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Sinds 2008 verstrekt het Rijk in het kader van het programma 'versterking
Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad' bij wijze van pilot een financiële
bijdrage aan 11 regionale informatie- en expertisecentra (RIECs) en een Landelijk
informatie- en expertisecentrum (LIEC). Het geld wordt bij wijze van cofinanciering
verstrekt aan 11 burgemeesters die tevens korpsbeheerder zijn. Ook u ontvangt
een financiële bijdrage voor een RIEC.
Zoals bekend eindigt de pilotfase van de RIECs en het LIEC per 1 januari 2012.
Door middel van deze brief wil ik u informeren over de rijksbijdrage na deze datum.
Ik ben van mening dat een krachtiger aanpak van georganiseerde misdaad nodig is.
De georganiseerde misdaad vormt immers een sluipende bedreiging voor de
integriteit van het financieel-economische stelsel en ondermijnt uiteindelijk het
functioneren van de rechtstaat. Constatering is dat veel lokale, zichtbare
criminaliteit en overlast het gevolg zijn van werk van 'niet direct zichtbare'
criminele organisaties.
De aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit vergt een steviger
geïntegreerde aanpak van OM, politie, lokaal bestuur en de fiscus.
De recente ontwikkelingen In Noord-Brabant met de aanpak van de georganiseerde
misdaad laten zien hoe belangrijk de inzet van gemeenten is binnen die
geïntegreerde aanpak. Het is dan ook van groot belang de bestuurlijke aanpak
zowel kwantitatief als kwalitatief verder te versterken. In dit verband heb ik de
ambitie om 80% van alle gemeenten actief betrokken te laten zijn bij het bestrijden
van de georganiseerde misdaad.
Met betrekking tot de aanpak van de georganiseerde misdaad geven gemeenten
aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het toepassen van het voorhanden
zijnde bestuurlijk instrumentarium, zoals de Wet Bibob. Daarnaast geven
gemeenten aan behoefte te hebben aan meer volledige informatie over criminele
activiteiten in hun gemeente. Gelet op de belangrijke rol die de RIECs en het LIEC
op dit terrein vervullen, heb ik besloten de rijksfinanciering van deze centra per 1
januari 2012 een structureel karakter te geven. In totaal stel ik hiervoor bij wijze
van cofinanciering hetzelfde bedrag beschikbaar als in de pilotfase, te weten € 7,9
miljoen per jaar.
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Het structureel voortzetten van de RIECs en het LIEC vergt, met inachtneming van
de lokale behoeften, tevens een nadere dulding van de taken en samenstelling van
de centra. Hierbij dient te worden betrokken de mogelijke consequenties voor de
schaalgrootte van de RIECs die voortvloeien uit het wetsvoorstel nationale politie,
dat ik recent voor advies naar de Raad van State heb gestuurd. Afhankelijk van de
behandeling van deze wet in het pariement moet worden bezien welke gevolgen de
wijziging voor de schaalgrootte van de politieregio's voor invloed heeft op de
schaalgrootte van de RIECs.
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Samen met de hoofden van de RIECs en het LIEC zal ik een eenduidige visie op
voornoemde punten opstellen. Deze zal mede gebaseerd zijn op de ervaringen in de
pilotfase. Voor de zomer van 2011 bericht ik u hierover nader.
Ik zie er naar uit de komende tijd de RlEC-structuur te continueren en de
bestuuriijke aanpak door te ontwikkelingen. Ik vertrouw erop dat uw bijdrage
hieraan onverminderd groot zal zijn.
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