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Inleiding 

 

Het PTH platform (Preventie, Toezicht en Handhaving) is opgericht na de vuurwerkramp in 

Enschede en de cafébrand in Volendam. Dat is nu meer dan 20 jaar geleden.   

Dit platform voorziet al die jaren in een multidisciplinaire aanpak, daar waar deze een 

duidelijke meerwaarde heeft boven een monodisciplinaire aanpak. De jaar-/werkplannen en de 

capaciteit van de verschillende eenheden en sommige externe partners kunnen door dit project 

op elkaar afgestemd worden.  

Het doel van een multidisciplinaire benadering is het effect van het toezicht te vergroten, 

specifieke omvangrijke aandachtspunten effectief uit te voeren en gelijktijdig de toezichtlasten 

te verminderen. In dit document wordt kort teruggekeken naar de resultaten van de in het 

werkplan 2019 genoemde punten en vooruitgekeken naar de actiepunten 2020. 

 

De PTH-partners leggen de monodisciplinaire werkzaamheden vast in een eigen handhavings- 

of teamplan. Daarbij wordt rekening gehouden met landelijke of anderszins ‘verplichte’ 

regelgeving, taakopdrachten of verantwoordelijkheden. Zij werken uiteraard samen met 

andere partners en/of disciplines. Maar hebben de regie over de eigen inzet. Daarnaast 

informeren zij elkaar bij voortduring over opvallende zaken, doen navraag bij elkaar en 

hebben, indien dat nodig is, bilateraal overleg. Uiteraard binnen de grenzen van de 

privacyregelgeving. 

    

In 2018 zijn de prioriteiten voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 

vastgesteld. In dit werkplan PTH staan meerdere actiepunten die aansluiten bij die prioriteiten.  

De aanpak van illegale hennepteelt (actiepunt 1) heeft een relatie met het IVA thema 

georganiseerde criminaliteit. Actiepunt 4, woonfraude, met het IVA-speerpunt ondermijning en 

sociale kwaliteit. 

Actiepunt 5 is een duidelijk gevolg van de keuze om Veilig Toerisme als belangrijk 

aandachtspunt te benoemen. Met de hier genoemde actiepunten wordt een bijdrage geleverd 

aan de ambitie van Apeldoorn om een toeristisch toplandschap te creëren.  

In 2019 is actiepunt 7 Ondermijning toegevoegd. Ook dit is een gevolg van de keuze om dit 

thema als prioriteit te noemen. Binnen PTH is vooral aan bewustwording op dit thema gewerkt. 

Uit de gesprekken in PTH blijkt wel dat het steeds lastiger wordt om wat betreft inzet en 

beschikbare urencapaciteit de juiste invulling te geven op de gekozen (gezamenlijke) 

prioriteiten. Monodisciplinaire prioriteiten en vooral handhavingsverzoeken en meldingen 

vragen meer tijd dan er beschikbaar is. 

 
Een PTH-overleg in januari 2019 is besteed aan de nieuwe prioriteiten van het IVA en welke 

inkleuring deze geven aan de opgenomen PTH-projecten. Het bestaande integrale 

handhavingsplan uit 2000 is in die vergadering besproken en geëvalueerd. Er zijn diverse 

nieuwe ontwikkelingen, nieuwe terminologie en interventies en inzichten die rechtvaardigen 

dat de overkoepelende handhavingsvisie wordt herschreven. In de vergadering van juli 2019 is 

de concept-handhavingsvisie recreatieterreinen besproken en van een positief advies voorzien. 

In diezelfde bijeenkomst is ook uitleg gegeven over het gebruik van open bronnen en het 

zorgvuldig doen van internetrecherche bij het voorbereiden van handhavingsacties. 

De nieuwe integrale handhavingsvisie is begin januari 2020 in het PTH platform besproken. In 

deze nieuwe handhavingsvisie is invulling gegeven aan de nieuwe kernwaarden uit de 

gemeentelijke organisatievisie. Deze visie past ook bij de nieuwe Omgevingswet. Verder bevat 

de nieuwe visie overkoepelende thema’s en uitgangspunten, die ook na invoering van de 

organisatieverandering relevant blijven. Ook na die organisatiewijziging blijft de behoefte aan 

afstemming op het gebied van toezicht en handhaving bestaan. Intern, en zeker ook met 

externe partners. Denk aan Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en landelijke Inspecties. 

Een nieuw sturingsinstrument in de nieuwe organisatie wordt de zgn. netwerkcirkel. Het PTH-

platform is een vergelijkbare werkvorm en zou prima in het nieuwe organisatiemodel terug 

kunnen komen. 

 
 



Resultaten van de actiepunten 2019 
 

1 

Project hennep aanpak en kennisuitwisseling  
Beleids- en uitvoeringsniveau  

 

Doelstelling: 

Signaleren van, en integraal, voorkomen, verstoren en verminderen van georganiseerde/ 

ondermijnende criminaliteit. We geven prioriteit aan de thema’s: 

1. mensenhandel, 

2. zorgfraude en 

3. drugsproductie 

Betrokkenen:  

Politie, OM, wooncorporaties, UWV, SVB, Belastingdienst, eenheid Activerium 

(RISC) en eenheid Veiligheid & Recht 

Projectleiding: ? , eenheid Veiligheid & Recht 

 

Binnen dit project is gewerkt met het hennepconvenant en bijbehorend uitvoeringsprotocol en 

het Damoclesbeleid. Het hennepconvenant is geüpdatet in 2019. 

 
27 hennepkwekerijen zijn opgerold. 7 panden zijn door de gemeente gesloten na de vondst 

van een kwekerij. In het merendeel van de overige gevallen heeft de woningbouwcoöperatie 

maatregelen getroffen, zoals het beëindigen van de huurovereenkomst. 

 

 

 

2 
Controle vergunningen tbv. Coffeeshops en 

speelautomatenhallen  
 

 

Doelstelling: Het onaangekondigd controleren van bovengenoemde inrichtingen op 

projectbasis in multidisciplinair verband.  

Betrokkenen: 

toezichthouders c.q. inspecteurs van eenheid Veiligheid & Recht (THOR), eenheid 

Ruimtelijke Leefomgeving,  Brandweer risicobeheersing, Politie en 

Belastingdienst  

 

Coffeeshops: Team THOR controleert op sluitingstijden, aanwezigheid van leidinggevenden en 

verkoop aan minderjarigen. 

Deze controles worden meegenomen in de reguliere controlerondes.  

 

In 2019 zijn alle 5 coffeeshops gecontroleerd door THOR. Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd.  

 

 

Speelautomatenhallen: Team THOR controleert op leidinggevenden/ aantal zegels 

(licentieplekken) en aanwezigheid minderjarigen. Deze controles zijn niet multidisciplinair. 

 

In 2019 zijn de 5 speelautomatenhallen gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd. 

 

 

 

 



 

3 
Controle vergunningen Sexinrichtingen  
 

 

Doelstelling: 

Op grond van het gemeentelijk prostitutiebeleid worden jaarlijks tenminste één maal alle 6 

seksinrichtingen in de gemeente gecontroleerd. Dat gebeurt door een multidisciplinair 

team. Daarnaast kennen zowel de politie (vrouwenhandel en vreemdelingenwet) als de 

GGD (volksgezondheid) een hogere controle frequentie. 

Betrokkenen:  

toezichthouders c.q. inspecteurs van Eenheid Veiligheid & Recht (THOR), eenheid 

Ruimtelijke Leefomgeving, Brandweer risicobeheersing, Politie en GGD 

 

THOR heeft samen met het Prostitutie Controle Team van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, 

Identificatie en Mensenhandel 4 van 6 sexinrichtingen onaangekondigd gecontroleerd.  

De overige 2 staan gepland voor begin januari.  

Bij 1 van de sexinrichtingen is aanwezigheid alcoholhoudende drank geconstateerd zonder dat 

de ondernemer beschikt over een Drank- en horecavergunning. Deze ondernemer is hierop 

aangeschreven. 

 

 
 
 
 
4 
Woonfraude, adresfraude  

 

Hoofddoelstelling: Het gezamenlijk aanpakken van woonfraude en adresfraude binnen 

de gemeente Apeldoorn. 

Subdoelstellingen: 

- het bevorderen van een evenwichtige en rechtvaardige woonruimteverdeling; 

- het bevorderen van veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie 

- het bevorderen van een actuele en juiste gemeentelijke basis administratie; 

- het bevorderen van de aanpak van (uitkerings-)fraude. 

Betrokkenen:  

eenheid Activerium (RISC), eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (persoonsinformatiebeheer), de wooncorporaties, VSW, 

(vreemdelingen)Politie, Team THOR 

Projectleiding: E. Visser, eenheid Veiligheid & Recht  

 
Het convenant woonfraude dateerde van 2009, de start van de aanpak van woonfraude. Het  
convenant is in 2019 geüpdatet en is eind 2019 door alle partners getekend. 
 
Over woonfraude wordt apart verslag gedaan door het woonfraudeteam. Op het moment van 
opstellen van deze rapportage was het verslag nog niet gereed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Controle Recreatiebedrijven   

 

Hoofddoelstelling: Toeristisch aantrekkelijk maken van recreatiebedrijven door 

terugdringen van zowel criminaliteit als strijdig gebruik in relatie tot bestemmingsplan. 

 

Subdoelstellingen: 

- het in beeld krijgen van de bewoningsvormen en bewoners van de diverse parken  

- het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid; 

- het signaleren van mogelijke sociale problematiek; 

- het bevorderen van een actuele en juiste gemeentelijke basisadministratie;  
- het bevorderen van de aanpak van (uitkerings- en woon-)fraude. 

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (persoonsinformatiebeheer), eenheid Jeugd, Zorg en 

Welzijn (Sociale wijkteams), (vreemdelingen)Politie, eenheid Activerium (RISC), 

Brandweer, eenheid Veiligheid en recht (incl. THOR) 

Projectleiding: P. Cornelisz, eenheid Veiligheid & Recht  

 

Door alle hierboven genoemde betrokkenen is in 2019, als onderdeel van het Programma 

Vitale Vakantieparken, wederom op een positieve en integrale wijze samengewerkt bij de 

controleacties op vakantieparken. Naast enkele kleine campings werden in 2019 8 grote(re) 

parken uitgebreid gecontroleerd. In 2 gevallen betrof het een hercontrole, die nodig was 

vanwege het feit dat er sprake was van veelvuldig strijdig gebruik in relatie tot het 

bestemmingsplan. Bij de controles werden geregeld meerdere personen ingeschreven in BRP, 

omdat zij de recreatiewoning als hoofdverblijf gebruiken. Daarnaast werden enkele gevallen 

van sociale problematiek gekoppeld aan het Sociaal Wijkteam. Tenslotte zijn er geregeld 

vermoedens van ondermijnende activiteiten, zoals contante betalingen van huur, 

geconstateerd.  

 

 

 
6 
Controle Horecabedrijven 

 

Hoofddoelstelling:  

Het bevorderen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bezoekers in 

horecagebieden en horecagelegenheden alsmede het verder terugdringen van strafbare 

feiten in de volle breedte op deze locaties. Controles zijn gericht op veiligheidsaspecten als 

vluchtroutes, vergunningen speelautomaten, aanwezigheid leidinggevenden, drank 

schenken aan minderjarigen, roken in de binnenruimtes, etc.  

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (vergunningen), (vreemdelingen)Politie, Brandweer, 

eenheid Veiligheid & Recht (THOR) 

 

THOR heeft samen met de OVIJ horecagelegenheden gecontroleerd waar afgelopen jaren 

klachten zijn geweest. De overige horecagelegenheden zijn monodisciplinair gecontroleerd 

door THOR tijdens de reguliere controles en naar aanleiding van eventuele klachten. 

 



7 
Ondermijning 

 

Hoofddoelstelling:  

Signaleren van, en integraal, voorkomen, verstoren en verminderen van georganiseerde/ 

ondermijnende 

criminaliteit. We geven prioriteit aan de thema’s: 

1. mensenhandel, 

2. zorgfraude en 

3. drugsproductie 

 

Hiervan zijn mensen namelijk direct het slachtoffer. We handelen minimaal 12 casussen 

per jaar af. 

Daarnaast doen we onderzoek naar afwijkingen op branches en maken we die zichtbaar en 

richten we ons 

op plekken waar weinig zicht is zoals, bedrijventerreinen en het buitengebied. 

 

Ondermijning is de georganiseerde criminaliteit die het lokale gezag ondermijnt, de 

veiligheid en leefbaarheid verslechtert en schade oplevert voor ondernemers. De aanpak 

van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van 

‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. 

Op evt zogenaamde “witte vlekken” proberen we door middel van PTH meer zicht te 

krijgen. 

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (vergunningen), (vreemdelingen)Politie, Brandweer, 

eenheid Veiligheid & Recht (incl. THOR), Omgevingsdienst (OVIJ) 

Projectleiding: E. Visser, eenheid Veiligheid & Recht 

 

In het kader van de aanpak van ondermijning is in 2019 een grote integrale controle 

georganiseerd op het Mob-complex Veldhuizen, Loenen. Dit gebeurde naar aanleiding van 

meldingen van verschillende toezichthouders en de politie. Een uitgebreid verslag hiervan is 

terug te lezen in de rapportage van de actie. Daarnaast is naar aanleiding van een casus 

rondom drank en horeca, vermoeden illegaal gokken en kamerverhuur een integrale controle 

gedaan, waarbij de bovenwoningen zijn gesloten door acuut gevaar voor bewoners en 

omgeving. De opvolging hiervan loopt door in 2020.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8 
Asbestsanering  

 

Hoofddoelstelling:  

In 2024 zijn asbestdaken definitief verboden.  

 

Dit leidt tot enorme druk op asbestsaneringen bij bedrijfshallen, stallen, loodsen, schuren 

en garages. Vanwege de hoge sanerings- en stortkosten is het verleidelijk zowel illegaal te 

saneren als hier op een illegale wijze vanaf te komen. 

 

Subdoelstelling 

Voorkomen verontreiniging van natuur en openbare ruimte 

Betrokkenen:  

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Veiligheid 

& Recht (incl. THOR), Omgevingsdienst (OVIJ) 

 

Projectleiding: Jeroen Vermeij, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving 

 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken in juni 2019 

verworpen. De uitvoering van het door OVIJ opgestelde Plan van aanpak Asbestdaken om te 

komen tot een versnelling van de afbouw van het aantal asbestdaken is hierdoor gedeeltelijk 

on-hold gezet. De reden van het verwerpen van het verbod door de Eerste Kamer lag echter 

niet in het feit dat de gevaren voor de volksgezondheid niet aanwezig waren, maar in het 

ontbreken van financiële compensatie en de mogelijkheid om op dit verbod te handhaven. De 

staatssecretaris heeft eind vorig jaar een plan gepresenteerd om zonder een verbod te komen 

tot zoveel mogelijk gesaneerde asbestdaken. Dit zal vooral dienen te gebeuren vanuit 

stimulatie om te gaan saneren. Hiervoor zal een fonds opgezet worden. Tevens wordt 

samenwerking gezocht met de diverse stakeholders op het gebied van asbest. Omdat het 

gevaar van asbestdaken voor de volksgezondheid blijft bestaan en het verzekeren van deze 

daken moeilijker of ongunstiger is geworden heeft Apeldoorn ervoor gekozen om in te zetten 

op het stimuleren van buurtgewijze sanering door de bewoners, ontzorgen en bedrijven te 

wijzen op mee-koppelkansen (bijvoorbeeld zonne-energie of extra isolatie na asbestsanering). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Actiepunten 2020 
 

1 

Project hennep aanpak en kennisuitwisseling  
Beleids- en uitvoeringsniveau  

 

Doelstelling: 

Signaleren van, en integraal, voorkomen, verstoren en verminderen van georganiseerde/ 

ondermijnende criminaliteit. We geven prioriteit aan de thema’s: 

1. mensenhandel, 

2. zorgfraude en 

3. drugsproductie 

Betrokkenen:  

Politie, OM, wooncorporaties, UWV, SVB, Belastingdienst, eenheid Activerium 

(RISC) en eenheid Veiligheid & Recht 

Projectleiding: Eenheid Veiligheid & Recht, Tessa Wolves 

 

Het uitvoeringsprotocol wordt in 2020 geüpdatet. De aanpak blijft ongewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

2 
Controle vergunningen tbv. Coffeeshops en 

speelautomatenhallen  
 

 

Doelstelling: Het onaangekondigd controleren van bovengenoemde inrichtingen op 

projectbasis in multidisciplinair verband.  

Betrokkenen: 

toezichthouders c.q. inspecteurs van eenheid Veiligheid en Recht (THOR), 

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving,  Brandweer risicobeheersing, Politie en 

Belastingdienst  

 

Coffeeshops: Team THOR controleert op sluitingstijden, aanwezigheid van leidinggevenden en 

verkoop aan minderjarigen. 

Deze controles worden meegenomen in de reguliere controlerondes. Voor het controleren op 

drugs en hoeveelheden drugs is THOR niet opgeleid/bevoegd.  

THOR is voornemens in 2020 2 controles per inrichting te doen als het gaat om aanwezigheid 

leidinggevende en verkoop aan minderjarigen en 1 complete vergunning controle per 

inrichting. 

 

Speelautomatenhallen: Team THOR controleert op leidinggevenden/ aantal zegels 

(licentieplekken) en aanwezigheid minderjarigen. Deze controles zijn niet multidisciplinair. 

THOR is voornemens in 2020 2 controles per inrichting te doen als het gaat om aanwezigheid 

leidinggevende en aanwezigheid minderjarigen en 1 complete vergunning controle per 

inrichting. 

 

 

 

 

 

 



3 
Controle vergunningen Sexinrichtingen  
 

 

Doelstelling: 

Op grond van het gemeentelijk prostitutiebeleid worden jaarlijks tenminste één maal alle 6 

seksinrichtingen in de gemeente gecontroleerd. Dat gebeurt door een multidisciplinair 

team. Daarnaast kennen zowel de politie (vrouwenhandel en vreemdelingenwet) als de 

GGD (volksgezondheid) een hogere controle frequentie. 

Betrokkenen:  

toezichthouders c.q. inspecteurs van Juridische Zaken & Veiligheid (THOR), 

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Brandweer risicobeheersing, Politie en GGD 

 

 

In 2020 controleert THOR samen met het Prostitutie Controle Team van de Afdeling 

Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel de sexinrichtingen onaangekondigd. Bij 

bijzonderheden worden ook de brandweer en de collega’s van de eenheid Ruimtelijke 

Leefomgeving - Toezicht & Handhaving Ruimtelijke Regelgeving uitgenodigd. 

De aandacht van de politie afzonderlijk zal met name gericht zijn op de illegale activiteiten ter 

bestrijding van uitbuiting en mensenhandel. 

 

 

 

 
4 
Woonfraude, adresfraude  

 

Hoofddoelstelling: Het gezamenlijk aanpakken van woonfraude en adresfraude binnen 

de gemeente Apeldoorn. 

Subdoelstellingen: 

- het bevorderen van een evenwichtige en rechtvaardige woonruimteverdeling; 

- het bevorderen van veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie 

- het bevorderen van een actuele en juiste gemeentelijke basis administratie 

conform landelijke aanpak adresfraude/regelmatig gezamenlijke controle door BAG 

en BRP 

- het bevorderen van de aanpak van (uitkerings-)fraude. 

Betrokkenen:  

eenheid Activerium (RISC), eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (persoonsinformatiebeheer), de wooncorporaties, VSW, 

(vreemdelingen)Politie, Team THOR 

Projectleiding: E. Visser, eenheid Veiligheid & Recht  

 
 
In 2020 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken medewerkers om in te gaan 
op het nieuwe convenant, het werkproces, knelpunten en mogelijke vragen die leven bij de 
medewerkers. Hierin wordt ook ingegaan op de samenhang van het woonfraudeconvenant, het 
woonoverlastconvenant en het hennepconvenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Controle Recreatiebedrijven  

 

Hoofddoelstelling: Toeristisch aantrekkelijk maken van recreatiebedrijven door 

terugdringen van zowel criminaliteit als strijdig gebruik in relatie tot bestemmingsplan. 

 

Subdoelstellingen: 

- het in beeld krijgen van de bewoningsvormen en bewoners van de diverse parken  

- het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid; 

- het signaleren van mogelijke sociale problematiek; 

- het bevorderen van een actuele en juiste gemeentelijke basisadministratie;  
- het bevorderen van de aanpak van (uitkerings- en woon-)fraude. 

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (persoonsinformatiebeheer), eenheid Jeugd, Zorg en 

Welzijn (Sociale wijkteams), (vreemdelingen)Politie, eenheid Activerium (RISC), 

Brandweer, eenheid Veiligheid & Recht (incl. THOR) 

Projectleiding: P. Cornelisz, eenheid Veiligheid & Recht (eerste helft 2020) 

vacature eenheid RL (tweede helft 2020 e.v.) 

 

In 2020 zal verder gegaan worden met het maken van een foto van alle recreatieterreinen in 

Apeldoorn’. Een aantal parken zal daarom bezocht en (opnieuw) gecontroleerd worden. In de 

eerste helft van 2020 wordt een visie ontwikkeld op het vervolg van de te houden 

controleacties. Daarbij is het uitgangspunt dat als onderdeel van het weer vitaal maken van 

recreatieterreinen ook de handhavingstrajecten in gang gezet gaan worden. Controle en 

toezicht op het verplicht bij te houden nachtregister zal eveneens aandacht krijgen.  

Tevens zal in samenwerking met collega’s die betrokken zijn bij het thema ondermijning, een 

concretere verbinding gelegd worden tussen de (eigenaren en bewoners van objecten op) 

recreatieterreinen en het thema ondermijning.  

In 2020 zal samen met het LSI (landelijke stuurgroep interventieteams) een ‘pilot Sociaal’ 

uitgevoerd worden. Daarbij kunnen specifieke zorgbehoeftes naar voren komen, maar tevens 

kan onrechtmatigheid aan het licht komen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 
Controle Horecabedrijven 

 

Hoofddoelstelling:  

Het bevorderen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bezoekers in 

horecagebieden en horecagelegenheden alsmede het verder terugdringen van strafbare 

feiten in de volle breedte op deze locaties. Controles zijn gericht op veiligheidsaspecten als 

vluchtroutes, vergunningen speelautomaten, aanwezigheid leidinggevenden, drank 

schenken aan minderjarigen, roken in de binnenruimtes, etc.  

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (vergunningen), (vreemdelingen)Politie, Brandweer, 

eenheid Veiligheid & Recht (incl. THOR) 

 

THOR zet de afspraken voort met de OVIJ om de bedrijven te gaan bezoeken waar afgelopen 

jaren klachten zijn geweest.  

 

De overige horecagelegenheden worden monodisciplinair gecontroleerd tijdens de reguliere 

controles en naar aanleiding van eventuele klachten. 

 

In 2020 zal een aandachtspunt voor THOR de drank- en horecavergunningen met para 

commerciële voorwaarden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
Ondermijning 

 

Hoofddoelstelling:  

Signaleren van, en integraal, voorkomen, verstoren en verminderen van georganiseerde/ 

ondermijnende 

criminaliteit. We geven prioriteit aan de thema’s: 

1. mensenhandel, 

2. zorgfraude en 

3. drugsproductie 

 

Hiervan zijn mensen namelijk direct het slachtoffer. We handelen minimaal 12 casussen 

per jaar af. 

Daarnaast doen we onderzoek naar afwijkingen op branches en maken we die zichtbaar en 

richten we ons 

op plekken waar weinig zicht is zoals, bedrijventerreinen en het buitengebied. 

 

Ondermijning is de georganiseerde criminaliteit die het lokale gezag ondermijnt, de 

veiligheid en leefbaarheid verslechtert en schade oplevert voor ondernemers. De aanpak 

van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van 

‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. 

Op evt zogenaamde “witte vlekken” proberen we door middel van PTH meer zicht te 

krijgen. 

 

Betrokkenen:  

eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (vergunningen), (vreemdelingen)Politie, Brandweer, 

eenheid Veiligheid & Recht (incl. THOR), Omgevingsdienst (OVIJ) 

Projectleiding: E. Visser, eenheid Veiligheid & Recht 

 

In 2020 worden er bewustwordingssessies/trainingen georganiseerd, bv. het herkennen van 

signalen mensenhandel voor receptiemedewerkers, muteren/informatie vastleggen voor THOR 

medewerkers, workshop interview technieken door RIEC, voertuigen controleren door de 

politie en basiskennis op verschillende thema’s ondermijning herkennen. 

 

Verder wordt voor wat betreft de bedrijventerreinen en het buitengebied in 2020 op basis van 

informatiepositie ingezet op integrale controles om meer zicht te krijgen. Dit wordt gedaan in 

combinatie met erf coaches van de politie in deze gebieden.  

 

Op het gebied van de informatie voorziening ondermijning worden in 2020 verschillende 

dashboards ontwikkeld, bijv hennep en algemene politiecijfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
Asbestsanering  

 

Hoofddoelstelling:  

Het stimuleren van de sanering van asbestdaken bij particulieren en bedrijven 

  

Na het verwerpen van het asbestdakenverbod door de Eerste Kamer in 2019 richten we 

ons in Apeldoorn op het stimuleren van buurtgewijze sanering door de bewoners, 

bewoners ontzorgen en mee-koppelkansen voor bedrijven en bewoners stimuleren 

(bijvoorbeeld zon of extra isolatie na asbestsanering). Voorlichting over en ontzorgen en 

faciliteren van asbestsaneringen draagt bij in de preventie van illegale sanering en 

dumping.  

Toezicht op asbest(saneringen) wordt nu uitgevoerd door Toezicht en Handhaving van de 

Eenheid RL en THOR. Waar nodig wordt hier samengewerkt met OVIJ. Mede met het oog 

op het noodzakelijke kennisniveau op gebied van asbest en de lopende 

organisatieveranderingen, maar ook vanwege het feit dat toezicht op en handhaving van 

asbestsloop door inrichtingen tot het VTH-basistakenpakket behoort (i.c. OVIJ), wordt de 

huidige werkwijze in 2020 tegen het licht gehouden.  

Voor de aanpak van asbestincidenten wordt door OVIJ een info-graphic/poster ontworpen. 

 

Subdoelstelling 

Voorkomen verontreiniging van natuur en openbare ruimte 

 

Betrokkenen:  

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en handhaving), eenheid Veiligheid 

& Recht (incl. THOR), Omgevingsdienst (OVIJ) 

 

Projectleiding: Jeroen Vermeij, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving 

 
 

9 
Huisvesting arbeidsmigranten 

 

Hoofddoelstelling: Inzicht krijgen in de huisvesting (zowel kwantitatief als kwalitatief) 

van arbeidsmigranten in Apeldoorn. 

In 2020 wordt een inventarisatie gestart naar de locaties waar arbeidsmigranten zijn 

gehuisvest. 

 

Parallel wordt een richtinggevend beleidskader opgesteld met het oog op huisvesting van 

arbeidsmigranten in Apeldoorn. 

 

Betrokkenen:  

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving (Toezicht en Handhaving), eenheid Publiek, 

Ondernemen & Wijken (persoonsinformatiebeheer, economische zaken), eenheid 

Veiligheid en Recht, (vreemdelingen)Politie, Brandweer 

Projectleiding; Erik Bos, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving 

 

 

 


