsidieregeling voor het 
verwijderen van drugsafval uitgevoerd in IPO 
verband. In een recente evaluatie hebben wij het IPO 
verzocht de regeling uit te breiden zodat gemeenten 
in een ruimer aantal gevallen gecompenseerd kunnen 
worden voor de verwijdering van drugsafval. 

Campagne Meld Misdaad Anoniem 
Meld Misdaad Anoniem heeft in 21 gemeenten de 
campagne ‘aanpak drugslabs in het buitengebied’ 
uitgevoerd. Middels cofinanciering faciliteren wij de 
campagne. Het aanbod voor het uitvoeren van de 
campagne staat nog open voor de andere Gelderse 
gemeenten. 

Het Gelders Ondermijningscongres 2022
In het najaar 2022 wordt er een ondermijnings-
congres georganiseerd op het Provinciehuis.  
Onze provincie bulkt van de goede voorbeelden, 
kennis en expertise en dit delen we graag met  
onze gemeenten en veiligheidspartners.



3 Weerbare samenleving 

Expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’
De expositie is een samenwerking met CoMensha  
en Stichting Open Mind. De expositie heeft tot nu 
toe in de gemeenten Lochem, Berkelland, Arnhem, 
Apeldoorn en Ede gestaan en reist door naar Wijchen 
en Barneveld. Er komen nog steeds aanmeldingen 
van gemeenten binnen. 

#Leerling- en #Studentalert
Dit project is een les- en voorlichtingsprogramma 
wat wordt ingezet op scholen om jongeren bewuster 
te maken van en weerbaarder te maken tegen 
ondermijnende criminaliteit. In het schooljaar 
2020-2021 zijn er, ondanks COVID-beperkingen, op 
26 scholen in totaal 128 bewustwordingslessen 
gegeven. Hierbij zijn 5669 jongeren, minimaal 255 
ouders en 502 medewerkers van scholen bereikt. 

Fenomeenonderzoek inzet arbeidsmigranten  
in de grensregio
In september is dit onderzoek door het RIEC Oost-
Nederland gepresenteerd op de grenslandconferentie. 
Het onderzoek geeft een beeld van misstanden in de 
woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeids–
migranten aan weerszijden van de grens.  
Het rapport biedt een eerste aanzet tot bestuurlijk 
handelingsperspectief en aanbevelingen ter verbetering 
van grensoverschrijdende samenwerking.

Expertmeeting seksuele uitbuiting jongeren en 
adolescenten 
Samen met de gemeente Arnhem hebben we  
een digitale expertmeeting georganiseerd voor 
professionals en ambtenaren binnen de hulp–
verlening, het onderwijs en het veiligheidsdomein. 
In gesprek met experts werd gezocht naar 
verschillende interventies en aanknopingspunten 
voor de aanpak van seksuele uitbuiting. Behalve een 
impuls aan de samenwerking heeft de meeting ook 
handelingsperspectief opgeleverd om signalen van 
seksuele uitbuiting op te vangen.

Cyberweerbaarheid ‘Delen doe je niet!”  
(in ontwikkeling)
Tegenwoordig komen jongeren via Sextortion, 
chantage met naaktbeelden gedeeld via online 
netwerken, in aanraking met seksuele uitbuiting.  
Dit project betreft cofinanciering van een interventie 
die wordt ontwikkeld door Hackshield, Saxion 
Hogeschool en gemeente Ede. 
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4 Data, inzicht & onderzoek

Leergang datagedreven werken. 
De leergang is aangeboden aan de Gelderse 
ambtenaren openbare orde en veiligheid. Hen werd 
op basisniveau uitgelegd wat datagedreven werken  
is en hoe het ingezet kan worden binnen het 
veiligheids domein. In 2022 zal hierop een 
verdiepingsslag worden aangeboden. 

Project Troje 
Met het project Troje willen we de digitale 
weerbaarheid van gemeenten versterken door een 
challenge aan te gaan met Gelderse gemeenten. 
Daarin wordt gemeenten de kans geboden om zich 
te laten hacken in een zogenaamde “Redteaming-
oefening”. 

Webinar Citydeal Zicht op Ondermijning
Samen met het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 
hebben we een webinar georganiseerd over het 
dashboard ‘Zicht op Ondermijning’. Het doel was  
om gemeenteambtenaren inzicht te geven in het 
dashboard en te laten zien hoe deze data hen kan 
helpen bij de aanpak van ondermijning. 


