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Besluitvorming van bestuursorganen 

Stap 1 
Bestuurlijke besluitvorming tot ontwikkeling en implementatie van het BIBOB-
instrumentarium binnen een beleidskader 
 
In deze fase heeft de gemeente reeds signalen ontvangen dat bepaalde vormen van criminaliteit 
zich binnen de gemeente manifesteren. Van een aantal verschijnselen zijn de negatieve effecten 
zichtbaar, bijvoorbeeld: 
 
- uitbuiting van specifieke groepen inwoners of rechtspersonen door criminelen 
- bepaalde branches waarin veel gefraudeerd wordt 
- onroerend goed dat wordt opgekocht door criminelen, waardoor de gemeente de controle 

verliest over de buurt of de wijk 
- de gemeente verliest de controle over de criminele activiteiten die zich binnen door 

criminelen opgekochte de panden afspelen en die overlast veroorzaken voor de buurt 
 
De gemeente is zich bewust van de problematiek, juist omdat deze verschijnselen de veiligheid 
en/of de leefbaarheid binnen de gemeente aantasten of zelfs de integriteit en de bestuurskracht 
van het lokale bestuur. Dit laatste doet zich voor, aangezien criminelen ook gebruik maken van 
de diensten die dit bestuur aan hen en alle burgers verleent. Zo vragen ook criminelen 
beschikkingen aan en vestigen zij zich binnen de gemeente via woon- of bedrijfsruimte. 
Gemeenten komen eigenlijk voortdurend in aanraking met criminelen en criminele 
ondernemingen. 
 
De gemeente besluit deze problemen aan te pakken via de bestuurlijke weg. De bestuurlijke 
aanpak kent een aantal mogelijkheden: 
 
- via het voeren van beleid. 
- via vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
- via samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld politie, justitie en andere instanties zoals 

bijvoorbeeld sociale dienst, belasting, woningbouwverenigingen. 
- Via bewaking van de integriteit van het gemeentelijk apparaat. 
 
Het BIBOB-instrumentarium past in al deze beleidsthema’s. Wanneer de gemeente zich bewust is 
van de mogelijkheden die de Wet BIBOB kan bieden, kan ze daadwerkelijk aan de slag. Aan de 
gemeente de vraag hoe zij BIBOB wil en kan inzetten. 
 
Instellen van een projectgroep 
Een eerste concretisering van de beslissing om met BIBOB aan de slag te gaan, is het instellen 
van een projectgroep die de mogelijkheden van de Wet BIBOB inventariseert voor het lokale 
beleid en de nodige voorbereidingen treft om uiteindelijk de implementatie van de wet succesvol 
te laten verlopen. De volgende stappen zullen hier nader op ingaan. 
 


