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Onderwerp Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Woudenberg 2019

Advies 1. Akkoord gaan met de beleidsregel toepassing Wet Bibob;
2. Ter kennisname aan de gemeenteraad, via de ingekomen stukken, 

aanbieden.
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Inleiding
Door het Regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) is het advies gegeven om de 
beleidsregel toepassing Wet Bibob uit te breiden met de mogelijkheid om achteraf na een 
vastgoedtransactie een bibob-toets uit voeren.
De bijgevoegde beleidsregel is conform het modei van het RIEC en onderzoek achteraf is hierin 
opgenomen.

Centrale vraag
Kan het college van B&W instemmen met de beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente 
Woudenberg 2019?

Beoogd resultaat (wat)
Het doei is een beieidsregel waarin alie mogeiijkheden binnen de Wet Bibob zijn verwerkt.

Kader
• Wet Bibob;
• Onderiiggende wet- en regeigeving, zoals Wabo, Drank- en Horecawet, APV, 

verordening speelautomatenhailen, subsidieverordening, etc.

Argumenten
• De aanvulling past binnen het binnen de gekozen aanpak tegen ondermijnende 

criminaliteit;
• In het actiepian bewustwording en aanpak ondermijning is vastgoed een focusgebied;
• De aanvulling past binnen de wettelijke mogeiijkheden.

Duurzaamheid
Mens', het voorstei levert een bijdrage aan een veilige ieefomgeving. 
Markt: het creeren van financiele weerbaarheid.

Draagviak
Op advies van het RIEC is de beleidsregel aangevuld met het mogelijkheid om achteraf 
onderzoek te doen na een vastgoedtransactie.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing

Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiele 
toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering
Nadat het college van B&W akkoord gaat met de beleidsregel wordt deze gepubliceerd.

Conclusie
De aanvulling past binnen de gekozen aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.

Communicatie
Na vaststelling van de beleidsregel wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl.

Bijlage(n)
1. Beleidsregel toepassing wet Bibob gemeente Woudenberg 2019
2. Bibob-beleidslijn gemeente Woudenberg vastgesteld 23 September 2014
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