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2. Toelichting
Voor u liggen het jaarverslag 2010 en het jaarplan 2011 van het RIEC Haaglanden – Hollands
Midden.
Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het RIEC HHM in 2010: eerste analyses,
ondersteuning van gemeenten bij de bestuurlijke aanpak en de voortgang van de RIEC-werkgroepen.
Voor het jaarverslag is gebruik gemaakt van het verantwoordingsformat zoals dat door het Ministerie
van V&J voor de RIEC’s is vastgesteld. Het jaarverslag is op 6 april 2011 goedgekeurd door de
stuurgroep RIEC (gecombineerde regionale driehoeken Hollands Midden en Haaglanden).
Het jaarplan is informatief als ingekomen post geagendeerd in het DB van 3 maart. In het jaarplan
geeft het RIEC HHM aan welke activiteiten het RIEC in 2011 ontplooit.
Op 6 april heeft de stuurgroep RIEC tevens gesproken over de financiering van het RIEC. De minister
van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven met ingang van 2012 structureel bij te dragen aan de
RIEC’s door middel van cofinanciering (brief bijgevoegd). Omdat het mogelijk wordt om participatie
van gemeenten in lokale teams en RIEC-werkgroepen aan te duiden als cofinanciering (bijdrage in
natura), is vanaf 2012 geen financiële bijdrage van de gemeenten meer nodig. Dit onder voorwaarde
dat de politie, het OM en de Belastingdienst de huidige inzet continueren en dat de gemeente Den
Haag, als gemeente met de grootste problematiek op het gebied van georganiseerde misdaad, een
bedrag van €100.000 bijdraagt. Voor 2011 geldt bovendien dat de in 2010 van gemeenten ontvangen
bijdragen voldoende zijn om ook in 2011 aan te wenden voor de exploitatie van het RIEC. Ook in 2011
zal daarom geen bijdrage van de gemeenten aan het RIEC worden gevraagd. De stuurgroep heeft
ingestemd met deze voorstellen rondom de financiering van het RIEC.
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