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Geachte leden van de raad, 
 
De gemeente Midden-Groningen gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem (M.). M. is het 
onafhankelijke meldpunt waar burgers en professionals anoniem informatie kunnen geven over 
criminaliteit. Op 29 november 2022 heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn de 
samenwerkingsovereenkomst met M. ondertekend. Door de aansluiting zal de gemeente vanaf 1 
december 2022 relevante signalen over criminaliteit en fraude in Midden-Groningen ontvangen van 
M. Met deze raadsbrief willen wij u graag informeren over de samenwerking met M.  
 
Informatie Meld Misdaad Anoniem 
Voor meldingen over criminaliteit kan contact op worden genomen met de politie. Daarnaast is het 
voor iedereen mogelijk om anoniem informatie te geven over criminaliteit via Meld Misdaad Anoniem. 
Stichting Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. 
Bij M. wordt onder andere gemeld over hennepteelt, drugslabs, geweld, illegale prostitutie, 
ondermijnende activiteiten, onverklaarbaar vermogen en fraude in het sociaal domein. Alleen als de 
anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals 
de politie en andere opsporingsdiensten. Landelijk stuurt M. jaarlijks ongeveer 20.000 meldingen door 
naar de opsporingsinstanties.  
 
Het is momenteel voor burgers van de gemeente Midden-Groningen al mogelijk om via M. meldingen 
over criminaliteit te doen. De relevante meldingen stuurt M. door naar opsporingsinstanties als politie 
en justitie, maar nog niet naar de gemeente. Door de aansluiting bij M., zal de gemeente Midden-
Groningen deze meldingen eveneens rechtstreeks ontvangen. Hierdoor wordt het voor de gemeente 
mogelijk om op deze meldingen te acteren. Dit is belangrijk omdat de gemeente vaak ook een rol 
heeft bij de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij 
sprake is van huiselijk geweld, illegale horeca, drugscriminaliteit (toepassing artikel 13b Opiumwet), 
opslag van illegaal vuurwerk en diverse vormen van fraude. 
 
De meldingen van Meld Misdaad Anoniem kunnen door de gemeente gecombineerd worden met eigen 
gegevensbronnen. Vervolgens kan de gemeente een melding nader onderzoeken, deze eventueel 
bespreken in de casustafel ondermijning en integraal oppakken en – indien gewenst en mogelijk - 
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bestuurlijke maatregelen treffen in aanvulling op het strafrecht (waarvoor politie en justitie 
verantwoordelijk zijn). De gemeente vergroot hiermee haar informatiepositie en versterkt de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit.  
 
Aspecten privacy  
Aspecten op het gebied van privacy zijn meegewogen bij de beslissing aan te sluiten bij Meld Misdaad 
Anoniem. Het is van groot belang vertrouwelijk om te gaan met de informatie die via Meld Misdaad 
Anoniem bij de gemeente binnenkomt. Om die reden zal de toegang tot het informatiesysteem van 
Meld Misdaad Anoniem uitsluitend worden verstrekt aan drie medewerkers van de gemeente. 
 
Financiën 
De aansluitingskosten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem bedragen eenmalig € 1.000,-. Verder 
dient de gemeente per jaar kosten voor een abonnement te betalen. De kosten voor een 
jaarabonnement zijn afhankelijk van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Voor de gemeente 
Midden-Groningen zullen deze kosten jaarlijks € 900,- exclusief btw bedragen. 
 
Meld een Vermoeden 
Sinds 1 april 2021 heeft de gemeente Midden-Groningen meegedaan aan een pilot met Meld een 
Vermoeden. De kosten hiervoor werden gefinancierd vanuit het Ministerie van BZK. Via de app Meld 
een Vermoeden konden medewerkers van de gemeente vermoedens van ondermijning delen. 
Gedurende de pilotfase is er een slechts een beperkt aantal meldingen via de app binnengekomen. 
Om die reden is er besloten de samenwerking met Meld een Vermoeden niet te verlengen.  
 
Om het voor medewerkers van de gemeente toch mogelijk te maken signalen van ondermijning op 
een eenvoudige wijze te delen, zal er hiervoor een meldformulier op Intranet worden ingericht. Deze 
meldingen zullen bij maximaal drie medewerkers van de gemeente terechtkomen. Verder kunnen 
medewerkers van de gemeente meldingen doen bij Meld Misdaad Anoniem. Deze meldingen zullen 
binnenkomen bij opsporingsinstanties zoals politie en justitie en drie medewerkers van de gemeente. 
 
Voor meldingen over criminaliteit kunt u contact opnemen met de politie (telefoon 0900-8844). U 
kunt ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week 
bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en 
op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Anoniem melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


