Stap 3
Toestemming bevoegd gezag
Via een beleidsnotitie wordt het bestuur om toestemming gevraagd voor de uitvoering van het
plan van aanpak. Het verdient aanbeveling om de problemen in een bepaalde branche duidelijk
op papier te zetten en in een beleidsnotitie eventueel voor te stellen om gefaseerd te beginnen.
Dat wil zeggen met een beperkt aantal branches. De toepassing van BIBOB kan in een later
stadium wellicht uitgebreid worden naar de overige branches.
Het doel van de beleidsnotitie is dat de bestuurders zich bewust worden van het belang van een
bestuurlijke aanpak en meer specifiek wat de meerwaarde kan zijn van het BIBOBinstrumentarium hierin. Deze bewustwording kan gebaseerd zijn op de uitkomsten van de
enquêtes die onder andere aantonen wat de knelpunten ten aanzien van criminele infiltratie zijn
op het gebied van vergunningverlening. Uiteraard kan een andere analyse of verkenning van de
criminele infiltratie binnen de gemeente ook bijdragen tot deze bewustwording. Dit geeft een
overzicht van de bedreigingen voor het lokale bestuur, maar geeft ook mogelijkheden aan om
deze problemen op te lossen.
Bovendien kan in een beleidsnotitie de samenhang worden aangegeven met andere
beleidsterreinen en daarbij betrokken partijen, zodat een eventuele regionale samenwerking
mogelijk is. Zo kan de bestuurlijke aanpak deel uitmaken van het integraal veiligheidsbeleid of
van het economisch beleid waarbij de aandacht extra gericht is op de vergunningverlening of
handhaving. Bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe ondernemers in een bepaald gebied of het
opkopen van panden met het oog op ruimtelijke ontwikkeling binnen een gebied of wijk in de
gemeenten. De implementatie van het BIBOB-instrumentarium kan dit soort ontwikkelingen een
extra impuls geven.
Met name in het huidige gedualiseerde bestel, waar een duidelijke taakverdeling binnen het
lokaal bestuur centraal staat, is deze besluitvorming belangrijk: het bestuur (het college van B&W)
maakt beleid en neemt besluiten; de gemeenteraad controleert het bestuur. De rol van de
burgemeester is hierin ook van belang en zijn steun is onmisbaar. Als voorzitter van zowel het
college als de gemeenteraad kan hij draagvlak creëren binnen de gemeente. Bovendien biedt de
Wet BIBOB hem in zijn taak als handhaver van de openbare orde een extra instrument.
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