A.8
Hollands Midden
Dienst besturingsondersteuning

Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Haaglanden/Hollands Midden
De minister van BZK heeft in het programma Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad
besloten om in Nederland tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) op te richten
om gemeenten en opsporingsdiensten te ondersteunen in hun aanpak van de georganiseerde
i
misdaad. De centra hebben primair de taak de informatiepositie van het bestuur (zowel reactief
als pro-actief) te versterken. Eén van de tien centra is ten behoeve van de gemeenten in de
korpsen Haaglanden en Hollands Midden.
1. Inleiding
•

Het probleem: georganiseerde misdaad – verweving onder- en bovenwereld

De schade die de georganiseerde misdaad toebrengt aan de Nederlandse samenleving is
groot. Uit onderzoek blijkt dat er onder meer sprake is van productie, invoer en doorvoer van
drugs, uitbuiting van mensen, omvangrijke stromen van illegaal geld en van een reëel risico op
verweving tussen criminele organisaties en de legale economie. Bovendien gaat
georganiseerde misdaad gepaard met bedreigingen, afpersingen en gebruik van geweld (soms
uitmondend in liquidaties).
Criminelen en malafide personen gaan steeds professioneler en inventiever te werk en maken
steeds vaker gebruik van legale structuren (zoals de diensten van specifieke beroepsgroepen)
en economische sectoren om criminele handelingen te verrichten, te verhullen of crimineel geld
te investeren. Daarbij heeft georganiseerde misdaad vrijwel altijd wortels op lokaal niveau en
dat is direct van invloed op de leefomgeving. Hierbij moet worden gedacht aan aantasting van
de openbare orde, achterstand en verpaupering van wijken en straten en criminele
investeringen in vastgoed.
Het soort activiteiten dat de georganiseerde misdaad ontplooit richt zich niet alleen op de
horeca- en prostitutiesector, maar komt ook tot uiting in andere openbare inrichtingen, zoals
belwinkels, coffeeshops, internetcafé’s, uitzendbureau’s, cadeauwinkels, massagesalons, etc.
Gevoelens van onveiligheid bij burgers ontstaan snel rond locaties waar dit soort activiteiten
zich afspelen. Uiteindelijk is de integriteit van de samenleving in het geding en wordt de
veiligheid van burgers bedreigd.
Lang niet alle lokale overheden zijn zich ervan bewust dat hun gemeente te maken kan hebben
met de activiteiten van criminele organisaties, waardoor het beschikbare instrumentarium
onvoldoende wordt toegepast. Het komt ook voor dat men er wel van op de hoogte is, maar dat
de urgentie van het probleem onvoldoende wordt gevoeld door het minder direct zichtbare
karakter van georganiseerde misdaad.
•

Rol openbaar bestuur

De bestrijding van de georganiseerde misdaad heeft hoge prioriteit. Het kabinet heeft tot doel
gesteld dat, de georganiseerde misdaad eind 2010 zichtbaar moet zijn teruggebracht t.o.v.
2002 en een dreigende verweving tussen de onderwereld en de bovenwereld moet worden
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afgewend. Voorkomen moet worden dat de (lokale) overheid onbewust meewerkt aan vormen
van criminaliteit. Het kabinet wil ook de onderliggende structuren waarvan de georganiseerde
misdaad zich bedient blootleggen en aanpakken. Daarbij wil het kabinet drempels opwerpen
voor degenen die zich inlaten met georganiseerde misdaad, illegale markten die samenhangen
met georganiseerde misdaad terugdringen en gelegenheidsstructuren afbreken.

De aanpak van de georganiseerde misdaad lijkt op het eerste gezicht primair een taak van
politie en justitie en weinig aanknopingspunten te hebben met de taken en bevoegdheden van
gemeenten. Echter de strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad is in sommige
gevallen niet voldoende effectief. Naast een strafrechtelijke aanpak zijn in het land al meerdere
successen geboekt met de bestuurlijke aanpak en fiscale aanpak van de georganiseerde
misdaad, zoals de inzet van de Wet BIBOB en ook met handhavingsacties op zgn.
‘vrijplaatsen’. Daarbij is er een groeiend besef ontstaan dat bestrijding van de georganiseerde
misdaad naast openbaar ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten evenzeer de
verantwoordelijkheid is van met name het lokaal openbaar bestuur.
Bestuurlijke aanpak is eigenlijk niet de juiste benaming; het gaat feitelijk om een geïntegreerde
aanpak. Successen met deze aanpak zijn gehaald in de regio’s Limburg-Zuid (Operatie Schone
Handen), Amsterdam-Amstelland (Van Traa-project) en Rotterdam-Rijnmond (Alijda-project).
De basis van de bestuurlijke aanpak ligt op lokaal niveau. De minister van Binnenlandse Zaken
& Koninkrijksrelaties (BZK) is ervan overtuigd dat de bestrijding van georganiseerde misdaad
op dat niveau het meest effectief is. Daar hebben de partijen het beste zicht op de criminelen,
hun activiteiten en hun investeringen. Daar kennen de partijen elkaar ook het beste. Het lokaal
bestuur kan in die opvatting dan ook het beste de leiding nemen over de inzet van middelen uit
iii
de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke hoek.
Een geïntegreerde aanpak heeft alleen kans van slagen als er voldoende capaciteit, kennis en
kunde beschikbaar is. Hierbij is een intensieve samenwerking en het delen van informatie
tussen betrokken overheidsdiensten (en private partners) onontbeerlijk.
Het lokale bestuur, in het bijzonder de burgemeester, speelt een belangrijke rol bij deze aanpak.
Ten eerste beschikken gemeenten over een arsenaal aan bestuursrechtelijke middelen,
waarmee de impact van criminele activiteiten op lokaal niveau kan worden tegen gegaan. Ten
tweede is het bij uitstek de burgemeester die in staat is om via bestuurlijk overleg de voor een
geïntegreerde benodigde samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand te brengen.
•

Opzet 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s)

De minister van BZK heeft in het programma Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad
besloten om in Nederland tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) op te richten
om gemeenten en opsporingsdiensten te ondersteunen in hun aanpak van de georganiseerde
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misdaad. De centra hebben primair de taak de informatiepositie van het bestuur (zowel reactief
als pro-actief) te versterken. Daarbij is het van groot belang dat de activiteiten van de centra
goed passen binnen het reguliere werk van gemeenten.
De centra zullen zich in eerste instantie vooral richten op de volgende thema’s: criminele
investeringen
in
vastgoed,
mensenhandel,
georganiseerde
hennepteelt
en
witwassen/onverklaarbaar vermogen. Op elk thema zal een landelijke taskforce zorgdragen
voor de noodzakelijke regie en afstemming. De RIEC’s ondersteunen de gemeenten bij de
toepassing van de Wet BIBOB, de aanpak van zgn. ‘vergunningplichtige’ panden. Echter is naar
schatting slechts zo’n 20 procent van de georganiseerde criminaliteit via deze wet te bestrijden,
doordat de BIBOB-wetgeving alleen op bepaalde branches en activiteiten van toepassing is.
Naast het toepassen van de BIBOB-wetgeving zullen de centra daarom een vergelijkbare
werkwijze toepassen in andere branches en bij andere bedrijfsactiviteiten, de aanpak van zgn.
‘niet-vergunningplichtige’ panden.
Het gaat om regionale samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen de verschillende
overheden en overheidsdiensten, waardoor vervolgens de juiste aanpak kan worden gekozen.
Soms is dat strafrechtelijk, soms fiscaal (via aanslagen, naheffingen en boetes), soms
bestuurlijk (door het niet verlenen van vergunningen of door als overheid vastgoed uit de
criminele markt te halen). De RIEC’s zullen daarnaast samenwerking zoeken met private
partijen, zoals woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, makelaars, notarissen, advocaten,
v
accountants en fiscaal juristen.
Ook wordt afgestemd met de rijksoverheid die een belangrijke rol zal vervullen indien zich
knelpunten of belemmeringen voordoen die alleen op landelijk of internationaal niveau kunnen
worden aangepakt. Vanuit het ministerie van BZK wordt een landelijk projectmanager
aangesteld en een Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) ingericht.
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De ministers van BZK, Justitie en Defensie, de staatssecretarissen van Financiën en Sociale
Zaken & Werkgelegenheid, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de
voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in een bestuurlijk akkoord
afspraken en spelregels vastgelegd over de samenwerking en de informatie-uitwisseling.
Daarbij hoort een modelconvenant voor de deelnemende partijen in de regio's. Die kunnen
daarmee direct aan de slag en kunnen bij het uitwisselen van persoonsgegevens uit hun
bestanden volstaan met een eenvoudige melding aan het College Bescherming
Persoonsgegevens.
•

RIEC Haaglanden/Hollands Midden

De minister van BZK heeft per brief op 24 april 2008 aan de korpsbeheerders (c.c. de
korpschefs) van de regionale politiekorpsen kenbaar gemaakt voornemens te zijn om bij wijze
van pilot te komen tot de inrichting van (toen nog) zes RIEC’s en daarvoor financiële middelen
beschikbaar te stellen. Gesproken wordt over een bedrag van € 16 miljoen. Verder verzocht de
minister de korpsbeheerders om vóór 1 september 2008 kenbaar te maken of zij vanuit hun
regio, of in samenwerking met andere regio’s, aan de pilot wensten deel te nemen.
Naar aanleiding hiervan heeft de korpsbeheerder van de regio Haaglanden op 16 mei 2008 per
brief aan de minister van BZK bekend gemaakt dat op basis van de reeds beschikbare
informatie in de regio Haaglanden (HGL) voorbereidingen waren gestart voor een pilot voor de
inrichting van een RIEC. Daarbij gaf de korpsbeheerder aan dat alle negen gemeenten in de
regio Haaglanden, de politie Haaglanden, het arrondissementsparket en de Belastingdienst
Haaglanden de wens onderschreven om tot een dergelijk centrum te komen.
Verder gaf de korpsbeheerder van Haaglanden aan dat de intentie bestaat om bij de
samenwerking binnen het RIEC ook de regio Hollands Midden (HM) te betrekken. De
uitbreiding met Hollands Midden ligt volgens de korpsbeheerder Haaglanden voor de hand,
omdat die regio zowel deel uitmaakt van het Bureau Bovenregionale Recherche (BR) als van
het werkgebied van het arrondissementsparket Den Haag en de Belastingdienst Haaglanden.
In sommige gemeenten in de regio Haaglanden is op lokaal niveau al een bestuurlijke aanpak
van de grond zijn gekomen. Hierbij kan worden gedacht aan de Haagse en Delftse ‘BIBOBaanpak’, de AMFI in Den Haag en Westland (aanpak van malafide infrastructuur rond illegalen,
waarbij o.m. huisjesmelkers worden aangepakt), de aanpak van vrijplaatsen en
handhavingsknelpunten in Den Haag en Zoetermeer en de inzet van het Haags Economisch
Interventie Team (HEIT), dat gericht is op een integrale aanpak van economische activiteiten,
zoals winkels en markten. De aanpak van fraude en witwaspraktijken in de vastgoedsector en
illegale hennepteelt heeft in de regio Haaglanden hoge prioriteit.
Het Regionaal College Haaglanden is op 14 mei 2008 akkoord gegaan met de door de
Bestuursdienst van de gemeente Den Haag opgestelde ‘Aanzet tot een plan van aanpak RIEC
Haaglanden/Hollands Midden’ en met een financiële bijdrage per individuele gemeente aan het
project.
2. Inrichting RIEC HGL/HM
•

10 RIEC’s, subsidie, met cofinanciering deelnemende partners

Het ministerie van BZK gaat ervan uit dat de 10 centra pilots zijn en levert door middel van cofinanciering met de betrokken regionale partners een bijdrage. De bijdrage van BZK voor het
RIEC HGL/HM zal naar de korpsbeheerder van Haaglanden worden overgemaakt. Jaarlijks
wordt een financiële verantwoording naar het ministerie van BZK gezonden. Na afloop van de
pilot wordt een door een accountant getekend financieel eindverslag aan het ministerie van BZK
aangeboden. Uit de bijdrage van BZK voor het RIEC kan een financiële compensatie
plaatsvinden als de waarde van de personele inbreng de bijdrage aan het RIEC overtreft.
•

Het RIEC HGL/HM bestaat uit

De formatie van het RIEC zal na verloop van tijd gaan bestaan uit tien of elf medewerkers,
namelijk gemeentelijke en politiële projectleiders, administratieve ondersteuning, een
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bestuursanalist, politie-analisten, een informatierechercheur, een medewerker van de
Belastingdienst en een projectofficier van justitie. Het uitgangspunt bij de opzet van het RIEC
Haaglanden is een groeimodel, waarin een aantal bestaande projecten wordt opgenomen en
vi
versterkt. Geleidelijk kan dit model worden uitgebouwd, zowel wat betreft de thema’s, als de
partners, het geografisch bereik en de bemensing. Op nog nader overeen te komen basis
stellen de verschillende partners in het RIEC capaciteit en/of budget beschikbaar.
Met ingang van september 2008 is een werkgroep samengesteld die het komende half jaar van
het bestaan van het RIEC kwartier gaat maken voor het op- en inrichten van het
samenwerkingsverband. De kwartiermaker van de regio Hollands Midden is reeds aangesloten
bij deze kwartiermakersgroep. In deze fase wordt de basis gelegd voor het RIEC. Met een
basisformatie worden processen, systematiek en methodiek en (regionale) basisstructuur
georganiseerd. Belangrijk aandachtspunt in deze fase zal ook de juridische basis zijn voor het
uitwisselen van informatie tussen partners.
Medewerkers van de verschillende partners vormen de kwartiermakersgroep. Zij maken, waar
mogelijk, gebruik van de bestaande werkwijzen, systemen en contacten in de regio’s. Om
voortvarend te kunnen starten wordt na operationalisering zo veel mogelijk geput uit de
bestaande capaciteit van deelnemende partijen. Het is de bedoeling dat later in de operationele
fase medewerkers op detacheringsbasis (full time of part time) bij het RIEC worden geplaatst.
Het instellen van een RIEC heeft toegevoegde waarde in het bijeenbrengen van kennis,
informatie en kunde. Een RIEC is een informatieknooppunt en heeft een makelaarsfunctie. De
beslislijnen die al in de organisatie zijn dienen door de komst van een RIEC echter niet te
veranderen (i.c. de rol van de bestaande stuurploegen).
De bij het RIEC aangesloten gemeenten wijzen een lokale projectleider bestuurlijke aanpak
aan, die als aanspreekpunt (verbindingsofficier) voor het RIEC fungeert. Hij is ervoor
verantwoordelijk dat vanuit de (verschillende diensten binnen de) gemeente, en ook de private
partners, aan het RIEC alle beschikbare relevante informatie ter beschikking wordt gesteld.
vii
De lokale projectleider vormt een (gemeentelijk) projectteam
bestaande uit
vertegenwoordigers van de diensten belast met handhaving, vergunningverlening,
gemeentelijke belastingen, sociale dienst, stadsontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, maar
ook van brandweer, politie, ambulancedienst en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en het
energiebedrijf. Het College van B&W besluit formeel tot de vorming van zo’n lokaal projectteam.
Het RIEC zal gebruik maken van een aantal werkgroepen, waarin vertegenwoordigers zitten
van de samenwerkende partners, die deskundig zijn op de vastgestelde thema’s, en die
informatie en analyses kunnen inbrengen, die binnen het RIEC weer gebruikt kunnen worden
om zijn taken waar te maken. Het RIEC zal die informatie en analyses gebruiken om in overleg
met de gemeentelijke teams van de aangesloten gemeenten tot een specifieke aanpak van
bepaalde casus te komen of om werkwijzen voor te stellen die een preventief karakter kunnen
hebben.
•

Doel, werkwijze RIEC HGL/HM

De RIEC’s hebben volgens het ministerie van BZK tot doel gemeenten en haar
veiligheidspartners te ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad op
lokaal niveau. Daartoe zullen de centra de volgende taken uitoefenen:
1) Het vormen van een informatieknooppunt waarbinnen de informatie van verschillende
handhavings- en opsporingsdiensten naast elkaar wordt gelegd.
2) Het ter ondersteuning van gemeenten gevraagd en ongevraagd verrichten van
analyses die een beeld geven van de lokale verwevenheid tussen de onder- en
bovenwereld en de wijze waarop dit tot uitdrukking komt.
3) Het periodiek adviseren van het lokaal bestuur en zijn veiligheidspartners over
ontwikkelingen die zich met betrekking tot de verwevenheid tussen de onder- en
bovenwereld in een gemeente c.q. regio afspelen.
4) Het informeren van de veiligheidspartners over relevante informatie die binnen het
bestuur aanwezig is.
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5) Het aan de hand van concrete casussen periodiek adviseren van het lokaal bestuur
over de mogelijke interventiestrategieën om de verwevenheid tussen de boven- en
onderwereld zowel preventief als repressief tegen te gaan.
6) Het ontwikkelen van instrumenten die de aanpak als hiervoor bedoeld onder punt 5
kunnen ondersteunen, in het bijzonder gericht op de aanpak van problemen die zich
voordoen in sectoren en branches die niet onder de wet BIBOB vallen.
7) Het ondersteunen van gemeenten bij de inzet van terzake relevante bestaande
instrumenten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden die de wet BIBOB biedt.
8) Het opbouwen van expertise op het terrein van de verwevenheid tussen de onder- en
bovenwereld.
9) Het uitbrengen van adviezen aan de betrokken departementen over ontwikkelingen en
instrumenten die van belang zijn voor het tegengaan van de verbinding tussen de
boven- en onderwereld.
10) Het ondersteunen bij de implementatie van andere aspecten uit het programma BAGM.


Voorbeeld: Een coffeeshop-eigenaar gaf aan de Belastingdienst een omzet op van ruim 20
miljoen euro per jaar. Uit observatie van de betreffende coffeeshop blijkt dat gezien het
bezoekersaantal en het winkeloppervlak het onmogelijk is om een dergelijke omzet te
genereren. Uit onderzoek hierna blijkt dat de man ook eigenaar is van een hennepplantage.
Hij wit de omzet van de hennepplantage via het fingeren van de omzet van de coffeeshop.
Dit is aangepakt na informatieoverdracht tussen de diverse partners en daarna via
gezamenlijk geïntegreerd optreden.

3. Bestuurlijke inbedding
•

Positie lokaal bestuur / stuurgroep e.d.

Bij de bestuurlijke aanpak neemt het bestuur geen verantwoordelijkheden van andere partijen
uit de veiligheidsketen over. Het openbaar ministerie (OM) blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de opsporing en vervolging.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een RIEC ligt bij de regionale beheersdriehoek.
Wanneer meerdere regio’s een RIEC vormen zijn er ook meerdere driehoeken betrokken. Het
RIEC rapporteert halfjaarlijks of per kwartaal over de werkzaamheden aan de driehoeken, die
hierover de Regionale Colleges informeren. De Regionale Colleges stellen jaarlijks, op voorstel
van de korpsbeheerders, het jaarplan, jaarverslag en begroting van het RIEC vast. Het RIEC
wordt praktisch aangestuurd door de Stuurgroep RIEC, onder voorzitterschap van een
korpsbeheerder of een lid van een Regionaal College. De Stuurgroep RIEC bespreekt de taken
van het RIEC en de voortgang in de uitvoering ervan. De leiding van het RIEC rapporteert
regelmatig aan de driehoeken.
Uitbreiding van taken (zowel inhoudelijk als geografisch, wanneer gemeenten aansluiten bij het
RIEC) en gevolgen hiervan (in termen van capaciteit en prioriteitsstelling) worden door de
Stuurgroep RIEC besproken en voor akkoord voorgelegd aan de regionale driehoeken. Omdat
in de Stuurgroep RIEC de veiligheidspartners zitting hebben is hun betrokkenheid bij het RIEC
gewaarborgd.
4. Ontwikkeling RIEC Haaglanden
De korpsbeheerder van Haaglanden heeft bij zijn
brief van 29 april 2008 aan de
korpsbeheerder van Hollands Midden kenbaar gemaakt dat de driehoek van Haaglanden de
intentie heeft uitgesproken om in dit verband de samenwerking te zoeken met de regio Hollands
Midden. De korpsbeheerder Hollands Midden heeft per brief van 21 mei 2008 aan de
korpsbeheerder van Haaglanden kenbaar gemaakt dat ook in Hollands Midden behoefte
bestaat aan bestuurlijke informatie over georganiseerde misdaad en dat de pilot RIEC daarin
een interessante ontwikkeling is. Over de mogelijke samenwerking en de daarbij passend
organisatievorm wenste de korpsbeheerder Hollands Midden graag van gedachten te wisselen.
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Het plan van aanpak van het RIEC HGL/HM is op 14 januari 2009 goedgekeurd door de
driehoek van de regio Haaglanden en zal op 28 januari 2009 door de korpsbeheerder
Haaglanden ter goedkeuring worden aangeboden aan het Regionaal College Haaglanden.
Na goedkeuring door het Regionaal College van Haaglanden kan vervolgens in 2009 en 2010
de implementatie van de gemeenten in de regio Haaglanden en de verschillende partners gaan
plaatsvinden. Tijdens de implementatie kunnen de gemeenten aansluiten bij het RIEC door
ondertekening van het Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak
Georganiseerde Misdaad.
Op 13 mei 2009 is het convenant ondertekend door de leden van het Regionaal College
Haaglanden, waarmee de formalisering van de RIEC HGL/HM heeft plaatsgevonden.
Voorzien moment van aansluiting HM
Inmiddels wordt ten aanzien van de aansluiting van de gemeenten van Hollands-Midden bij de
RIEC HGL/HM besluitvorming verwacht op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio van Hollands-Midden op 25 juni 2009.

Eindnoten
i

Programma Bestuurlijke Aanpak Geororganiseerde Misdaad (BAGM), Bijlage bij TK 2007-2008. 29911, No. 11, d.d. 22-02-2008.
Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM), Bijlage bij TK 2007-2008, 29911, No. 10, d.d. 21-12-2007.
iii
Toespraak van minister Ter Horst op het EU-seminar 'Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit' te Maastricht op 13-02008.
iv
Programma Bestuurlijke Aanpak Geororganiseerde Misdaad (BAGM), Bijlage bij TK 2007-2008. 29911, No. 11, d.d. 22-022008.
v
Persbericht ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelatie d.d. 29-09-2008.
vi
In Haaglanden is inmiddels een proeftuin van start gegaan, de ‘Delftse casus’, zodat alle partners kunnen zien wat men in de
praktijk van een RIEC kan verwachten. Het gaat hier om een casus zoals die bij de lokale, regionale en bovenregionale recherche
in onderzoek is over een reeks van met elkaar verbonden criminele activiteiten in en rond de gemeente Delft, met vertakkingen
naar in ieder geval de gemeente Den Haag.
vii
Twee of meer participerende kleinere gemeenten kunnen samen besluiten gezamenlijk een lokaal projectteam in te richten.
ii
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Begroting RIEC Haaglanden/Hollands-Midden 2009 – 2011

Gemeenten
Hollands Midden
Gemeenten
Haaglanden
Politie
Haaglanden/HM
OM
Belastingdienst
Provincie
BZK
Totaal

2009
Inkomsten
(135.750)**

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2010
Inkomsten
168.000

Uitgaven

2011
Inkomsten
187.250

213.500

263.500

293.000

120.000

146.000

160.000

60.000
60.000
30.000
400.000
(7)
1.019.250

73.000
73.000
36.500
400.000

80.000
80.000
40.000
500.000

Formatie
Huisvesting
Ontwikkelingskosten
automatisering (1)
Licentiekosten
automatisering (2)
Raadplegingen (3)
Onderzoek en
extern advies (4)
Vervoer (5)
Communicatie
Diversen/onvoorzien
Reservering (6)
Totaal

(1)

Uitgaven

1.160.000
637.000
30.000
125.000

Uitgaven

1.340.250
838.000
40.000

1.020.000
40.000

50.000

50.000

20.000
50.000

20.000
50.000

20.000
50.000

15.000
10.000
50.000
82.250
1.019.250

25.000
10.000
50.000
77.000
1.160.000

25.000
10.000
50.000
75.250
1.340.250

Opstartkosten ontwikkeltraject; BZK is geadviseerd één systeem te ontwikkelen voor
alle pilots. Dit vermindert de kosten en bevordert de mogelijkheid om
managementinformatie op dezelfde wijze van de verschillende pilots te krijgen.
Vanaf 2010 is sprake van licentiekosten.
Kosten van raadplegingen kvk, kadaster en andere openbare bronnen.
Kosten voor externe (juridische) adviezen en evaluatieonderzoek.
Vervoerskosten hangen samen met het regionale karakter van het RIEC.
In totaal wordt een reservering opgebouwd van € 234.500. Deze wordt gebruikt om in
2012 het wegvallen van de BZK-subsidie op te vangen.
150.000 uit 2008 en 250.000 uit 2009
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Overige uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting zijn:
1. Deelnemende partijen hebben voor 2008 nog geen rekening kunnen houden met de
ontwikkelingen rond het RIEC. Deelnemende partijen hebben wel de ontwikkelkosten
van het plan van aanpak voor hun rekening genomen en zullen de projectleiders
ondersteunen.
2. Het OM zal capaciteit labelen voor het RIEC Haaglanden/Hollands-Midden, door
toewijzing van een projectofficier. De kosten hiervan zullen worden verrekend met de
financiële bijdrage van het OM.
3. Belastingdienst en politie zullen op detacheringsbasis personeel leveren voor het
RIEC. De kosten daarvan worden verrekend met hun bijdragen.
4. De bijdrage per gemeente is gerelateerd aan de omvang. Den Haag levert als
grootste centrumgemeente een meer dan evenredige bijdrage van circa 50%.
Voor de deelnemende gemeenten geldt dat zij naast de bijdrage aan het RIEC ook binnen hun
eigen organisatie mogelijk te maken krijgen met enige extra kosten. Zo wordt van iedere
gemeente verwacht dat zij een “verbindingsofficier” aanwijzen: iemand die het aanspreekpunt is
voor de medewerkers van het RIEC. Deze contactpersoon levert enerzijds informatie vanuit de
gemeente aan het RIEC en ontvangt vanuit het RIEC adviezen die binnen de gemeentelijke
organisatie op de juiste plek terecht moeten komen. Verder zullen de gemeenten desgevraagd
hun bijdrage moeten leveren aan de verschillende projectgroepen. Dit sluit aan bij de reguliere
activiteiten van de gemeenten.
Naast de bijdrage aan de pilot van het Ministerie van BZK zijn de overige kosten als volgt
tussen de partners verdeeld:
Politie Haaglanden/
Hollands Midden:
20%
OM:
10%
Belastingdienst:
10%
Provincie:
5%
Gemeenten:
55%
Stad
Haaglanden
Den Haag
Zoetermeer
Westland
Delft
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Pijnacker-Nootdorp
Wassenaar
Midden-Delfland
Hollands-Midden*
Leiden
Alphen aan de Rijn
Gouda
Katwijk
Teylingen
Nieuwkoop
Leiderdorp
Waddinxveen
Noordwijk
Kaag en Braassem
Lisse

Inwoners

2009

2010

2011

475.000
118.000
100.000
95.000
73.000
47.000
43.000
25.000
17.000

120.000
21.000
18.000
17.000
13.500
8.500
8.000
4.500
3.000

150.000
25.000
22.000
21.000
16.500
10.000
9.500
5.500
4.000

165.000
28.000
25.000
23.500
18.500
11.500
11.000
6.250
4.250

118.000
70.000
70.000
60.000
35.000
27.000
26.000
26.000
24.000
24.000
22.000

21.000
13.000
13.000
11.000
6.500
5.000
4.750
4.750
4.250
4.250
4.000

25.000
16.000
16.000
13.500
8.000
6.000
5.750
5.750
5.500
5.500
5.000

28.000
18.000
18.000
15.000
9.000
7.000
6.500
6.500
6.000
6.000
5.500
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Nieuwerkerk aan den
22.000
4.000
5.000
5.500
IJssel
Oegstgeest
22.000
4.000
5.000
5.500
Voorschoten
22.000
4.000
5.000
5.500
Bodegraven
20.000
3.500
4.500
5.000
Hillegom
20.000
3.500
4.500
5.000
Rijnwoude
18.000
3.250
4.000
4.500
Boskoop
15.000
2.750
3.500
3.750
Nederlek
15.000
2.750
3.500
3.750
Noordwijkerhout
15.000
2.750
3.500
3.750
Reeuwijk
12.000
2.000
2.750
3.000
Schoonhoven
12.000
2.000
2.750
3.000
Bergambacht
10.000
1.750
2.250
2.500
Vlist
10.000
1.750
2.250
2.500
Zevenhuizen10.000
1.750
2.250
2.500
Moerkapelle
Moordrecht
8.000
1.500
1.750
2.000
Ouderkerk
8.000
1.500
1.750
2.000
Zoeterwoude
8.000
1.500
1.750
2.000
*)
Per 1 januari 2010 worden Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en ZevenhuizenMoerkapelle samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
**) Voor 2009 zullen de gemeenten in Hollands-Midden waarschijnlijk nog niet (of niet het hele
jaar) deelnemen aan het RIEC. De bijdragen die daardoor niet binnen komen zullen worden
opgevangen door beperking van de personele uitgaven, de post diversen/onvoorzien en de
reserve-opbouw.

Uitgangspunten bij de berekening van de personele kosten op jaarbasis, inclusief overhead:
Projectleider:
€ 110.000 (s12/13)
Politieanalist:
€ 82.000 (s 10)
Informatierechercheur € 82.000 (s10)
Financieel analist:
€ 92.000 (s11)
Bestuursjurist:
€ 100.000 (s 11/12)
0,2 Privacymedewerker € 30.000
Adm. Ondersteuning: € 60.000 (s 7/8)
Officier van Justitie:
€ 120.000 (s13/14)
2009 (opstart tot en met maart; operationeel vanaf 1 april):
2 projectleiders € 220.000
0,75 politieanalist
€ 61.500
0,75 inforechercheur € 61.500
0,75 bestuursjurist
€ 75.000
0,75 financieel analist € 69.000
0,2 privacyfunctionaris € 30.000
0,25 OM
€ 30.000
1,5 adm.
€ 90.000
Totaal
€ 637.000
2010:
2 projectleiders
1 politieanalist
2 inforechercheurs
1 financieel analist
1 bestuursjurist
0,2 privacyfunctionaris

€ 220.000
€ 82.000
€ 164.000
€ 92.000
€ 100.000
€ 30.000
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2 Adm. Ondersteuning: € 120.000
0,25 Officier van Justitie:€ 30.000
Totaal
€ 838.000
2011:
2 projectleiders
€ 220.000
2 politieanalisten
€ 164.000
2 inforechercheurs
€ 164.000
1 financieel analist
€ 92.000
2 bestuursjuristen
€ 200.000
0,2 privacyfunctionaris € 30.000
2 Adm. Ondersteuning: € 120.000
0,25 Officier van Justitie:€ 30.000
Totaal
€ 1.020.000
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