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Onderwerp

 Ondersteun gemeenten om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

In een artikel van Binnenlands Bestuur (*) valt te lezen dat de provincie Utrecht recent

heeft besloten een bedrag van bijna 40.000 beschikbaar te stellen voor de eenmalige

aansluitkosten en de eerste jaarbijdrage van Utrechtse gemeenten aan Meld Misdaad

Anoniem. (MMA)

De PVV is van mening dat dit meldpunt een waardevolle bijdrage kan leveren in het

bestrijden van criminaliteit. Een melding wordt alleen doorgestuurd naar de politie en

andere opsporingsdiensten als die concreet is en de anonimiteit van de melder kan

worden gewaarborgd. Ook voor gemeenten kan de informatie nuttig zijn, bijvoorbeeld

als het fraude of ondermijning betreft. Gemeenten ontvangen deze signalen alleen als

zij zijn aangesloten op het netwerk van MMA. 

Daarom wil ondergetekende aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende

vragen stellen.

1. Kunt u aangeven welke Zuid-Hollandse gemeenten zich nog niet hebben aangesloten

bij MMA? 

Antwoord

De aangesloten partners zijn Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpenerwaard,

Lansingerland, Leiden, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht en Zwijndrecht

zijn aangesloten. Daarnaast zijn er 25 aanvragen in voorbereiding door MMA.

2. Deelt u de mening dat MMA een waardevolle bijdrage kan leveren in het bestrijden

van criminaliteit? Zo ja, kunt u angeven wat de provincie momenteel doet in het kader

van MMA & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord?

Antwoord

MMA is een onafhankelijk meldpunt dat binnenkomende informatie doorgeeft aan

betrokken partners om bij te dragen aan hun inzet bij de aanpak van criminaliteit. Het

heeft als primair doel om de informatiepositie van betrokken partners te optimaliseren

en alertering te stimuleren. Wij werken momenteel via integriteitsbeleid en toepassing



Pagina 2/2 van de wet Bibob aan de versterking van weerbaarheid tegen ondermijning en

criminaliteit, voornamelijk gericht op de weerbaarheid van de eigen organisatie.

Het ondersteunen of stimuleren van gemeenten bij de aanpak van criminaliteit en de

rol die PZH hierin neemt, beperkt zich tot informatie-uitwisseling op basis van het

RIEC-convenant. Gemeenten bepalen de lokale prioriteiten op het gebied van OOV en

vertalen deze naar doelen in hun lokale veiligheidsplannen. Daarin kan de gemeente

de keuze maken om een informtieknooppunt in te richten en daarbij ook gebruik te

maken van MMA. Het is aan de betrokken gemeenten om te bepalen of de informatie

die MMA deelt meerwaarde heeft voor de lokale aanpak bij het bestrijden van

criminaliteit.

3. Bent u bereid, indien van toepassing, om de aansluitkosten en eerste jaarbijdrage te

dekken voor Zuid-Hollandse gemeenten die zich nog niet hebben aangesloten bij

MMA, teneinde een stimulans te geven om alsnog deel te nemen? Zo nee, waarom

niet?

Antwoord

Nee, in het verleden waren aansluit en gebruikskosten voor gemeenten hoog.

Inmiddels stimuleert het ministerie van J&V de aansluiting van gemeenten door de

subsidiering van MMA. De kosten voor gemeenten zijn hierdoor beperkt. In Zuid-

Holland is dit ook terug te zien in het aantal nieuwe aanvragen. Zuid-Hollandse

gemeenten weten MMA te vinden en behoort daardoor tot één van de provincies met

een hoog aantal aangesloten gemeenten. 

Den Haag, 27 oktober 2020
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drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


