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Inleiding 

Op 24 juni stelde de fractie van D66 raadsvragen over de uitvoering van de Wet Bibob: 

1. Hoe vaak heeft de gemeente Renkum de afgelopen vier jaar het instrumentarium van de Wet 

Bibob ingezet? 

2. In welke sectoren werd dat gedaan: vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, 

zorgaanbestedingen, subsidieaanvragen of andere terreinen? Gaarne opsplitsing in aantallen 

per sector. 

3. Wat waren de uitkomsten van het Bibob-onderzoek: geen gevaar, in mindere mate gevaar, 

ernstig gevaar. Gaarne opsplitsing per sector. 

4. Gelet op de relatief nieuwe wijze van contracteren en aanbesteden in het zorgdomein, alsmede 

de relatief vele partijen met wie een overeenkomst tussen de gemeente Renkum en 

zorgaanbieder gesloten zijn, is daar sprake van een toename van verdachte situaties, dan wel 

een grotere mate van inzet van het instrumentarium Bibob? 

 

Antwoord 1  

1. Hoe vaak heeft de gemeente Renkum de afgelopen vier jaar het instrumentarium van de Wet 

Bibob ingezet? 

 

De Wet Bibob is de afgelopen vier jaar alleen ingezet voor de aanvraag van Drank- en 

horecawetvergunningen.  Zie de onderstaande opsomming per jaar aangegeven: 

 2015: 8x ingezet 

 2016: 3x ingezet 

 2017: 3x ingezet 

 2018: 4x ingezet 

 2019: 8x ingezet en is nog gaande qua loopjaar 

 

Antwoord 2 

2. In welke sectoren werd dat gedaan: vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, 

zorgaanbestedingen, subsidieaanvragen of andere terreinen? Gaarne opsplitsing in aantallen 

per sector. 

 

Tot dit jaar, zoals is aangegeven bij vraag 1, alleen voor de drank- en horecawetvergunningen. 

Begin dit jaar is door het college nieuw Bibob-beleid vastgesteld waarbij diverse 

vergunningsgronden zijn toegevoegd zoals omgevingsvergunningen voor bouw en milieu, 

evenementenvergunningen, subsidies en gemeentelijke transacties/ overeenkomsten. Het nieuwe 

vastgestelde Bibob beleid is beschikbaar. Dit alles is ingang gezet met als basis het Integraal 

Veiligheidsplan en de prioritering op ondermijning.  
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Dit jaar is conform het nieuwe Bibob beleid inmiddels bij een tweetal aanvragen voor een 

omgevingsvergunning tot een Bibob onderzoek overgegaan. Een van de aanvragers waarbij is 

gewerkt met een pre Bibob toets, dit betekent dat er nog geen concrete vergunningsaanvraag ligt, 

heeft vervolgens zijn plannen ingetrokken (verdere gesprekken zijn gestaakt).  

 

Antwoord 3 

3. Wat waren de uitkomsten van het Bibob-onderzoek: geen gevaar, in mindere mate gevaar, 
ernstig gevaar. Gaarne opsplitsing per sector. 

 
Alle vergunningen in de afgelopen vier jaar zijn aangevraagd, in het kader van de drank- en 
horecavergunningen, zijn ook verstrekt. Daarmee is bepaald dat er geen gevaar is of in ieder geval 
geen ernstig gevaar.  

 

Antwoord 4 

4. Gelet op de relatief nieuwe wijze van contracteren en aanbesteden in het zorgdomein, alsmede 

de relatief vele partijen met wie een overeenkomst tussen de gemeente Renkum en 

zorgaanbieder gesloten zijn, is daar sprake van een toename van verdachte situaties, dan wel 

een grotere mate van inzet van het instrumentarium Bibob? 

 

Er is geen sprake van een toename van verdachte situaties. In het sociaal domein worden de 

contracten vaak regionaal aanbesteed. Daarbij is voor zover ons bekend het instrumentarium van 

de Bibob nog nooit ingezet. 


