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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen VVD-Klik app Meld een vermoeden

Geachte leden van de raad,

De fractie VVD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld (art. 33 RvO) met als onderwerp 
‘Klik app Meld een vermoeden’.
Hierbij de beantwoording van deze vragen, waarbij we u ook nader willen informeren over het doel 
en de context van het gebruik van de app Meld een Vermoeden door de gemeente Midden-
Groningen. 

Wij als college hechten veel belang aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze 
gemeente. Niet alleen vanwege het ondermijnende karakter van deze vorm van criminaliteit, maar 
ook vanwege de uiteindelijke consequenties voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. 
Consequenties die vaak pas na verloop van tijd steeds meer zichtbaar worden.
Daarbij is het in de eerste plaats van belang dat signalen van ondermijning worden herkend en 
worden gemeld bij een centraal onderdeel van de organisatie die deze signalen kan duiden en 
uitwerken. 

Ambtenaren die werkzaam zijn binnen de gemeentelijke organisaties zien vaak zaken die opvallen 
en die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Denk daarbij aan handhavers, medewerkers 
van burgerzaken, medewerkers van de afdeling belastingen, medewerkers van de sociale recherche, 
etc. Meldingen kunnen worden gedaan over situaties waarbij sprake kan zijn van crimineel 
handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijvigheid bij een ‘leegstaande’ loods, betalingen met 
grote sommen contant geld of het betalen van een veel te hoge prijs voor een pand in de lokale 
horeca.
We zijn daarom continu op zoek naar verbeteringen in onze aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. Dit geldt ook voor wat betreft de wijze waarop signalen op een veilige en eenvoudige 
manier kunnen worden gemeld. De app ‘Meld een Vermoeden’ draagt hieraan bij. ‘Meld een 
Vermoeden’ is ontstaan vanuit een landelijk initiatief in 2016, georganiseerd door het Ministerie van 
BZK. De website www.meldeenvermoeden.nl fungeert sindsdien als platform van waaruit 
handvatten zoals de app worden uitgerold over gemeenten. 

http://www.meldeenvermoeden.nl/
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Wat is de app ‘Meld een Vermoeden’?
Met de app ‘Meld een Vermoeden’ creëren we een centraal meldpunt binnen de gemeente voor 
signalen van medewerkers over mogelijke ondermijnende criminaliteit. Waar voorheen collega’s 
opvallende zaken via telefoon of mail doorgaven aan het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV), 
wordt nu deze meldingsapp gebruikt. Delen via deze app is technisch en organisatorisch veiliger dan 
het delen van signalen via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.
 
Ten opzichte van de vroegere situatie wordt nu dankzij de app de informatie nog veiliger gedeeld. 
Ook wordt voorkomen dat te veel (bovenmatig) informatie wordt gedeeld, doordat de app een 
specifiek aantal invulvelden vermeldt en dus selecterend is in het melden van het signaal. Het 
gebruik van de app kent dan ook minder risico’s dan het delen van informatie via andere media.

Overigens bestaat ook Meld Misdaad Anoniem (MMA). Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk 
meldpunt waar burgers anonieme informatie kunnen geven over criminaliteit en misdaad. Deze 
meldingen konen uiteindelijk bij de politie terecht.

Vraag 1
De AP maakt zich zorgen over deze App en de privacy risico’s die aan het gebruik van deze app 
kleven (volgens berichtgeving in augustus uit het Financieel Dagblad). Is het college hiermee 
bekend? 

Ja
Hoe wordt de privacy van zowel de melder als degene waarover een melding wordt gedaan, 
geborgd? 

Bij een melding via het webformulier of de app ‘Meld een Vermoeden wordt de melder 
gevraagd om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer.
Als melders deze persoonsgegevens niet willen verstrekken, hebben zij de mogelijkheid hun 
melding anoniem te maken. Bij een anonieme melding wordt geen enkele vorm van 
persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen en gekoppeld aan de melding. Dit betekent 
dat de app in dat geval geen van bovenstaande persoonsgegevens registreert. Ook wordt in 
het geval van een anonieme melding het IP-adres voor logging achterwege gelaten.

Met betrekking tot de privacy van de degene waarover een melding wordt gedaan, zijn de 
volgende drie punten relevant.
- Alleen beheerders van ‘Meld een Vermoeden’ en de door hen geselecteerde behandelaars 
bij team OOV (Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente Midden-Groningen zijn 
ontvangers van de gegevens in de signalen en alleen zij hebben toegang tot deze gegevens.
- Op grond van de DPIA (Data Protection Impact Assessment) worden persoonsgegevens die 
binnenkomen via ‘Meld een Vermoeden’ in beginsel enkel verwerkt ten behoeve van de 
aanpak van ondermijning. Om die reden dient de behandelaar bij team OOV ten aanzien van 
de verwerking van gegevens die voor dit doel niet noodzakelijk zijn, te beoordelen of deze 
verwijderd moeten worden.
- Gegevens die binnenkomen via ‘Meld een Vermoeden’ mogen niet langer dan noodzakelijk 
bewaard worden. Concreet betekent dit dat ongegronde meldingen op grond van het Privacy 
Protocol Ondermijning maximaal een jaar worden bewaard in een niet-actieve omgeving, 
waarna deze meldingen en gerelateerde data permanent worden vernietigd. Als een signaal 
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leidt tot een plan van aanpak, wordt het signaal maximaal vijf jaar bewaard.

Hoe worden meldingen en gerelateerde data weer verwijderd als ze ongegrond bleken te zijn?
Ongegronde meldingen worden op grond van het Privacy Protocol Ondermijning na maximaal 
een jaar vernietigd. Dit betekent dat deze gegevens niet slechts 
onbereikbaar/onherkenbaar worden gemaakt, maar permanent worden verwijderd.

Vraag 2
Deelt het College de constatering van de AP, dat de gemeente in feite een politietaak op zich 
neemt? En deelt het College het vermoeden van de AP, dat gemeentelijke systemen daar mogelijk 
niet voldoende voor zijn toegerust?

Nee.
De constatering van de AP dat de gemeente in feite een politietaak op zich neemt, ziet 
enkel op de situatie dat burgers vermoedens van criminele zaken via een app bij de 
gemeente kunnen melden. De constatering van de AP zoals vermeld in het Financieel 
Dagblad luidt namelijk als volgt: ‘Als een gemeente een systeem inzet waar burgers “zachte 
vermoedens” van criminele zaken kunnen melden, kleven daar grote privacyrisico’s aan. Een 
gemeente neemt hiermee in feite een taak over van de politie’. Deze situatie is in de 
gemeente Midden-Groningen niet aan de orde, omdat burgers in deze gemeente geen 
meldingen via de app Meld een Vermoeden kunnen doen. 
De app Meld een Vermoeden is voor dit moment bedoeld voor medewerkers van gemeente 
Midden-Groningen. Indien overwogen wordt om op termijn de app breder in te zetten, dan 
zal hiervoor een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden. 

Vraag 3
Vind het College het wenselijk, dat de gemeente zelf politietaken uitvoert?

Zie beantwoording vraag 2 

Vraag 4
Deelt het College de inschatting van de AP, dat de app ingezet kan worden bij bv. burenruzies, 
middels een valse ‘zachte melding’, waarna een aantekening van ‘mogelijke betrokkenheid bij 
strafbare zaken’ kan volgen?

Nee, de app is niet ter beschikking gesteld aan burgers. Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 5
Hoe gaat de opvolging van via de app gedane meldingen in zijn werk? Is er voldoende capaciteit 
beschikbaar om daadwerkelijk het benodigde onderzoek uit te voeren? 

Signalen die in de app zijn ingevuld, worden door de aangewezen behandelaars van OOV 
beoordeeld, eventueel intergemeentelijk besproken op de casustafel ondermijning en 
eventueel gedeeld met de politie. Een signaal kan overigens alleen met derde partijen 
worden gedeeld als het om ‘grotere’ georganiseerde misdaad gaat. Dit kan dan via het RIEC 
(Regionale Informatie- en Expertise Centrum) en alleen met partijen die zijn aangesloten bij 
het RIEC-convenant (zoals de belastingdienst, UWV, etc.).
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Vraag 6
Wat is het nut van een melding van vermoeden, wanneer inwoners nu in sommige gevallen wordt 
ontraden om aangifte te doen vanwege de mogelijke gevolgen? Is er voldoende daadkracht om tot 
actie over te gaan zodat inwoners ook het nut zien van meldingen en eventuele aangifte?

Zie beantwoording vorige vragen.

Vraag 7
Laat deze app niet juist het wantrouwen van de overheid in zijn burgers zien en voedt dit niet ook 
het onderlinge wantrouwen? 

Zie beantwoording vorige vragen.

Vraag 8
Hoe verhoudt het gebruik van deze App zich tot ons gemeentelijk droombeeld, waarbij wij als 
gemeente juist vertrouwen willen uitstralen naar onze inwoners in wat zij doen en kunnen 
bereiken.

Zie beantwoording vorige vragen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


