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Het Algemeen Bestuur besluit:
Voorstel
1. In te stemmen met de opzet van een RIEC Haaglanden/Hollands Midden;
2. Het RIEC te beschouwen als een “onderwerp van integraal
veiligheidsbeleid”;
3. De portefeuillehouder de opdracht te verstrekken een begrotingsvoorstel te
doen.

Betreft

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 misdaad. De centra hebben primair de taak de
informatiepositie van het bestuur (zowel reactief als proactief) te versterken.
De minister van BZK heeft positief beslist op een door de korpsbeheerder
Haaglanden bij de minister van BZK ingediend verzoek om in de regio Haaglanden
/Hollands Midden een RIEC te mogen oprichten. In haar brief van 2 december 2008
heeft de minister voor de pilot-periode van 4 jaar financiële middelen beschikbaar
gesteld, welke oplopen van € 150.000 in 2008 tot € 500.000 in 2011. Aan deze
financiële ondersteuning is de voorwaarde verbonden dat er sprake is van tenminste
50% co-financiering.
In het Regionaal College Haaglanden is er voor gekozen om de korpsbeheerder,
tevens de burgemeester van Den Haag, de trekkersrol toe te kennen. Voor dit doel is
binnen de Bestuursdienst van deze gemeente een projectleider (0,8 fte)
aangewezen, die is belast met de realisatie van het RIEC. In eerste instantie binnen
de regio Haaglanden met een beoogde uitbreiding naar de regio Hollands Midden. In
verband met de spilfunctie van de politie binnen het RIEC hebben de korpsen
Haaglanden en Hollands Midden menskracht beschikbaar gesteld om samen met de
gemeentelijk projectleider deze nieuwe voorziening te realiseren.
Het RIEC richt zich op het maken van risicoanalyses, analyses van door partners
aangedragen vragen en casus – gevolgd door informatie en adviezen. Verder richt
het RIEC zich op de ontwikkeling van instrumenten en het geven van inzicht in de
verwevenheid van bovenwereld en onderwereld. Deelnemers zijn o.a. Gemeenten,
Politie, OM, belastingdienst, arbeidsinspectie.
Naast het toepassen van de BIBOB-wetgeving zullen de centra 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, accountants en fiscaal juristen.
Het werkterrein is vooralsnog BIBOB-zaken, mensenhandel, georganiseerde
hennepteelt, vastgoedfraude en vrijplaatsen.
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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.
Basis voor de uitvoering vormt een maatschappelijk probleem dat zich op lokaal
niveau manifesteert. Meestal zal dit probleem in eerste instantie onzichtbaar zijn
(bijvoorbeeld crimineel geld wordt geïnvesteerd in vastgoed). Het RIEC beoogt deze
processen vroegtijdig te onderkennen om zo tijdig de partners te informeren zodat zij
in kunnen grijpen.
De uitvoering van juridische - of handhavingsacties die plaats moeten vinden op
basis van bevindingen en analyses van het RIEC dienen plaats te vinden onder
eigen verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente of veiligheidspartner.
Daarbij wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak.
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:
OM:
Belastingdienst:
Provincie:
Gemeenten:

20%
10%
10%
5%
55%

Het voorstel is het RIEC te zien als een “onderwerp van integraal veiligheidsbeleid”
zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Brandweer en
GHOR Hollands Midden. Dat betekent dat het bestuur van de GR RBHM/GHOR
(Veiligheidsregio Hollands Midden), bevoegd is tot het nemen van een besluit
inclusief de effecten hiervan op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling.
Een begroting zal voorgelegd worden in het AB van juni 2009.
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