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Samenvatting
In uw raadsvergadering van 11 april 2011 hebt u het Bibobbeleid vastgesteld. In dit
besluit is tevens opgenomen dat het Bibobbeleid in mei 2012 geëvalueerd wordt. In dit
memo wordt u geïnformeerd over deze evaluatie. Er hebben zich in het afgelopen jaar
niet veel toepassingsfeiten voor het Bibobbeleid aangediend. Toch is de indruk van het
college dat het beleid bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de
gemeente.
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Op 11 april 2011 hebt u met het geformuleerde Bibobbeleid (94044) ingestemd.
Daarbij is tevens bepaald dat dit beleid in mei 2012 geëvalueerd zou worden. Met dit
memo wordt u over deze evaluatie geïnformeerd.

www.albrandswaard.nl

Toepassingsgebied
In het beleid is bepaald dat de Wet Bibob zal worden toegepast op de volgende
vergunningen:
 Drank- en horecavergunning;
 Exploitatievergunning;
 Vergunning voor speelautomatenhal;
 Vergunning voor seksinrichting;
 Omgevingsvergunning voor bouwwerken met een bouwsom van € 1.000.000
of meer.
Toegepaste toetsen
Met de bestaande horeca-ondernemers is afgesproken dat vanaf september 2011 het
Bibobbeleid zou worden toegepast. Dit had te maken met het vergroten van de
acceptatie van het beleid.
Er is voor gekozen om geen vragenformulier in te laten vullen bij wijziging van
exploitatievergunningen waarbij enkel een wijziging van leidinggevende werd verzocht.
Deze leidinggevende wordt immers al door de politie gescreend. De gedachte van ‘het
niet meer formaliteiten laten uitvoeren dan nodig’ (deregulering) leidt er hier toe dat
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deze keuze is gemaakt. Er zal dan ook alleen worden verzocht vragenformulieren in te
vullen wanneer sprake is van een nieuwe exploitant. Op korte termijn zal hiertoe voor
het eerst worden overgegaan bij een horecagelegenheid in Portland, waar sprake is
van een nieuwe exploitant.
In de evaluatieperiode zijn geen vergunningen voor een speelautomatenhal, een
seksinrichting of een omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een bouwsom van
€ 1.000.000,- of meer aangevraagd. Wel is er een exploitant geweest die een
escortbureau in de gemeente wilde beginnen, maar na de mededeling dat de
gemeente Albrandswaard een Bibobbeleid heeft, is van deze exploitant niets meer
vernomen. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het doel van het
Bibobbeleid, namelijk preventie van criminele activiteiten binnen de gemeente, bereikt
is.
Wijziging regelgeving
Op 20 maart 2012 heeft de Tweede Kamer de Evaluatie-en uitbreidingswet Bibob
aangenomen. Door de wetswijziging wordt het toepassingsbereik van de Wet Bibob
aangepast met:
 vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele
partij;
 exploitatie van speelautomaten;
 importeren van vuurwerk.
Daarnaast heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat ervoor zorgt
dat de Wet Bibob in principe toegepast kan worden op alle sectoren bij de aanvraag
van een gemeentelijke vergunning of ontheffing. Het amendement regelt ook dat er
geen bepaling in de subsidieregeling meer nodig is bij het toepassen van de Wet Bibob
op subsidieaanvragen. Verder hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd aan
de minister van Veiligheid en Justitie.
Een tweede amendement zorgt ervoor dat vergunningen op het gebied van
kamerverhuur ook onder de Wet Bibob vallen. De Huisvestingswet wordt hiervoor
gewijzigd.
Op dit moment ligt deze wetswijziging bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zullen de
aanpassingen na de zomer in werking treden.
Vanwege de beoogde vorming van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het
terrein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) met de gemeenten
Barendrecht en Ridderkerk zal in samenwerking met elkaar bekeken worden of het
Bibobbeleid aanpassing behoeft aan de wijziging van de Wet Bibob.
Leges
Gebleken is dat de tarieventabel behorende bij de Legesverordening niet is aangevuld
met de leges voor de Bibobtoets, zoals bij Raadsbesluit van 11 april 2011 wel was
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bepaald. Bij de eerstvolgende wijziging van de tarieventabel zullen alsnog de leges
voor de Bibobtoets meegenomen worden. Vanwege het feit dat geen Bibobtoetsen
hebben plaatsgevonden, heeft dit geen gevolgen.
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