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Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 RIEC Haaglanden/Hollands Midden
1. Inleiding
Hierbij treft u het eerste jaarverslag aan van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
Haaglanden/Hollands Midden (RIEC HHM) voor de geïntegreerde aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Dit jaarverslag staat vooral in het kader van de opbouw van het
RIEC HHM vanaf mei 2009. In de concrete advisering en analyse zijn in 2009 de eerste
verkennende stappen gezet. Ook hiervan wordt verslag gedaan. Voor dit verslag is gebruik
gemaakt van het verantwoordingsformat zoals dat door het Ministerie van BZK voor de
RIEC’s is vastgesteld.
2. Opbouw RIEC
Het convenant van het RIEC Haaglanden/Hollands Midden is op 17 mei 2009 getekend door
de burgemeesters van alle gemeenten in de regio Haaglanden1, door de hoofdofficier van
Justitie van het arrondissementsparket Den Haag, de korpschef van de politie Haaglanden
en de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Haaglanden, mede namens de FIODECD en de Douane West. Later is het convenant mede ondertekend door de hoofdofficier
van het Functioneel Parket, de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Holland Midden,
de districtscommandant van het district West van de Koninklijke Marechaussee en de
gedeputeerde Milieu namens de provincie Zuid-Holland. In november 2009 is het convenant
getekend door de burgemeesters van alle gemeenten uit de regio Hollands Midden2 en door
de korpschef van de politie Hollands Midden. In 2010 zullen het Landelijk Parket van het OM
en de SIOD nog toetreden tot het convenant en mogelijk ook de Arbeidsinspectie (AI) en de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).
Via met name het Regionaal College Haaglanden, het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio Hollands Midden en de vier districtscolleges van de regio Hollands Midden
zijn bestuurders benaderd om deel te nemen aan het RIEC. Daarnaast is in 2009 begonnen
met de opzet van een ambtelijk netwerk van RIEC-contactpersonen bij alle aangesloten
partijen. Dat netwerk zal in 2010 verder uitgebouwd worden in de regio Hollands Midden.
Vastgesteld moet worden dat het buitengewoon veel tijd en energie kost om met name in de
gemeenten steeds op twee niveau’s (bestuurlijk en ambtelijk) aandacht voor de problematiek
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Deelnemende gemeenten in Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
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Deelnemende gemeenten in Hollands Midden: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop,
Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, , Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten,
Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
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van de verwevenheid van bovenwereld en onderwereld te krijgen. Het belang van
gemeenten in de aanpak van deze problematiek en de rol van het RIEC bij de ondersteuning
van de partners dient steeds opnieuw over het voetlicht gebracht te worden. De RIECnieuwsbrief, die in 2009 twee keer is verschenen en de website (www.riecnet.nl) vervullen
daar een rol in, maar persoonlijke contacten blijven hierbij essentieel.
3. Convenant en structuur
Convenant en RIEC-thema’s
Het RIEC HHM heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:
a. een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad, door naast het strafrechtelijk
laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele
samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving
aan te grijpen om georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken;
b. het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden
gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.
In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan:
1. verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, zoals:
a.
mensenhandel en -smokkel;
b.
georganiseerde hennepteelt;
c.
fraude in de vastgoedsector;
d.
misbruik binnen de vastgoedsector;
e.
witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische
criminaliteit;
f.
andere door de stuurgroep te bepalen verschijningsvormen van
georganiseerde misdaad;
2. handhavingsknelpunten;
3. toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur (Wet BIBOB).
De verschillende thema’s worden nader bestudeerd en uitgewerkt in een viertal
werkgroepen, te weten georganiseerde hennepteelt, vastgoed, mensenhandel en
handhavingsknelpunten. Die werkgroepen richten zich op de ontwikkeling van instrumenten
en het geven van inzicht in de verwevenheid van boven- en onderwereld. Zij hebben
daarvoor bij de start de volgende opdrachten gekregen:
1. benoem de risicofactoren en –indicatoren die het probleem zichtbaar kunnen maken
en die een bijdrage kunnen leveren bij de prioritering van inkomende RIEC-vragen;
2. lever, vanuit het gezamenlijk verkregen beeld, jaarlijks voorstellen ten behoeve van
vaststelling van de RIEC (intelligence- en activiteiten)agenda;
3. ontwikkel barrières die door de partners opgeworpen kunnen worden;
4. stel best-practices vast en
5. signaleer vroegtijdig (regionale) ontwikkelingen die duiden op (pogingen om te komen
tot) verwevenheid van boven- en onderwereld.
De werkgroepen zijn samengesteld uit convenantpartners die bij de geïntegreerde aanpak
actief betrokken zijn. De voorzitters van de werkgroepen zijn afkomstig van de verschillende
partners. De werkgroepen maken bij de uitwerking van de opdrachten zo veel mogelijk
gebruik van reeds aanwezige kennis en producten vanuit de betrokken organisaties.
Via de werkgroepen wordt ook de verbinding gelegd met andere landelijke en regionale
initiatieven als taskforces, proeftuinen, het Vastgoed Intelligence Centre (VIC), het
Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel (EMM) e.d. Indien de betreffende
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werkgroep het wenselijk acht, kunnen deze organisaties uitgenodigd worden te participeren
in de werkgroepen.
Iedere werkgroep is in 2009 tenminste twee keer bijeen geweest. De werkgroepvoorzitters
hebben met het hoofd RIEC aan het eind van 2009 de stand van zaken en de werkwijze
besproken en op elkaar afgestemd. Dat leidt tot een plan van aanpak 2010 voor ieder van de
werkgroepen.
Sturing en verantwoording
Het hoofd RIEC HHM legt verantwoording af aan de stuurgroep, die bestaat uit de
gecombineerde regionale driehoek Haaglanden/Hollands Midden, aangevuld met
vertegenwoordigers van de Belastingdienst (driehoek+). In ieder geval worden in dit gremium
ieder jaar het jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM vastgesteld. Belangrijke
tussentijdse wijzigingen met financiële consequenties worden hier besproken. Tenslotte
neemt de stuurgroep beslissingen over het oppakken van RIEC HHM analyses waarover
binnen het informatieoverleg geen overeenstemming kan worden bereikt. De stuurgroep is in
2009 twee keer bijeen geweest.
Deze stuurgroep treedt op als opdrachtgever voor het RIEC HHM, waarbij de
korpsbeheerder van de politie Haaglanden, tevens de burgemeester van Den Haag,
bestuurlijk eindverantwoordelijk is. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategische
sturing van het RIEC HHM.
Het Regionaal College Haaglanden c.q. de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn uiteindelijk
verantwoordelijk voor de begroting en de verantwoording. Aan hen worden ieder jaar het
jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM ter kennis gebracht.
In de opbouwfase van het RIEC HHM is er een begeleidingsgroep die de vorming van het
RIEC HHM begeleidt en optreedt als intermediair tussen het management van het RIEC
HHM en de stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag en
Leiden, de beide korpsdirecties en het MT van de beide Belastingdienstregio’s. De
begeleidingsgroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.
4. Personeel, ICT en Huisvesting
Het RIEC HHM heeft een vaste bezetting. Gekozen is voor een groeimodel op
detacheringsbasis. De gemeente Den Haag treedt op als gastheer van het RIEC en als
werkgever van het hoofd RIEC (vanaf januari 2009), de regiomanager Hollands Midden
(vanaf 1 december 2009), de managementassistente (vanaf mei 2009) en de Bibob-jurist
(vanaf 1 juli 2009). Voor overige juridische ondersteuning is in 2009 een beroep gedaan op
de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag. Als de werkstroom groot genoeg
is zal het RIEC een vaste bestuursjurist krijgen. De politie Haaglanden heeft per 1 juni 2009
een informatie-analist gedetacheerd en een student integrale Veiligheidskunde op een leerarbeidplaats als secretaris van de RIEC-werkgroepen. Voor het opvragen van politieinformatie is een beroep gedaan op de infodesk van de politie Haaglanden. De
Belastingdienst detacheerde per 1 september een financieel analist. Vanaf 1 oktober biedt
het Openbaar Ministerie ondersteuning middels een vast contactpersoon die tenminste voor
één dag per week verbonden is aan het RIEC HHM.
Begin 2010 zullen vanuit de beide politieregio’s nog twee informatierechercheurs bij het
RIEC HHM gedetacheerd worden. In de loop van het project zal het team naar het zich nu
laat aanzien groeien tot een team van maximaal elf medewerkers.
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In de opbouwfase heeft de leiding meer een projectleidersrol, dan de rol van een
operationeel manager. Het hoofd RIEC treedt tevens op als regiomanager Haaglanden, zijn
plaatsvervanger is in de eerste plaats regiomanager voor Hollands Midden. Samen vormen
zij het “managementteam”.
Opleidingen
Vier RIEC-medewerkers hebben in 2009 een Bibob-cursus gevolgd bij de
Bestuursacademie. Eén medewerker heeft de training “Leidinggeven in projecten” gevolgd
bij het opleidingsinstituut ICM. Verder zijn door verschillende medewerkers diverse
studiedagen, congressen en seminars bezocht.
Huisvesting en automatisering
De gemeente Den Haag zorgt als gastheer voor het RIEC HHM ook voor de huisvesting. Dit
gebeurt op het Johanna Westerdijkplein 1 in Den Haag. In dit pand zijn verschillende
faciliteiten aangebracht, zoals een aansluiting op het politienetwerk. Ook is de RIEC-ruimte,
gelet op de informatie die daar aanwezig is, geheel beveiligd volgens de eisen die daaraan
door politie en OM zijn gesteld.
Voor wat betreft de te gebruiken ICT-applicaties wordt voor het maken van analyses via de
politie Haaglanden gebruik gemaakt van Analist notebook. RIEC-zaken worden verder
gevolgd via een beveiligde applicatie van de gemeente Den Haag, het zogenoemde Stads
Informatie Systeem. In beginsel is dit een tijdelijke voorziening. Vanuit het Ministerie van
BZK wordt op landelijk niveau de ontwikkeling van de RIEC-ICT voorbereid.
Definitieve organisatievorm
Uiteindelijk zal na afloop van de pilotperiode, die loopt tot en met 2011, op basis van een
evaluatie een beslissing worden genomen over de voortzetting van het RIEC en de
eventuele aanpassingen die moeten plaatsvinden. In dat kader zal ook een beslissing
genomen moeten worden over de definitieve organisatievorm.
5. Landelijke ontwikkelingen
In het land komen in totaal 11 RIEC’s. Limburg-Zuid is al enige tijd operationeel, de andere
RIEC’s zijn in de opbouwfase. De hoofden van de diverse RIEC’s treffen elkaar maandelijks
onder voorzitterschap van het Ministerie van BZK om met elkaar de ontwikkelingen te delen
en ervoor te zorgen dat de RIEC’s zich op een soortgelijke wijze ontwikkelen. Vanuit dit
overleg zijn een aantal landelijke werkgroepen gevormd voor:
- Convenant en privacyaspecten;
- ICT en techniek;
- Bibob en;
- Communicatie.
Het hoofd van het RIEC HHM is voorzitter van de werkgroep convenant en privacyaspecten.
Verder participeert het RIEC HHM in de werkgroepen ICT en techniek en Bibob. Tevens
vindt geregeld consultatie door BZK plaats ten aanzien van de ontwikkeling van het RIEC en
de ontwikkeling van de wet Bibob.
In 2010 zal vanuit BZK ook het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) gevormd
gaan worden. Van daaruit zal de coördinatie van de RIEC-ontwikkelingen plaatsvinden en
daar zal vanuit de regionale beelden die op de verschillende thema’s ontstaan ook het
landelijke beeld worden gevormd.
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RIEC’s en RCF’s (Regionale Coördinatiecentra Fraudebestrijding).
Daar waar RIEC's zich voornamelijk manifesteren op het domein veiligheid en openbare
orde, bewegen de RCF’s zich vooral op het domein van Werk, Inkomen en Zorg
respectievelijk het vraagstuk van de leefbaarheid. Voor de ontwikkeling van bestuurlijk
handelingsperspectief en een geïntegreerde aanpak, is samenwerking tussen beide
organisaties vanzelfsprekend. Bovendien valt een belangrijke efficiency-winst te behalen
door het delen van kennis en ervaring en van huisvesting en middelen. Het doel is:
vroegtijdig voorkomen dat mensen afglijden en in criminaliteit belanden met ernstige
maatschappelijk schade als gevolg. Doel is ook om, mede door repressieve maatregelen en
nalevingscommunicatie, te werken aan preventie en normherstel. Op regionaal niveau
hebben het RIEC HHM en het RCF Haaglanden/Hollands Midden nu al gekozen voor
gezamenlijke huisvesting.
6. Ontvangsten en presentaties
Het RIEC HHM heeft in 2009 het CDA-Tweede Kamerlid van Haersma Buma, de plv.
Directeur-Generaal Veiligheid en de directeur Veiligheid en Bestuur, beiden van het
Ministerie van BZK en het hoofd van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit van het
Ministerie van Justitie op werkbezoek ontvangen.
Verder heeft in oktober 2009 de startconferentie van het RIEC HHM plaatsgevonden op de
Haagse Hogeschool. Hier werden zo’n tweehonderd partners ontvangen. Medewerkers van
het RIEC hebben een aantal van de workshops geleid.
Tenslotte heeft één van de RIEC-medewerkers een workshop over de opzet van de RIEC’s
verzorgd bij het Evaluatieseminar bestuurlijke aanpak van het Ministerie van BZK.
7. Specifieke informatie met betrekking tot de realisering van de doelstelling van het
RIEC HHM
Samenwerking
a. met andere RIEC’s heeft in 2009 samenwerking plaatsgevonden op beleidsmatig niveau
in het landelijk overleg en is vanuit het RIEC HHM meermaals informatie gegeven aan
diverse andere RIEC’s over de inrichting en de werkwijze van het RIEC HHM. Alle
medewerkers van het RIEC HHM zijn op werkbezoek geweest bij het RIEC Limburg-Zuid om
kennis te nemen van de Limburgse werkwijze.
b. het RIEC HHM zoekt samenwerking met andere expertisecentra. Het Vastgoed
Intelligence Centre (VIC) participeert in de werkgroep Vastgoed, via de werkgroep
Mensenhandel zijn er contacten met het Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel
(EMM) en de landelijke Taskforce Georganiseerde hennepteelt participeert in de werkgroep
Georganiseerde hennepteelt. Met het VIC is een pilot gestart om te komen tot een uniforme
aanpak van de samenwerking tussen het VIC en de RIEC’s.
Vooralsnog richt het RIEC HHM zich op samenwerking met publieke partijen. Pas als de
informatie-uitwisseling daar goed loopt kan worden gekeken of ook samenwerking moet
worden gezocht met private partijen.
c. Het LIEC is in 2009 nog niet tot stand gekomen.
d. De belangrijkste vorm van samenwerking is die met de directe RIEC-partners. Die is in
2009 op een enthousiaste manier tot stand gekomen. Alle partners hebben vaste RIECcontactpersonen aangewezen. Met al die partners heeft in 2009 geregeld persoonlijk contact
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plaatsgevonden over zowel de levering van personeel, totstandkoming van de RIECwerkwijzer en over concrete vragen en adviezen.
Informatie-uitwisseling
a. Er is geen rechtstreekse informatie uitgewisseld van of naar andere RIEC’s in 2009. Wel
heeft op basis van het RIEC-gedachtegoed uitwisseling van informatie plaatsgevonden
tussen politie Haaglanden en politie Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland-Zuid.
b. In 2009 zijn vijf casus behandeld waarbij het RIEC een brugfunctie heeft vervuld tussen
bestuursrecht, fiscaal recht en strafrecht. Daarbij heeft het RIEC bemiddeld bij het
uitwisselen van informatie, het kweken van begrip voor elkaars situatie en het leveren van
juridische expertise. Dit heeft geleid tot ondersteuning bij de totstandkoming van bestuurlijke
rapportages vanuit de politie. De gemeente Delft heeft op basis hiervan een growshop
kunnen sluiten. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de bereikte resultaten.
Advies
a. Adviezen aan partners: in 2009 is voor de gemeente Midden Delfland een beleidslijn
Bibob gemaakt. Het verzoek daarvoor was afkomstig van de gemeente.
b. Bewustwording creëren: in 2009 zijn presentaties gegeven in het Regionaal College
Haaglanden, in de verschillende districtscolleges van de regio Hollands Midden, in diverse
takken van Belastingdienst Haaglanden en tijdens het startcongres van het RIEC HHM in
oktober 2009. Verder heeft het RIEC geregeld contact met de overleggen van ambtenaren
OOV in Haaglanden en in de districten van Hollands Midden.
Analyses en instrumenten
Vanuit twee deelnemers aan het RIEC zijn analysevragen bij het RIEC neergelegd. Deze zijn
in behandeling genomen en worden in 2010 afgerond en gepresenteerd.
In 2009 heeft het RIEC HHM nog geen bijdrage geleverd aan de criminaliteitsbeeldanalyses
of aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de aanpak van georganiseerde
misdaad.
Expertise
a. In 2009 heeft het RIEC de regionale recherche twee keer geadviseerd bij de
totstandkoming van bestuurlijke rapportages. In één geval heeft dat geleid tot de sluiting van
een growshop.
b. Met het oog op termijnen enerzijds en beschikbare capaciteit anderzijds kan door RIEC
HHM op basis van een quick scan beoordeeld worden of het eigen huiswerk van de
gemeente nog verder verbeterd kan worden. Ook kan worden bezien of een vergunning niet
al op reguliere gronden geweigerd dient te worden. Tenslotte kan op basis van een sterke
informatiepositie worden aangegeven of het al dan niet raadzaam is advies bij het aan te
vragen bij het LBB. Het RIEC HHM treedt bij deze ondersteuning niet in de plaats van het
LBB. Het al dan niet toepassen van de Wet Bibob valt onder verantwoordelijkheid van de
aanvragende gemeente.
Het RIEC HHM heeft in 2009 informatie verschaft aan drie gemeenten in verband met Bibobonderzoeken. In totaal ging het daarbij om acht vergunningaanvragen. In drie gevallen heeft
het RIEC HHM de aanvragende gemeente aangeraden een Bibob advies bij het Landelijk
Bureau Bibob (LBB) aan te vragen. In twee van de drie gevallen heeft de aanvragende
gemeente besloten dit advies niet op te volgen, voornamelijk wegens onbekendheid bij
verdere toepassing van het instrument.
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In twee gevallen heeft de gemeente op aanraden van het RIEC HHM de vergunning onder
voorschriften verleend. Bij de overige informatieverzoeken zijn geen bijzonderheden
gebleken, waardoor de gemeente de vergunning regulier heeft kunnen verlenen.
Gelet op het feit dat is de wettelijke geheimhoudingsplicht in de wet Bibob in 2009 nog niet is
vervallen was advisering van gemeenten over Bibob-adviezen van het LBB lastig. In 2009
heeft dat dan ook niet plaatsgevonden. In 2010 (als de geheimhoudingsplicht nog steeds niet
is opgeheven) wordt bezien of in dergelijke gevallen er toch mogelijkheden zijn om te kunnen
adviseren.
8. Verwezenlijking doelstellingen 2009
In het jaarplan 2009 waren de volgende doelstellingen opgenomen:
1. Aan het einde van het jaar staat er een functionerende RIEC-organisatie. Voor alle
partners is duidelijk hoe die organisatie werkt en hoe men vragen en casus in moet
brengen;
2. Aan het einde van het jaar heeft iedere deelnemende gemeente in Haaglanden een
vaste contactfunctionaris;
3. Aan het einde van het jaar zijn alle gemeenten in Haaglanden privacy-proof en
hebben een Bibob-beleidslijn;
4. Aan het einde van het jaar kan het RIEC in beginsel binnen 6 weken aanvullende
informatie vanuit de partners met een bijbehorend advies aan een aanvragende
gemeente leveren;
5. Aan het einde van het jaar heeft iedere werkgroep een overzicht van risicofactoren
gemaakt en is in staat concrete casus te bespreken en daarover te adviseren;
6. In november hebben alle werkgroepen voorstellen ontwikkeld voor concrete
prestaties die vastgelegd kunnen worden in het jaarplan 2010.
Doelstelling 1 is gerealiseerd. Op 22 december heeft de begeleidingsgroep de werkwijzer
RIEC geaccordeerd. Hierin zijn alle werkprocessen opgenomen en uitgewerkt.
Doelstelling 2 is ook gerealiseerd. Alle RIEC-contactpersonen in Haaglanden zijn in 2009 ten
minste twee keer bezocht.
Doelstelling 3 is nog niet gerealiseerd. Twee gemeenten hebben nog geen Bibob-beleidslijn.
Hieraan zal in 2010 verder worden gewerkt. Het RIEC heeft wel een standaard Bibob
beleidslijn opgesteld. Die is in december in de gemeente Midden Delfland in het college van
B&W geaccordeerd. Zes andere gemeenten hadden al een Bibob-beleidslijn.
Eén gemeente (Leidschendam-Voorburg) heeft samen met het RIEC haar privacybeleid
geactualiseerd. Met name op dit punt kost het bewustwordingsproces binnen gemeenten
meer tijd. Voor de gemeenten is in de RIEC-werkwijzer een stappenplan opgenomen,
waarmee zij in 2010 aan de slag kunnen.
Doelstelling 4 is gerealiseerd. Op één na alle Bibob-adviesaanvragen zijn in 2009 binnen vier
weken afgehandeld. Eén adviesaanvraag bleek zo veelomvattend dat we in overleg met de
aanvrager meer tijd hebben genomen om het netwerk volledig in kaart te brengen. Dat
advies is in januari 2010 verstrekt en heeft geleid tot een adviesaanvraag bij het Landelijk
Bureau Bibob.
Doelstelling 5 is nog niet gerealiseerd. De werkgroepen zijn in het najaar van 2009 gestart en
hebben deze opdracht allemaal opgenomen in hun plan van aanpak voor 2010.
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Doelstelling 6 is voor twee van de vier werkgroepen gerealiseerd. De andere twee doen dat
begin 2010, zodat deze doelstellingen kunnen worden opgenomen in het jaarplan 2010.
9. Beveiligingsbeleid
In de maatschappij kunnen de grenzen van gebruik en misbruik van diensten en
voorzieningen flinterdun zijn. Om deze grenzen te kunnen bewaken heeft het RIEC
informatie nodig. Deze informatie kan openbaar zijn maar ook strategisch, tactisch of
privacygevoelig. Om het belang van deze informatie te borgen moet het RIEC zorgen voor
integriteit van gegevens, systemen en het handelen van de gebruikers.
Deze zorg moet worden gevat in fysieke, digitale en administratieve processen. In 2009 heeft
het RIEC daartoe de eerste stappen gezet, te weten;
• Medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag te verstrekken;
• Medewerkers dienen zich te conformeren aan een door de stuurgroep vastgestelde
gedragscode;
• De toegang tot de RIEC ruimte is voorzien van een alarm;
• Met de politie Haaglanden is een alarmprotocol opgesteld;
• Toegang door derden is alleen toegestaan onder begeleiding;
• Vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen in versterkte kasten.
Met het uitvoeren van deze maatregelen heeft het RIEC in 2009 haar daadwerkelijke
aanvang kunnen vinden.
10. Interim financiële verantwoording 2008/2009
De interim financiële verantwoording vindt plaats over de periode 2008/2009. Uiteindelijk
vindt er een finale financiële verantwoording plaats over de volledige pilotperiode 2008-2011.
Lasten
Personeelslasten
Uitbesteed werk
Materiele lasten (automatisering, huisvesting e.d.)
Totaal lasten

381.394
96.070
77.180
554.644

Baten
Bijdrage participanten*
311.506
Bijdrage Ministerie van BZK in de kosten van juridische ondersteuning RIEC’s
11.100
Subsidie Ministerie van BZK**
232.038
Totaal baten

554.644

Deze bedragen zijn opgenomen is de jaarrekening 2009 van de gemeente Den Haag. De
totale financiële eindverantwoording zal plaatsvinden na de pilotperiode in 2013.
Cofinanciering door participanten: 56,16%
* Bijdragen van de gemeenten in Haaglanden, OM en Politie Haaglanden. De bijdrage 2009
van de Belastingdienst (in de vorm van de waarde van de personele inzet) wordt
meegenomen in de verantwoording 2010. De bijdrage 2009 van de gemeente Den Haag is
niet aangesproken en schuift door naar 2010. Dit bedrag is geen onderdeel van de bijdrage
participanten.
** Het restant van de subsidie van het Ministerie van BZK staat op een tussenrekening
gereserveerd. Het gereserveerde bedrag is € 139.962. De evaluatie van het RIEC is
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voorzien voor 2011. Indien die evaluatie positief is zullen de begrotingsvoorbereidingen 2012
inmiddels al hebben plaatsgevonden. Het totaal bedrag van de reserveringen zal daarom
doorschuiven en indien zij niet aangewend worden voor de uitgaven van het RIEC HHM in
de rest van de pilotperiode, worden aangewend voor de financiering van het RIEC in 2012.

10

