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1 Relatie met LSI - landelijk projectplan Bewoningsvraagstukken 

Dit projectplan geeft invulling aan de opdracht van de Landelijke Stuurgroep 

Interventieteams om in samenwerking met de ketenpartners te komen tot afgestemde 

lokale/regionale projecten op het thema.   

Dit projectplan beschrijft de concrete activiteiten in het aangegeven gebied, uitgaande 

van het landelijk projectplan thema Bewoningsvraagtukken en de centraal in de LSI 

gemaakte afspraken daarover. De afspraken betreffen in hoofdzaak de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de projectactiviteiten, de inzet van capaciteit van alle 

betrokken ketenpartners en de deling van gegevens om zo informatie over 

onderzoekswaardige subjecten en situaties te genereren. 

Dit projectplan werd goedgekeurd door het/de college[s] van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente[n] [……naam/namen…….] dd. [..datum..  

Het landelijk projectplan geldt als integraal onderdeel van dit projectplan en is 

ingevoegd vanaf hoofdstuk …. . Omdat het landelijk projectplan reeds werd 

goedgekeurd door de LSI is het niet amendeerbaar en behoeft het geen goedkeuring  van 

de/het college[s]. Door in te stemmen met dit integrale plan verklaart de bestuurlijk 

verantwoordelijke organisatie zich te conformeren aan  de inhoud en strekking van het 

landelijk projectplan Bewoningsvraagstukken.
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2 Algemeen 

2.1 Projectnaam 

Het project staat bekend onder de naam [..naam invullen..] 

2.2 Deelnemende convenantpartners 

De deelnemende convenantpartners in dit Interventieteam zijn:  
 De gemeente(n): 
 UWV 
 Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen 
 SVB 
 Politie 
 Openbaar Ministerie 

2.3 Projectverantwoordelijke convenantpartner  

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project en de regie van projectuitvoering 
ligt bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente[n] 
[..naam/namen…].  
 

2.4 Operationeel projectleider en kernteam 

De gemeente heeft […functie persoon…] aangewezen als operationeel projectleider 
voor de duur van het project.  
Het interventieteam wordt gehuisvest te […locatie aangeven…] 
 
Door de deelnemende convenantpartners zijn de in onderstaande tabel aangegeven  
projectverantwoordelijken aangewezen. 
 
De operationeel projectleider formeert met hen het kernteam. Het kernteam is 
verantwoordelijk voor een juiste voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de 
WTP’s. 
 
Boven het kernteam is er de stuurgroep, bestaande uit (gemandateerde) 
beslissingsbevoegden van de samenwerkende partners.Ook deze zijn hieronder 
aangegeven: 

 
De operationeel projectleider heeft elke [..periode aangeven..] overleg met de 
aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties om de voortgang van 
het Interventieteam te bespreken. . 

convenantpartner projectverantwoordelijke gemandateerde 
De gemeente(n):[..naam..] […functie persoon ..] […functie persoon ..] 
UWV […functie persoon ..] […functie persoon ..] 

Belastingdienst/Belastingen 
& Toeslagen 

[…functie persoon ..] […functie persoon ..] 

SVB […functie persoon ..] […functie persoon ..] 
Politie […functie persoon ..] […functie persoon ..] 
Openbaar Ministerie […functie persoon ..] […fucntie persoon ..] 

Met opmerkingen [HC2]: Aangeven welke partners van de LSI 
daadwerkelijk deelnemer 
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2.5 Benodigde capaciteit (in uren) 

In het van dit projectplan deel uitmakende landelijk projectplan is aangegeven welke 
inzet (activiteiten) van deelnemende partners wordt verwacht. 
 
De operationeel projectleider heeft een inschatting van de WTP’s en de hierbij in te 
zetten capaciteit per deelnemende convenantpartner gemaakt. 
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de inzet van het kernteam en de ad hoc 
benodigde capaciteit voor de WTP’s conform het format, 
 
Deelnemende convenantpartner Uren 

kernteam 
Uren WTP 

Incl. interne  
afwikkeling 

Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen  aangeven aangeven 

Inspectie SZW aangeven aangeven 

UWV aangeven aangeven 

Gemeente <naam en afdeling> aangeven aangeven 

SVB aangeven aangeven 

Politie Vreemdelingentoezicht  aangeven aangeven 

Politie Basispolitiezorg aangeven aangeven 

 
De deelnemende partners hebben verklaard de aangegeven capaciteit beschikbaar te 
stellen. 

2.6 Looptijd  

De looptijd van dit interventieteamproject is [ ..periode..]  
 

2.7 Omgang met de media 

Alle communicatie over dit project verloopt via de afdeling [ ..naam communicatie 

afdeling…] van de gemeente [..naam gemeente..] 

Er zal wel/geen communicatieplan worden opgesteld.  

Het communicatieplan bepaalt / Aanwijzingen bepalen hoe zal worden omgegaan met 

communicatie in de breedste zin over dit project (persberichten, voorlichting naar 

burgers, meeloopverzoeken media, etc.).  

In hoofdstuk .. (deel: landelijk projectplan) staan de aanwijzingen over hoe om te gaan 

met communicatie nader uitgeschreven.  
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3 Projectdefnities 

3.1 Aanleiding  

Hier aangegeven welk onderzoek c.q. analyse is gedaan, welke heeft geleid tot de 

inschatting dat een Interventieteamproject Bewoningsvraagstukken het best toepasbare 

middel is. 

3.2 Te onderzoeken doelgroep 

Hier aangeven welke doelgroep zal worden onderzocht. Hoe deze is geselecteerd en hoe 

ermee wordt omgegaan tussen moment van eerste identificatie en de dag van WTP. 
 

3.3 Geografisch onderzoeksgebied  

Hier aangeven het geografisch onderzoeksgebied (incl. postcodes), inclusief een 
onderbouwing van de te kiezen gebiedsgrenzen. 
 

3.4 Doelstellingen 

Dit project draagt bij aan:  
 
(uit onderstaande lijst de relevante regels opnemen) 

 Terugdringen van leegstand, overbewoning, overlast en veiligheidsrisico’s 
 Het terugdringen van illegale tewerkstelling; 
 Het tegengaan van onderbetaling van werknemers (onder wettelijk 

minimumloon); 
 Het terugdringen van belasting- en toeslagenfraude; 
 Het terugdringen van uitkeringsfraude;  
 Het bestrijden van fraude met studiefinanciering voor uitwonende studenten 
 Het uitoefenen van vreemdelingentoezicht; 
 Het terugdringen van handelen in strijd met gemeentelijke vergunningen en 

overtreding van bijzondere wetten;  
 Het aanpakken van illegaliteit en illegale bewoning in combinatie van bedrijf en 

woning; 
 Het bestrijden van misstanden zoals mensenhandel en uitbuiting; 
 Het nakomen van de identificatieplicht van werknemers; 
 Via publiciteit spontane naleving (gepercipieerde pakkans) vergroten 

Voorts zal het project bijdragen aan het zuiverder maken en houden van de BRP 

administratie bij gemeenten, waarmee bovengenoemde risico’s in de toekomst zoveel als 

mogelijk kunnen worden voorkomen. 
 

3.5 Activiteiten 

De uitvoering van dit project zal bestaan uit de volgende instrumenten [aangeven welke 
instrumenten worden ingezet en zo nodig aanvullen met niet genoemde instrumenten. 
Beschrijf wat er per instrument wordt gedaan en hou daarbij rekening met de 
aanwijzingen uit het landelijk plan. Deze zijn ter ondersteuning hieronder nogmaals 
opgenomen en dienen in het feitelijke plan te worden verwijderd..]:  
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a. Handhavingcommunicatie:  
In dit kader zal elke deelnemende gemeente de aanpak van dit thema communiceren in 
lokale media en op de gemeentelijke website. 
Verder kan gedacht worden aan: 

 Delen via publicaties, in afstemming met de LSI, van sprekende resultaten 
die geboekt worden tijdens uitgevoerde controles 

 Voorlichting aan personen die zich melden bij een gemeentelijk  (RNI) loket 
 Contact cq afstemming met de NVVB, de (branche)vereniging van 

gemeentelijke afdelingen publiekszaken  
 
b. Administratieve controles en repressief onderzoek 
De participerende deelnemers zullen adrescontroles instellen op adressen waar een 
verhoogd risico of een gezamenlijk belang van risico’s is vastgesteld. Deze controles 
kunnen bestaan uit een administratief onderzoek of een controle op het feitelijk adres. 
De resultaten uit de controles worden, daar waar nodig gedeeld met de belanghebbende 
partners. Normalisering van aangetroffen misstanden zal door elk van de belangheb-
bende ketenpartner naar eigen belang en op basis van eigen taken en bevoegdheden 
worden uitgevoerd. 

 

c. Analyse 
De resultaten van uitgevoerde controles (administratief of feitelijk) worden 
geanalyseerd met als doel om structuren of patronen te herkennen. Hierdoor kunnen 
deze structuren of patronen mogelijk in een eerder stadium worden onderkend (lerend 
vermogen). Daarnaast zullen de conclusies en aanbevelingen die geboekt zijn in eerdere 
projecten gebruikt worden door toekomstige deelnemende gemeenten.  

3.6 Projectrisico’s 

Geef aan hoe de mogelijke projectrisico’s worden afgewend/gepareerd. 

3.7 Systeem Risico Indicatie (SyRI) 

Voor dit project zal wel/geen gebruik worden gemaakt van SyRI. 
 

3.8 Informatieplicht en rechten betrokkene 

Geef hier aan hoe zal worden omgegaan met informeren van te onderzoeken personen en 

met verzoeken tot inzicht in dossiers. 
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4 Projectvoorbereidingen en -werkzaamheden 

4.1 Voorbereidende fase 

Het Regionaal Platform Fraudebestrijding is op [ .. datum..] akkoord gegaan met dit 
projectplan. Vanwege de ‘plug-and-play’-afspraak met de LSI in relatie tot het al door 
de LSI vastgestelde landelijk projectplan is het lokale/regionale plan hiermee van kracht. 
 

4.2 Operationele fase (ook wel Onderzoeksfase genoemd) 

4.2.1 Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden 

[ Aangegeven welke strategieën zullen worden ingezet] . 

4.2.2 Planning van de activiteiten 

Hier de planningsaspecten uitwerken per projectactiviteit/ de werkzaamheden. 
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5 Rapportage en communicatie 

5.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen en 
voortgangsrapportage 

Over de voortgang van het project zal tussentijds worden gerapporteerd aan het RPF op 

[..moment aangeven..].  

5.2 Eindrapportage aan de LSI 

De einddatum van het project is voorzien per [..datum..]. Uiterlijk op [..datum, max 3 

maanden na einddatum..] zal het eindrapport via het RPF aan de LSI worden 

aangeboden. 

 
 
 

 

 

 

Het hierna opgenomen (reeds door de LSI vastgestelde) landelijk projectplan maakt 
integraal onderdeel uit van dit lokaal/regionaal projectplan.   
 


