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1

Voorwoord

Het jaar 2018 was bijzonder. De aanpak van ondermijning is al een aantal jaren een
belangrijk bestuurlijk en politiek thema, maar dit vertaalde zich tot dan toe niet in een
evenredige toename van financiële middelen en capaciteit. De zomer van 2018 bracht hier
verandering in. Door het ministerie van Justitie en Veiligheid werden gelden in het
vooruitzicht gesteld voor het versterken en intensiveren van de aanpak van ondermijning,
onder de voorwaarde dat een integraal plan van aanpak werd ingediend.
In de zomer 2018 hebben de partners in Midden-Nederland met ondersteuning van het RIEC
MN ‘het Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit Midden-Nederland’ opgesteld.
De ambitie is om de drugscriminaliteit binnen twee jaar slimmer en effectiever te verstoren.
Omdat criminelen uit Midden-Nederland een centrale, (inter)nationale rol spelen in de
gewelddadige, ondermijnende cocaïnehandel, wil de regio extra investeren in de aanpak van
cocaïne. Het plan is aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid ter
onderbouwing en verkrijging van de middelen beschikbaar gesteld voor versterking en
intensivering van de aanpak van ondermijning. Het actieplan heeft gewerkt als een
katalysator voor de integrale samenwerking en de focus bij de integrale aanpak van
ondermijning in Midden-Nederland. Het samen werken en schrijven aan het plan hebben een
belangrijke basis gelegd voor een effectieve aanpak.
Eind 2018 is het laatste, van de in totaal veertig, lokale ondermijningsbeelden opgeleverd.
De ondermijningsbeelden hebben onmiskenbaar geleid tot het creëren van (toegenomen)
bewustwording en urgentie voor de aanpak van ondermijning. Gemeenten zijn nu, samen
met de partners, aan de slag om de beelden te vertalen in concrete plannen en interventies.
Ook is op initiatief en onder regie van het RIEC Midden-Nederland de app Ondermijning
ontwikkeld en landelijk gelanceerd. De app biedt op een moderne en laagdrempelige wijze
de mogelijkheid om meer over ondermijning te weten te komen en zo het bewustzijn en
weerbaarheid te vergroten.
Terugblikkend op 2018 stel ik vast dat door de gezamenlijke inspanning van alle partners
alle randvoorwaarden voor het versterken en intensiveren van de aanpak zijn ingevuld. Aan
alle partners nu de schone taak om ondermijning een forse slag toe brengen.

Burgemeester F. Backhuijs
Voorzitter taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Midden-Nederland
Tevens Stuurgroep RIEC-MN
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2. RIEC Midden-Nederland
2.1

Inleiding

Het jaar 2018 stond in het teken van het vergroten van het bewustzijn van de
ondermijningsproblematiek, het uitvoeren van concrete acties en interventies en het
opstellen van een regiobreed actieplan. In de zomer 2018 hebben de partners met
ondersteuning van het RIEC MN ‘het Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit
Midden-Nederland’ opgesteld. Het Actieplan is aangeboden aan het ministerie van Justitie en
Veiligheid ter onderbouwing en verkrijging van de middelen beschikbaar gesteld voor
versterking en intensivering van de aanpak van ondermijning.

2.2

Visie, missie en kernwaarden RIEC Midden-Nederland

Het RIEC MN beoogt een krachtige bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van
georganiseerde criminaliteit.
Visie
Door onze veiligheidspartners op een effectieve en professionele manier te ondersteunen en
met elkaar te verbinden, staan we als één overheid samen sterk in de aanpak van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Missie
Het versterken van de veiligheidspartners in de integrale aanpak van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit.
Kernwaarden
Wij verbinden ons aan deze visie en missie en doen dit vanuit de volgende kernwaarden:

Samen sterk
We ondersteunen de partners en gaan daarbij uit van het principe ‘Integraal, tenzij …’.
We opereren als één overheid tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Effectief
We
bieden
de
partners
passende
ondersteuning,
waarin
effectiviteit
en
handelingsperspectief voorop staan.

Professioneel
We zijn betrouwbaar, efficiënt, in balans en we staan voor hoogwaardige expertise.

Verbindend
Alle medewerkers handelen proactief, zoeken de verbinding, zijn op zoek naar kansen en
creëren ruimte om zichzelf te ontwikkelen.
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2.3

Partners

Het bureau RIEC MN werkt nauw samen met een veelheid aan regionale en landelijke
partners, die gezamenlijk het samenwerkingsverband RIEC Midden-Nederland vormen.
Bureau RIEC MN werkt intensief samen met de politie-eenheid Midden-Nederland, het
Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en alle 39 gemeenten in de regio Midden-Nederland.
Hiernaast wordt samengewerkt met de landelijke partners: Douane, Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst (FIOD), UWV, Functioneel Parket, Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
(ISZW),
Koninklijke
Marechaussee
en
de
Immigratieen
Naturalisatiedienst (IND). Ook werkt het RIEC MN samen met het Anti Money Laundering
Centre (AMLC) en de Financial Intelligence Unit (FIU). De aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit is versterkt door oprichting van en samenwerking met het, in
2017 gestarte, team Versnellen & Raken. Dit team is net als het RIEC MN en bureau
Regionale Veiligheidsstrategie, onderdeel van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en
ondersteunt partners bij het uitvoeren van interventies.

2.4

Samenstelling regionale stuurgroep

De Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) is de stuurgroep voor de
aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland. De Taskforce
GOC fungeert tevens als Stuurgroep RIEC MN. Het dagelijks bestuur stuurt met het hoofd
RIEC MN op de ontwikkeling en kwaliteit van de producten en het beheer van bureau RIEC
MN.
De Taskforce GOC heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
1. De Taskforce GOC is bestuurlijk verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband
RIEC MN;
2. Geeft op hoofdlijnen (strategie en beleid) sturing aan de regionale samenwerking in
RIEC-verband en lost geschillen op in de samenwerking en bij informatiedeling;
3. Bereidt voor en stemt in met het meerjaren uitvoeringsplan, het jaarlijks actieplan
en de (meerjaren)begroting van het bureau RIEC MN.
Leden Taskforce GOC 2018
Dhr. Backhuijs, burgemeester Nieuwegein
Dhr. Ossel, burgemeester Wijdemeren
Mw. Adema, burgemeester Lelystad
Dhr. Bolsius, burgemeester Amersfoort
Dhr. Röell, burgemeester Baarn

Mw. Van der Putten, hoofd Veiligheid, gemeente Utrecht

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Mos, rechercheofficier, Openbaar Ministerie
Van Hartskamp, sectorhoofd DRR, politie MN
Sonneville, plv dir. MKB, Belastingdienst
Van Breukelen, hoofd RIEC MN/RVS

Mw. Knepper, programmamanager GOC, bureau RVS

Rol
Voorzitter, bestuurlijk vertegenwoordiger
district West Utrecht
Bestuurlijk vertegenwoordiger district Gooi
& Vechtstreek
Bestuurlijk vertegenwoordiger district
Flevoland
Bestuurlijk vertegenwoordiger district Oost
Utrecht
Bestuurlijk vertegenwoordiger district Oost
Utrecht en voorzitter regionale integrale
stuurploeg (RIS)
Bestuurlijk vertegenwoordiger district
Utrecht Stad, lid dagelijks bestuur RIEC
MN/RVS
Vertegenwoordiger OM, lid RIS
Vertegenwoordiger politie, lid RIS
Vertegenwoordiger Belastingdienst
Adviseur Taskforce GOC, lid regionale
integrale stuurploeg, lid dagelijks bestuur
RIEC MN/RVS
Secretaris Taskforce GOC
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De Taskforce GOC heeft de volgende taken gemandateerd aan het dagelijks bestuur RIEC
MN/RVS:

Toezicht houden op de naleving van de in het RIEC-convenant gemaakte afspraken,
waaronder het in stand houden van het bureau RIEC MN met voldoende en adequate
personen en middelen;

Nemen van besluiten die noodzakelijk zijn voor het naleven van de in het RIECconvenant gemaakte afspraken;

Fungeren als aanspreekpunt voor het hoofd bureau RIEC MN aangaande de externe
positionering van bureau RIEC MN, de diensten en resultaten, de personele bijdrage van
de partners en het oplossen van gesignaleerde uitvoeringsproblemen;

Laten opstellen van een jaarlijks actie/beleidsplan en begroting, waarin wordt
aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd;

Toezien op en, indien nodig, bijsturen op uitvoering van het jaarlijks actieplan en het
meerjaren uitvoeringsplan en besteding conform de begroting.

2.5

Organisatie van de regionale samenwerking

Lokale overleggen
Het lokale overleg is een overleg op gemeentelijk niveau, waarin gemeente en politie
signalen van ondermijning bespreken, informatie delen en een voorstel formuleren voor een
aanpak of besluiten het signaal door te geleiden naar het Actiecentrum. De accountmanager
van het bureau RIEC MN is bij de meeste lokale overleggen aanwezig en de partner bij het
verder geleiden van het signaal naar het Actiecentrum. Eind 2018 waren er in 23 van de 39
gemeenten lokale overleggen.
Interactief informatie delen in het Actiecentrum
Begin 2017 is gestart met het Actiecentrum. Medewerkers van partners en bureau RIEC MN
werken hierin op vaste dagen fysiek in dezelfde ruimte om op een interactieve manier
informatie te verzamelen en te analyseren. Het Actiecentrum stelt op basis van een analyse
van de informatie een advies op voor mogelijke interventies. Dit advies wordt aangeboden
aan één van de districtelijke integrale stuurploegen (DIS) of de Regionale Integrale
Stuurploeg (RIS). In 2018 is het proces in het Actiecentrum verbeterd door de
verbeterpunten uit de evaluatie op te volgen.
Accountmanagement: intensief contact tussen partners en bureau RIEC MN
De accountmanagers van het RIEC MN hebben intensief en frequent contact met de
partners. Het gezamenlijke proces van totstandkoming van de lokale ondermijningsbeelden
is hier een versneller in geweest. Het totaal aantal door partners aangeboden signalen en
casussen was in 2018 104. Daarnaast heeft het RIEC MN verder gewerkt aan 30 casussen
die al in 2017 waren gestart. Ook tijdens het proces van de totstandkoming van het
regioplan voor de versterkingsgelden, heeft de accountmanager een grote rol in de districten
gespeeld.
Team Versnellen en Raken
Het Team Versnellen en Raken biedt ondersteuning aan partners bij het sneller en
effectiever aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, o.a. bij de aanpak
van recreatie- en bedrijventerreinen, criminele families en drugscriminaliteit. Er zijn 25
casussen in behandeling genomen, waarbij in totaal 60 deelprojecten/casussen en objecten
betrokken waren. Bij de casussen varieert de ondersteuning van advisering en
probleemverkenning tot het daadwerkelijk regisseren van interventies.
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2.6

Versterking en intensivering aanpak ondermijning

In de zomer 2018 hebben de partners onder regie van het RIEC MN ‘het Actieplan tegen
ondermijnende drugscriminaliteit Midden-Nederland’ opgesteld. Dit document is aangeboden
aan het ministerie van Justitie en Veiligheid ter onderbouwing en verkrijging van de
middelen beschikbaar gesteld voor versterking en intensivering van de aanpak van
ondermijning. De planvorming, die in korte
tijd en met draagvlak plaats moest vinden,
heeft als katalysator gewerkt voor een
intensivering
van
een
effectieve
samenwerking op de forse problematiek in
Midden-Nederland.
In het Actieplan ligt de focus op de
problematiek van drugs, en daarbinnen met
name cocaïne. Midden-Nederland speelt een
grote rol in de (inter)nationale cocaïnehandel.
Dit gaat gepaard met excessief geweld en uit
zich
in
dekmantelbedrijven,
criminele
dienstverleners en witwasstructuren. Wat we gaan doen is de huidige aanpak versterken en
ondermijning in het algemeen en ondermijnende drugscriminaliteit (cocaïne) in het bijzonder
duurzaam te verstoren. Ieder district heeft daarin zijn eigen thema’s benoemd. Het
duurzaam verstoren draait om een combinatie van repressie en preventie.
Eind 2018 en begin 2019 wordt het Actieplan geconcretiseerd door verschillende
werkgroepen. De werving en selectie vindt plaats in de eerste helft van 2019 en de
implementatie van het Actieplan start in juni 2019.

-9-

3. Activiteiten en resultaten
3.1
De







De thema’s in 2018

landelijke RIEC-thema’s zijn:
mensenhandel en -smokkel;
georganiseerde hennepteelt;
fraude in en misbruik binnen de vastgoedsector;
witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
Outlaw Motorcycle Gangs;
handhavingsknelpunten.

Binnen de Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018 van Midden-Nederland heeft RIEC MN
zich gericht op de aanpak van drugproductie en –handel op regionaal niveau en in
verschillende verschijningsvormen per district.

3.2

Zicht op ondermijning; ondermijningsbeelden

In 2018 zijn de ondermijnings-beelden
afgerond. Zie de tabel voor een overzicht
van de beelden per kalenderjaar.
Kwaliteitsverbetering
In 2018 is een verbeterslag gemaakt in de
kwaliteit van de ondermijningsbeelden. In
2018 zijn ook signalen van
mensenhandel, Meld Misdaad Anoniem
(M. meldingen) en ook deelbare politie
informatie steviger verankerd in de
opgeleverde beelden. Naast de
inhoudelijke slag is ook de vorm van het ondermijningsbeeld doorontwikkeld.
Resultaat
De ondermijningsbeelden hebben geleid tot:

toename bewustwording binnen de gemeentelijke organisaties;

zicht op welke fenomenen er op lokaal niveau (mogelijk) spelen;

zicht op welke mogelijke betrokkenen en locaties op lokaal niveau relevant zijn in het
licht van ondermijning;

inzicht in factoren die de lokale criminaliteit bevorderen;

aanbevelingen aan de gemeente in het kader van de aanpak van ondermijnende
criminaliteit.
Naast de ondermijningsbeelden zijn separaat bestuurlijke weerbaarheidsrapportages
opgesteld voor gemeenten. Deze weerbaarheidsrapportages hebben meer inzicht gegeven
op de thema’s integriteit, veiligheid, bewustwording, inzet van het bestuurlijk
instrumentarium en bestuurlijke organisatie.
Regionaal Ondermijningsbeeld
In 2018 is een start gemaakt met het opleveren van het regionaal ondermijningsbeeld (dat
in Q2 2019 wordt opgeleverd aan het Ministerie). Doel is het geven van een overzicht van
wat er (mogelijk) speelt aan ondermijnende criminaliteit vanuit integraal perspectief en op
regionaal niveau. Hiertoe is in 2018 een rode draden analyse gemaakt van de lokale
ondermijningsbeelden, is casuïstiek per district bekeken en zijn diverse partners bevraagd.
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Nr
1.

Activiteit
Vervolg bepalen op de eerste ronde
ondermijningsbeelden

Planning
Q1 2018

2.

Alle ondermijningsbeelden in MiddenNederland zijn opgeleverd

juli 2018



Doorlopend

Vormverbeteringen in de presentatie
van de ondermijningsbeelden
(visualisatie door middel van o.a.
pilot-film, pictogrammen en
infographics)



3.

4.

Kwaliteitsverbetering van de
ondermijningsbeelden (o.a. door
vergroten en integreren van
informatie van publieke en private
partners)
Plan van aanpak voor een regionaal
ondermijningsbeeld

Doorlopend

Oplevering van een regionaal
ondermijningsbeeld

Q4 2018

3.3

Q2 2018

Stand van zaken
Afgerond

Alle opgeleverde OMB’s in
2018 hebben een infographic
ontvangen. Voor één
gemeente is als pilot een film
gemaakt. En één gemeente
heeft een 3D word cloud
ontvangen.
Afgerond

Rode draden analyse is
gemaakt en gestart met het
beeld
Uitgesteld tot Q2 2019

Trends en ontwikkelingen

Harvard Field Labs: ‘Straatwaarde(n)’
De Organized Crime Field Lab (OCFL)-methode is een door de universiteiten Harvard en
Oxford ontwikkelde manier om een zogenaamd ‘wicked problem’ aan te pakken. De kern van
de aanpak is experimenterend leren, door in een aanpak focus aan te brengen, daarmee aan
de slag te gaan en te ervaren wat het effect is van een interventie. In het OCFL van
2018/2019 ontwikkelt het team ‘Straatwaarde(n)’ een preventieve aanpak voor de jonge
aanwas in de cocaïnehandel, die zich in uiterste gevallen schuldig maakt aan excessief
geweld zoals bedreigingen, afpersingen en liquidaties. Daartoe zijn diverse stappen
ondernomen in 2018:
een kick off georganiseerd door het Field lab;
een 5-daagse waarin concreet is gewerkt aan het bedenken van experimenten ten
behoeve van de preventieve aanpak van het voorkomen van aanwas in de
cocaïnehandel;
een expertsessie georganiseerd door het kernteam ‘Straatwaarde(n)’ waarin meer
focus is aangebracht ten aanzien van de aanwas;
het verder uitkristalliseren van de experimenten/ interventies die tijdens de 5
daagse zijn bedacht.
De aanbevelingen vormen een mix van preventieve en repressieve interventies die binnen
het programma ‘Straatwaarde(n)’ nader uitgewerkt worden.

3.4

Bestuurlijke weerbaarheid

App Ondermijning
Op initiatief van het RIEC MN is de app Ondermijning
ontwikkeld en gelanceerd. Doel van de app is het
versterken van bewustwording van en kennis over
ondermijning bij professionals die betrokken zijn bij
de signalering en aanpak van ondermijning. In 2019
wordt de app doorontwikkeld samen met het
ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie
partners.

5.000 downloads van de app
Ondermijning sinds de
lancering op 16 november 2018
van BZK, LIEC-RIEC’s en andere
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Rapportage bestuurlijke weerbaarheid, gemeentelijke weerbaarheidsscan
De rapportage Bestuurlijke Weerbaarheid maakt onderdeel uit van het gemeentelijk
ondermijningsbeeld. Het gaat hierbij om de regelgeving gericht op het tegengaan van
ondermijning, het bevorderen van integriteit en het waarborgen van een veilige publieke
taak. De geldende gemeentelijke regelgeving wordt bekeken op volledigheid en actualiteit.
Daarnaast worden in de weerbaarheidsscan (voorbeeld)regelingen en instrumentaria
benoemd, die als aanvulling kunnen dienen om de bestuurlijke weerbaarheid te bevorderen.
In 2018 zijn 23 van deze weerbaarheidsscans voor gemeenten gemaakt.
Provinciale weerbaarheidsscan
In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van weerbaarheidsscans voor de provincie.
Doel is de bewustwording van en aandacht voor ondermijning binnen organisatie van de
provincie te vergroten.
Bijeenkomsten, workshops
RIEC MN heeft bijeenkomsten en workshops georganiseerd die in het teken stonden van
ondermijning en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Tijdens de landelijke Dag van
de Lokale Democratie en de Landelijke Dag van de Stad zijn workshops gegeven. In de regio
zijn diverse bijeenkomsten gehouden met verschillende workshops over de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. De laatste van 2018 was in Zeist met als thema het regionale
Actieplan en met als doelgroep medewerkers van gemeenten, politie, Belastingdienst en het
OM. Bij een aantal workshops is ook ‘storytelling’ toegepast. Door middel van een rollenspel
werd een verhaal verteld om hiermee de boodschap te ondersteunen. Storytelling werd goed
ontvangen. Door feiten en argumenten in te bedden in een logisch en boeiend verhaal,
voelde het publiek zich betrokken bij wat er werd verteld. Een authentiek verhaal houdt de
aandacht vast en kan gebeurtenissen en beslissingen duiden, een inkijkje geven in de
menselijke kant in een situatie, emoties oproepen en houvast bieden. Met het verhaal werd
een ingewikkelde werkelijkheid meer overzichtelijk gemaakt, zodat onderdelen hiervan beter
werden begrepen. Het bracht het publiek meer inzicht in hoe kwetsbare situaties kunnen
ontstaan, die ondermijning in de hand werken. Storytelling draagt eraan bij om vergelijkbare
situaties in de praktijk eerder te herkennen.
De bijeenkomsten hebben bijgedragen aan bewustwording en meer kennis over
ondermijning.

5.

6.

Activiteit
Gemeenten voorzien van een rapportage
bestuurlijke weerbaarheid

Planning
juli 2018

Stand van zaken



Kwaliteit van de rapportage bestuurlijke
weerbaarheid doorontwikkelen

Doorlopend

Doorlopend, o.a.
met door
ontwikkeling van
de gemeentelijke
weerbaarheidsscan
naar een
impactanalyse
inclusief
aanbevelingen.



Het toevoegen van een weerbaarheidsscan van
gemeentelijke regelgeving, protocollen en analyse
(wat heeft de gemeente, wat moet
geactualiseerd/verbeterd/ toegevoegd worden en
welke goede modellen/voorbeelden zijn beschikbaar)

Voltooid, alle 23
rapportages
bestuurlijke
weerbaarheid zijn
voorzien van een
weerbaarheidsscan.

Bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning
vergroten
Ontwikkelen bewustwordingsprogramma voor nieuwe
raadsleden

Doorlopend

Doorlopend en
voltooid in app
Ondermijning
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3.5

Drugs

Districtelijke thema’s
Vanuit de regionale prioritering ‘aanpak grootschalige en georganiseerde handel in drugs’
zijn in 2018 per district aan drugscriminaliteit gerelateerde fenomenen benoemd die in dat
betreffende district prioriteit in de aanpak krijgen. Het RIEC MN heeft actief ondersteund en
geadviseerd bij de totstandkoming van deze prioriteiten.
Per






district zijn de prioriteiten:
Gooi- en Vechtstreek: horeca en vastgoed
Flevoland: buitengebied, bedrijventerreinen, outlaw motorcycle gangs
West-Utrecht: risicolocaties
Oost-Utrecht: autobedrijven, buitengebied
Utrecht-Stad: kwetsbare gebieden, criminele families

Hennepconvenant
Het RIEC MN heeft voor de totstandkoming van het nieuwe hennepconvenant een
conceptversie, een nieuwe procesbeschrijving en bijbehorende discussienota’s opgesteld.
Vanuit bureau RVS en de politie worden in 2019 verdere stappen gezet om te komen tot
definitieve documenten.
Aanpak growshops
In 2018 hebben diverse controles plaatsgevonden bij
growshops in Midden-Nederland. Het doel is toezien
dat de growshops zich aan de regels houden en niet
meewerken aan grootschalige (illegale) hennepteelt
(zie kader voor resultaten). Doorlopend zijn in 2018
partners ondersteund bij specifieke vragen omtrent
drugs(beleid) en casuïstiek.

Nr.
7.

8.

9.

10.

In 7 gemeenten zijn 19
ondernemingen bezocht bij de
aanpak van growshops.
Dit
-

heeft geleid tot:
13x voornemen tot sluiting
3x strafrechtelijk onderzoek
4x fiscaal onderzoek
3x maatregel in strijd met
bestemmingsplan

Activiteit
Prioritering grootschalige en georganiseerde
handel in drugs

Planning

Stand van zaken

Regionale prioriteiten:

Criminele samenwerkingsverbanden

Financiële stromen verband houdend met de
productie van en de handel in de drugs in kaart
brengen, opsporen en verstoren

Per district prioriteren van fenomenen gerelateerd
aan drugscriminaliteit

Ondersteuning en advisering van de districten bij
aanpak fenomenen
Advisering

2018

Afgerond

Q1 2018

Afgerond

Doorlopend

Doorlopend



Advisering van gemeenten bij specifieke vragen
omtrent drugs(beleid) en casuïstiek

Duiding geven aan en adviseren ten aanzien van
(de aanpak van) drugsproblematiek in de
ondermijningsbeelden
Nieuw hennepconvenant Midden-Nederland

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Q2 2018



Q1 2018

Uitgesteld tot 1-92019
Gestart in Q4 2018
en loopt door tot Q3
2019

Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie werkt de
aanbevelingen uit en komt tot een nieuw convenant

Coördineren, inhoudelijk voorbereiden van en
deelnemen aan bijeenkomsten en symposia

Doorlopend
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11.

Expertsessies in aansluiting op districtelijke
prioriteiten (organiseren)

Ambtelijke netwerkgroep georganiseerde
hennepcriminaliteit (deelname)

Symposium Georganiseerde Hennepcriminaliteit
(deelname)
Casuïstiek

Q2 2018

Afgerond

2 keer per jaar

Deelgenomen

1 keer per jaar

Deelgenomen



Doorlopend



Verstoren van de illegale hennepteelt door
minimaal 10 casussen te draaien op diverse
growshops
Per district worden 3 districtelijke drugscasussen
verwacht en behandeld

3.6

Doorlopend

In 2018 zijn er 21
casussen met als
thema ‘hennep’
behandeld

Mensenhandel

Sinds 2018 is het thema mensenhandel niet meer één van de geprioriteerde thema’s in
Midden-Nederland, omdat bij de partners meer aandacht is voor andere vormen van
ondermijning. Mensenhandel- en smokkel zijn nog steeds thema’s waarover de aangesloten
partners signalen kunnen inbrengen bij het RIEC. Het RIEC reageert en acteert bij signalen.
In 2018 zijn er twee casussen ingebracht die betrekking hadden op mensenhandel
(arbeidsuitbuiting) en mensensmokkel. In de casus arbeidsuitbuiting bleek het uiteindelijk te
gaan om een schijnconstructie. ISZW en IND hebben interventies uitgevoerd. In de casus
mensensmokkel werd een integrale strafrechtelijke interventie ingezet. Op verzoek wordt
aangesloten bij landelijke casuïstiek- of fenomeenbespreking.
Nr.
12.

13.

14.

15.

Activiteit
Versterken van de bestuurlijke aanpak

Planning
2018

Stand van zaken



Ondersteuning bieden bij het opstellen en
bijwerken van het gemeentelijke beleid en
lokale regelgeving

Gemeenten informeren en adviseren over
relevante wetwijzigingen

Geven van informatie en advies over
mensenhandel in de nog op te leveren
ondermijningsbeelden
Casuïstiek

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Afgerond



Stimuleren van het aanleveren van signalen
door de convenantpartners door gesprekken
aan te gaan met deze partners en bevragen op
casuïstiek.

Adviseren bij en ondersteunen van integraleen/of bestuurlijke aanpak mensenhandel
Coördineren, inhoudelijk voorbereiden van en
deelnemen aan bijeenkomsten en symposia

Doorlopend

Niet uitgevoerd

Doorlopend

Doorlopend



2x per jaar

Niet uitgevoerd

3x per jaar
3x per jaar

Niet aan deelgenomen
Deelgenomen

Q2 2018

Uitgevoerd en
overgedragen naar
gemeenten

Het organiseren van bijeenkomsten voor
gemeenten en andere partners

Bijwonen van bijeenkomsten mensenhandel

Deelname bijpraatmoment RIEC/LIEC
Intensiveren samenwerking zorg- en
veiligheidsketen

Evalueren en door ontwikkelen zorgoverleg
mensenhandel in samenspraak met de
programmamanager GOC
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3.7

Outlaw Motorcycle Gangs

Ook in 2018 heeft het RIEC MN actief geïnvesteerd in de integrale aanpak van OMGproblematiek. Enerzijds is dit gedaan door middel van de ondermijningsbeelden die door het
RIEC MN zijn opgeleverd. In de gemeenten waar de
problematiek speelt is een beeld geschetst van hoe de
In gemeente X is door
problematiek zich manifesteert en zijn er concrete
basisteam politie, gemeente
aanbevelingen gedaan voor integrale aanpak. Anderzijds is
en Belastingdienst een
er forser ingezet op de aanpak door verschillende casussen
inventarisatie gemaakt van
integraal op te pakken. In 2018 zijn er 4 casussen met een
OMG’s en hun invloed in
OMG component opgepakt. In de casussen is er integraal
horeca van gemeente X.
samenwerkt op districtelijk, regionaal en landelijk niveau.
Ook lokaal is forst ingezet op de aanpak. In gemeente X is na inventarisatie van de OMG’s
en hun invloed in de horeca een integraal plan van aanpak opgesteld en zijn er door de
partners interventies gedaan (waaronder een integrale controle en het sluiten van een
pand).
Nr.
16.

Activiteit
Versterken van de bestuurlijke aanpak

Planning
2018

Stand van zaken



Q1 en Q2 2018

Afgerond

Doorlopend

Doorlopend.
Gemeente
geïnformeerd en
geadviseerd wat te
doen met de
verboden.
Doorlopend



17.

18.



Ondersteuning bieden bij het opstellen en
bijwerken van het gemeentelijke beleid en lokale
regelgeving.
Casuïstiek

Doorlopend



Het activeren en stimuleren om meer integrale
onderzoeken op OMG’s en hun leden op te
pakken
Kennisbank

Doorlopend

Dit jaar zijn vier
OMG-casussen
behandeld



Doorlopend

De apothekerskast
van de
Veiligheidscoalitie
is gebruikt om
relevante
documentatie te
delen met
partners. In app
Ondermijning is
een kennisbank
opgenomen.

Q3 2018

OMG problematiek
was in de lokale
overleggen van
gemeenten een
gespreksonderwerp

6x per jaar

Deelgenomen



19.

Het verder uitbouwen en uitdragen van de
expertise bij bureau RIEC MN door o.a. het
opzetten van een kennisbank en het bieden van
een kennisplatform
Hierbij wordt nauw contact gehouden met het
LIEC en de andere RIEC’s om deze kennisbank
aan te vullen met documenten uit andere regio’s

(Expert)meeting voor gemeenten


20.

Het thema belichten in de lokale gemeentelijke
ondermijningsbeelden en daaraan gekoppeld:
concrete handelingsperspectieven, inclusief de
trends en ontwikkelingen op dit thema
Gemeenten informeren en adviseren over
relevante wetwijzigingen

Het (samen met het OMG-team van de politie)
organiseren van (expert)meetings voor
gemeenten die te maken hebben met OMGgerelateerde problematiek

Landelijk overleg en kennisuitwisseling LIECRIECS


Bijwonen landelijk overleg

-15-

3.8

Gebiedsgebonden aanpak

Uit de lokale ondermijningsbeelden is naar voren gekomen dat vrijwel alle gemeenten in de
regio Midden-Nederland te maken hebben met locatie gebonden ondermijningsproblematiek.
Focusgebieden die naar voren komen zijn onder andere buitengebieden, industrie- en
bedrijventerreinen, recreatieparken, woonwagencentra, wijken, buurten en straten en
winkelgebieden. Soms is op deze locaties/in deze gebieden sprake van een blinde vlek voor
RIEC-partners waar tegelijkertijd wel criminele kansen bestaan. Partners worden met
maatwerk ondersteund door een strategisch adviseur gebiedsgerichte aanpak van het RIEC
MN. Voorbeelden van deze ondersteuning en adviseren waren:

Het op maat organiseren van een bewustwordingstraining;

Het ondersteunen bij het opstellen van een verandervisie op een gebied;

Het opstellen van een methodiek om diverse type risicolocaties in kaart te brengen;

Het voorstellen van een evaluatiemethodiek voor een doorlopende gebiedsgerichte
aanpak.

3.9

Zorgfraude

(Zorg)fraude
Met grote regelmaat werd Midden Nederland ook in 2018 geconfronteerd met
georganiseerde fraude door zorgaanbieders en misbruik van PGB-geld door budgethouders.
Uit het aanbod van signalen is casuïstiek gekozen, waarin verder onderzoek heeft
plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft in een aantal gevallen geleid tot strafrechtelijke
vervolging en inbeslagnames en verbeterde controles. Ondanks meerdere maatregelen die
de afgelopen jaren (landelijk) zijn genomen was en is het nog steeds niet afdoende mogelijk
het georganiseerde misbruik van PGB-budgetten te stoppen met controles en
(strafrechtelijke) onderzoeken die achteraf plaatsvinden. Vanuit Midden- Nederland zijn deze
bevindingen gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierover zijn
vervolggesprekken gepland.
Verder is begonnen met het aanpassen en geschikt maken van de Wegwijzer Toolbox
Zorgfraude Twente voor de gemeenten in Midden Nederland. Deze toolbox is gericht op
preventie, controle en handhaving om zorgfraude te voorkomen.
De veiligheidspartners binnen Midden-Nederland hebben elk afzonderlijk aandacht gehad
voor de aanpak van fraude. De verantwoording hierover vindt binnen de eigen
verantwoordingslijnen plaats. De toepassing van het RIEC-convenant en integrale
samenwerking tussen de RIEC-partners heeft met name plaatsgevonden bij de aanpak van
PGB-fraude. In samenwerking tussen o.a. bureau RVS, het RIEC MN en andere betrokken
partners is in 2018 onderzoek gedaan naar mogelijkheden in publiek-private samenwerking
om PGB-fraude zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

3.10

Integraal afpakken, witwassen en aanpak POB

Binnen hun eigen bevoegdheden hebben de partners in Midden-Nederland diverse bedragen
afgepakt van criminelen. De verantwoording hiervan vindt plaats binnen hun eigen
jaarverslag. Met de focus op het afpakken binnen het RIEC-samenwerkingsverband hebben
de partners, waar onder politie, OM, Belastingdienst, gemeenten en FIU in 2018 175
signalen ingebracht. Daarbij zijn tevens de mogelijkheden bezien om financieel/fiscaal af te
pakken en/of bestuurlijke maatregelen te nemen. De Belastingdienst heeft in totaal ruim
€ 375.352 geïncasseerd en binnen het Project Ongebruikelijk Bezit (POB) wat onder RIEC
convenant werkt, zijn 29 casussen opgepakt.
Afpakken crimineel vermogen
De awareness van het bestuur over haar mogelijkheden om andere partners te helpen bij
het afpakken, is in 2018 op twee manieren vergroot. In de adviezen door het RIEC MN is
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ingegaan op de mogelijkheden om o.a. witwassen, fraude en andere vormen van
criminaliteit waarmee crimineel vermogen is verkregen, integraal met de partners te kunnen
bestrijden. Daarbij is ook ingegaan op de mogelijkheden die het bestuur zelf heeft. De
andere manier is de integrale aanpak van casuïstiek geweest. In RIEC-verband zijn diverse
signalen over ondermijnende criminaliteit integraal opgewerkt en hebben geleid tot een
operationele aanpak. Dit heeft onder andere geleid tot het sluiten van diverse panden,
intrekken van vergunningen en het opleggen van dwangsommen.
Intensivering integraal afpakken
Begin 2018 is gezamenlijk door de partners in Midden Nederland bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid een projectplan Integraal Afpakken ingediend om in aanmerking te
komen voor subsidie. De definitieve toekenning bij het ministerie vond plaats eind van 2018.
De in het jaarplan 2018 genoemde activiteiten hebben hierdoor niet in 2018
plaatsgevonden. Deze latere toekenning stelde de RIEC-partners in Midden Nederland wel in
de gelegenheid om dit afpakplan in lijn te brengen met het Actieplan dat in het kader van de
extra versterking aanpak ondermijning is aangevraagd.
Nr.
21.

22.

Activiteit
Afpakken crimineel vermogen

Planning
Q2 2018

Stand van zaken



Vergroten van de awareness van het bestuur
over haar mogelijkheden om andere partners te
helpen bij het afpakken

Adviseren tot het nemen van bestuurlijke
maatregelen, gericht op het herstel van de
situatie voor het crimineel verkregen
vermogen/voordeel

Onderzoek naar afpak- en/of
herstelmogelijkheden binnen elke bij het bureau
RIEC MN en/of Actiecentrum ingebrachte casus
Intensivering integraal afpakken

Per casus

Afgerond

Per casus

Afgerond

Per casus

Afgerond



Start z.s.m. na
toekenning
investeringsgelden
2018
Start z.s.m. na
toekenning
investeringsgelden
2018

Opgeschort

Start z.s.m. na
toekenning
investeringsgelden
2018

Opgeschort





3.11

Opzet van een integraal afpakplein, waarin
verdachte transacties opgewerkt worden en
gericht is op versnelling en kwalitatieve
verbetering binnen het gehele afpakproces
Doorvoer van innovaties en verbeteringen binnen
het integraal afpaktraject, waaronder:
inzet van vermogentraceerders;
ontwikkeling en implementatie van integrale
digitale ‘afpak’ administratie;
intensivering van communicatie gericht op
bewustwording en actie op thema bij partners
en burgers;
ontwikkeling opleidingstrajecten gericht op
opmaken en uitvoeren van bestuurlijke
rapportages en last onder dwangsom.
Intensivering financieel opsporen d.m.v. nieuwe
software en financiële bronnen

Opgeschort

Wet Bibob

Ondersteuning en advisering
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In 2018 heeft bureau RIEC MN haar kennis en ervaring in de toepassing van de Wet Bibob
ingezet om gemeenten te ondersteunen en te adviseren bij de beoordeling van Bibobdossiers en bij de implementatie en actualisatie van het Bibob-beleid.
Bibob-opleidingen
In 2018 is en cursus gegeven specifiek over toepassing van de Wet Bibob bij
vastgoedtransacties. Daarnaast heeft het RIEC MN heeft in samenwerking met
opleidingsorganisatie SBO en gemeente Utrecht een driedaagse Bibob-opleiding ontwikkeld,
speciaal voor de gemeenten en provincies in Midden Nederland. In juli en oktober 2018 zijn
deze opleidingen gehouden. De praktijkgerichte opleiding is gericht op kennis opdoen,
(complexe) praktijkvragen/casussen oplossen, ervaringen delen en netwerken met collega’s
uit de regio. Ervaren professionals uit diverse gelederen, zoals het Landelijk Bureau Bibob,
gemeenten, advocatuur en het Openbaar Ministerie Parket Midden-Nederland, geven de
modules van de opleiding. De opleiding omvat de basis van de Wet Bibob en de toepassing
in de praktijk, OM-tip, taken & bevoegdheden LBB, bezwaar & beroep en
vastgoedtransacties. Daarnaast bestaat de opleiding uit modules voor financieel Bibobonderzoek en gesprekstechnieken voor waarheidsvinding. Medewerkers van tien gemeenten
en een provincie hebben in 2018 deelgenomen aan deze driedaagse opleiding.
Verhogen van zelfredzaamheid en kwaliteit
Het RIEC MN heeft aan de hand van goede voorbeelden uit het land een (vereenvoudigd)
model Bibob-beleid gemaakt, dat gemeenten als voorbeeld voor eigen Bibob-beleid kunnen
gebruiken. Ook zijn er modellen gemaakt voor correspondentie en een Bibobvragenformulier, die gemeenten als voorbeeld kunnen gebruiken bij de toepassing van de
Wet Bibob.
Nr.
23.

24.

Activiteit
Organiseren en faciliteren van Bibob-trainingen
voor partners

Planning

Stand van zaken



Bibob-roadshow i.s.m. LIEC/J&V

Q2 2018

Uit
aanbodprogramma
bij J&V



Training i.s.m. Bibob-trainers

Q2 2018

Tweemaal
uitgevoerd in Q3
en Q4

Uitbouwen van expertise-rol

2018



Apothekerskast (kennisbank) op internet verder
inrichten en vullen, als zijnde een
gereedschapskist voor het bestuurlijk
instrumentarium

Doorlopend

Opzetten en onderhouden van een (interactief)
kennisplatform -evt. met besloten forumfunctievoor (en door) de partners
Efficiënte en effectieve kenniscirculatie

Doorlopend



2018



25.

26.

Kennis omzetten in praktische tools:
- Modellen (varianten/cafetariamodel) Bibobbeleid
- Modellen Bibob-correspondentie en andere
praktische voorbeelden voor het bestuurlijk
instrumentarium beschikbaar stellen via het
kennisplatform en/of in de RIEC/RVSapothekerskast (besloten gedeelte website
RIEC)
Het verhogen van zelfredzaamheid en kwaliteit
bij gemeenten

Doorlopend, met
o.a. verwijzingen
naar goede
voorbeelden en
informatiebronnen.
Vervallen.

Doorlopend
Doorlopend en
deels afgerond,
met voorbeeldcorrespondentie.

Doorlopend
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27.

28.

Standaardisering van werkprocessen
Standaardisering van Bibob-beleid encorrespondentie
Beschikbaar stellen van modellen/sjablonen

Bevorderen zorgvuldige en veilige uitwisseling
van persoonsgegevens door de partners. Digitale
beveiligde archivering en verwijdering van
gegevens

Uitrol Bibob-template in RIEC-IS intern en bij
partners

Q4 2018

Doorlopend, met
o.a. model Bibobbeleid en
voorbeeldcorrespondentie.

Q1 2018

Opgeschort naar
2019

Versterken onderlinge samenwerking en
kennisuitwisseling

2018



Periodieke Bibob-nieuwsbrief (half)jaarlijks)

2x per jaar

Vervallen



Annotatie van Bibob-zaken die bij de rechter zijn
geweest; evt. met commentaar van het LBB en/of
andere Bibob-experts uit het land.

Doorlopend

Vervallen



Analyse en bespreking van een bepaald Bibobthema (bijv. ‘zakelijk samenwerkingsverband’)

-19-

3.12

Privacy en andere juridische aspecten

De voor 2018 geplande externe audit is (door alle RIEC’s) verplaatst naar 2019.
Samen met het landelijk privacy-overleg is een werkproces ontworpen voor behandeling van
een inzageverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook is de AVG geïmplementeerd in het (concept) Privacy-protocol.
Verder is een factsheet met model-correspondentie ontwikkeld voor gemeenten over de
afhandeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ingeval
van betrokken belangen van meerdere convenantpartners.
Nr.
29.

Activiteit
Implementatie AVG

Planning
Q1 2018

30.

Optimaliseren kennis en bewustzijn over
gegevensbescherming

Werkprocessen optimaliseren. Standaardteksten
ontwikkelen voor o.a. registratie
gegevensverwerking cf. AVG en dit beschikbaar
stellen in apothekerskast op website

Praktische tools ontwikkelen, zoals een privacy
kompas/beslis-schema, Privacy-matrix, Q & A
Privacy-audit i.s.m. LIEC en convenantpartners

Q1 2018

31.

3.13



Begeleiden van de externe auditor en partners



Uitkomsten van de audit doorvertalen in
actiepunten en die uitvoeren

Q1 2018

Q1 2018

Stand van zaken
Voltooid in
Privacy-protocol
Opgeschort naar
2019
Opgeschort naar
2019

Opgeschort naar
2019

Q1/Q2 2018
Opgeschort naar
2019
Opgeschort naar
2019

Communicatie

In 2018 is de integrale werkgroep communicatie inhoudelijk aan de slag gegaan met
casuïstiek. Meerdere algemeen te gebruiken producten zijn ontwikkeld, zoals een
handleiding via welke lijnen integrale communicatie kan plaatsvinden bij mediavragen over
integrale acties en projecten. Maar ook het ontwikkelen van een sterke
communicatieboodschap die in verschillende projecten gebruikt kan worden, steeds met een
aanpassing aan de situatie, maar altijd in lijn met de boodschap die we als regio op
ondermijning willen verspreiden.
In enkele grote projecten is geëxperimenteerd met het inzetten van communicatie als
interventiemiddel, zoals richting de growshops of op bedrijventerreinen. Hierbij is ook steeds
meer ervaring opgedaan met hoe te communiceren in kwetsbare wijken, met jongeren, met
ondernemers en richting burgers.
Nr.
32.

Activiteit
Handleiding: hoe gaan we om met mediavragen

33.

Integrale communicatiestrategie rondom
ondermijningscasussen


Elke relevante casus wordt binnen de integrale
communicatiewerkgroep besproken

Planning
Q1 2018

Stand van zaken
Er is een Q&A
opgeleverd met daarbij
een woordvoeringslijn

Doorlopend

Voor 6 casussen is een
integrale
communicatiewerkgroep
gevormd en bij actie is
communicatie als
middel ingezet.
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Praktische tools ontwikkelen, zoals standaard te
gebruiken formats



34.

Doorlopend

Ondersteunen met communicatie bij nieuwe
initiatieven met publiek private partijen en
betrekken burgers
Film bij ondermijningsbeeld

Doorlopend



Q1 2018

Pilot bij een gemeente

Een boodschappenhuis,
formats voor
draaiboeken,
woordvoeringslijn en
communicatiestrategie
zijn opgesteld.
De app ondermijning is
in 2018 gelanceerd.

Afgerond. Gemeente
Lelystad heeft in
september haar filmpje
ontvangen.
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4. Cijfermatige resultaten
In de tabel op de volgende pagina staan de resultaten van de bestuurlijke en integrale
aanpak van georganiseerde criminaliteit die de partners gezamenlijk hebben gerealiseerd en
waarbij het RIEC-convenant van toepassing was. De resultaten in de bestuurlijke en
integrale aanpak zijn voornamelijk behaald door nauwe samenwerking tussen de
gemeenten, politie, het OM en Belastingdienst ondersteund door het RIEC MN. Met andere
partners zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst is in enkele casussen samengewerkt. Ook zelfstandig hebben partners
ondermijning aangepakt. Deze resultaten zijn niet in de tabel opgenomen en worden door de
afzonderlijke partners verantwoord.

4.1

POB

In het kader van het project ongebruikelijk bezit (POB) hebben politie en Belastingdienst,
met gebruikmaking van het RIEC-convenant, in 29 casussen informatie gedeeld en
samengewerkt. Genoemde partners verantwoorden zelfstandig de resultaten van deze
samenwerking.

4.2

Belastingdienst

De Belastingdienst/directie MKB verantwoordt de resultaten van haar bijdrage aan de
integrale samenwerking met overheidspartners in het kader van het LIEC/RIEC
samenwerkingsverband sedert 1 januari 2015 op twee aspecten.
Primair communiceert Belastingdienst/directie MKB de geïnde en/of verrekende bedragen.
Dit betreffen bedragen die naar aanleiding van de opgelegde aanslagen zijn ontvangen via
betalingen en/of verrekeningen.
Door uit te gaan van de daadwerkelijk geïnde en/of verrekende bedragen wordt een zo
zuiver mogelijk beeld gegeven van de resultaten van de fiscale interventies in het kader van
de LIEC/RIEC samenwerking. De opgelegde aanslagen als gevolg van de doorgevoerde
correcties zijn vatbaar voor bezwaar- en beroepsprocedures. Door uit te gaan van de
daadwerkelijk geïnde en/of verrekende bedragen worden ook verminderingen van aanslagen
in de verantwoording betrokken en worden geen virtuele opbrengsten meegerekend.
Secundair communiceert Belastingdienst/directie MKB de aanslagen waarvoor beslag is
gelegd. Het beslag dient tot extra zekerheid en kan gezien worden als potentieel inbare
bedragen.
Zodra het beslag wordt uitgewonnen zijn de betaalde en/of verrekende bedragen terug te
vinden onder de geïnde bedragen.
Belastingdienst/directie MKB kantoor Utrecht heeft in het kader van de samenwerking
binnen het RIEC Midden-Nederland in 2018 € 185.352 geïnd en/of verrekend en voor
€ 190.000 aan aanslagen (geheel of gedeeltelijk) beslag gelegd.
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4.3

Resultaten RIEC IS

In onderstaande tabel worden de signalen weergeven die in 2018 door de partners zijn
ingediend bij het RIEC MN. In totaal hebben 104 ingebrachte signalen in 2018 geleid tot een
casus. Naast deze nieuwe signalen, is er ook gewerkt aan 41 casussen die al in 2016 of 2017
zijn gestart. Omdat er sinds 2018 een nieuwe verantwoordingsmethodiek is, zijn deze niet
meegenomen in onderstaande tabel.

1.
2.

3.

4.

5.

Cijfermatige resultaten integrale aanpak binnen RIEC-verband
Aantal door het RIEC opgeleverde ondermijningsbeelden
a. Totaal aantal binnen het RIEC behandelde casussen
b. Voortgekomen vanuit ondermijningsbeelden
c. Signaal vanuit gemeente
d. Signaal vanuit OM
e. Signaal vanuit politie
f. Signaal vanuit Belastingdienst
g. Signaal vanuit overige partner(s)
Aantal maal dat een thema speelde in RIEC casus
a. Mensenhandel en -smokkel
b. Georganiseerde hennepteelt
c. Witwassen en financiële malversaties
d. Vastgoed
e. OMG’s
f. Overige regionale thema’s of handhavingsknelpunten
a. Totaal aantal interventieadviezen n.a.v. RIEC casussen
b. I Bestuurlijk
II Bibob
c. Strafrechtelijk
d. Fiscaal
e. Overige adviezen
Totaalbedrag integraal opgelegde afpakgelden

40*
145 **
22
40 ***
1
40***
2
3
3
21
64
26
4
45
40
34
14
23
33
€ 295.000

* Gemeente Utrecht heeft twee ondermijningsbeelden ontvangen (de gehele stad en de wijk Overvecht)
** Waarvan 41 casussen die in 2016 of 2017 zijn ingebracht. Deze casussen zijn niet meegeteld in de
verantwoordingstabel.
** Meerdere casussen hadden meerdere inbrengers
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5. Beheer en Financiën
5.1

Organisatie

Het RIEC MN is een samenwerkingsverband en heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het
beheer van het RIEC MN wordt verzorgd door de gemeente Utrecht. De subsidie van het Rijk
wordt verstrekt aan de burgemeester van Utrecht als regioburgemeester.
De doelstellingen van het RIEC MN, evenals afspraken over regionale samenwerking en
informatie-uitwisseling, inrichting, werking en besturing zijn vastgelegd in het regionaal
convenant ten behoeve van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde
criminaliteit. Het RIEC MN voert haar taak uit binnen de beleidskaders van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en binnen de context van de Regionale Veiligheidsstrategie. De
regionale regie op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is in handen
van de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC), die tevens als
stuurgroep RIEC MN functioneert.

5.2

Kennis, opleiding & externe samenwerking

Harvard Field Lab
Het Harvard Field Lab (zie ook 3.3) is een vorm van kennisontwikkeling en externe
samenwerking. Samen met partners (gemeente, politie, jongerenwerk, Openbaar Ministerie)
wordt beoogd te komen tot initiatieven voor het aanpakken c.q. voorkomen van jonge
aanwas in de cocaïnehandel. Hierin staat bij uitstek een lerende, experimentele houding en
samenwerking met partners centraal.
Samenwerking onderwijs
Het RIEC MN werkt samen met het onderwijs. Zo hebben in 2018 twee studenten
onderzoeken uitgevoerd in het kader van stage en scriptie. Hierbij vindt begeleiding vanuit
het RIEC MN en een lectoraat van de Hogeschool Utrecht plaats. Daarbij wordt een
constante wisselwerking beoogd; kennis delen, integreren in onderwijs en lerend vermogen
ontwikkelen.
Opleiding en training voor partners
Door het RIEC MN zijn verschillende trainingen georganiseerd voor medewerkers van
partners. Aan analisten van politie, gemeenten, Belastingdienst en het RIEC MN is er een
opleiding sociale netwerkanalyse gegeven. Ook zijn er Bibob-opleidingen georganiseerd (zie
3.11).

5.3

Personeel en inkoop

De totale sterkte van bureau RIEC MN per 1 januari 2019 was 15 fte. In 2018 zijn een office
manager, ondermijningsexpert en een onderzoeker vertrokken. De vacatures zijn in de loop
van 2018 vervuld. Ook zijn er eind 2018 analisten geworven, die begin 2019 gestart zijn,
naar aanleiding van de versterkingsgelden voor analyse en onderzoek.
Gemeente Utrecht is de beheerorganisatie van bureau RIEC MN en maakt gebruik van de
inkoopfaciliteiten van de gemeente Utrecht. De ingekochte diensten bestaan voornamelijk uit
externe inhuur van capaciteit en expertise.
Uitgangspunt is dat de medewerkers van bureau RIEC MN afkomstig zijn van de
veiligheidspartners in Midden-Nederland en op detacheringsbasis aan de slag gaan bij het
RIEC MN. De leverende partners worden hiervoor financieel gecompenseerd. Door politie en
de Belastingdienst wordt een aantal medewerkers (voor een deel) ‘om niet’ geleverd.
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5.4

Financiën

Zie bijlage I voor het overzicht van de inkomsten en uitgaven van het RIEC MN in 2018. In
bijlage II is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen in 2018.
In het kader van deze versterking is door het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2018
€ 460.000 voor integrale analyse en onderzoek, en ondermijningsbeelden beschikbaar
gesteld. Deze gelden zijn voor een deel toegekend voor capaciteit die al voorgefinancierd
was uit de reserve van het RIEC MN. De baten voor projecten betreffen de subsidies voor
branchegerichte aanpak, publiek-private samenwerking, aanpak ram- en plofkraken en een
bijdrage voor de ontwikkeling van de app Ondermijning gericht op het vergroten van de
bewustwording van en kennis over ondermijning bij bestuur en professionals. De bijdrage
reserve ten behoeve van de intensivering en versterking in 2019 bedraagt € 216.467.

5.5

Automatisering

In 2018 is de automatisering, net als voorgaande jaren, verzorgd door de gemeente Utrecht.
Naast 16 standaard werkplekken, is er een aparte beveiligde voorziening aanwezig welke is
aangesloten op het Internet Recherche Netwerk (IRN). In 2018 is het gebruik van het RIEC
Informatiesysteem (RIEC-IS) verder uitgebreid. Twee medewerkers van bureau RIEC MN
zijn key-user en zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling van RIEC-IS.

5.6

Huisvesting

Bureau RIEC MN is gehuisvest in het politiebureau aan de Kroonstraat te Utrecht. In dit pand
zijn ook bureau Regionale Veiligheidsstrategie, team Versnellen en Raken en het
Actiecentrum werkzaam.
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6. Bijlagen
Bijlage I: Jaarrekening 2018 Bureau RIEC MN
Baten Bureau RIEC MN
Subsidie J&V
Subsidie ondermijningsbeelden
Bijdrage versterking integrale
analyse/onderzoek
Bijdrage projecten
Impuls versterking Weerbaar
Bestuur
Bijdragen partners:
 Gemeenten
 Provincie
 Politie 2,78 fte
 Belastingdienst 0,4 fte
Totaal baten

€
735.000
90.000
460.000

1.847.002

Lasten Bureau RIEC
Personeel
Huisvesting: huur
Huisvesting: service & faciliteiten
ICT: service & faciliteiten
ICT: investeringskosten
Opleidingen
Diverse kosten
Bijdrage aan LIEC
Kosten projecten
Inhuur procesbegeleiding regioplan
Bijdrage reserve
Totaal lasten

€
1.231.280
24.338
69.602
22.823
6.651
15.845
11.079
67.152
141.595
40.170
216.467
1.847.002

126.400
80.000

246.832
35.000
73.770
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Bijlage II: Bijdragen gemeenten Midden-Nederland 2018
Gemeente

Inwoners

Bijdrage

Almere

196.042

€ 25.485,46

Amersfoort

150.898

€ 19.616,74

24.320

€ 3.161,60

Baarn

9.090

€ 1.181,70

Bunnik

14.625

€ 1.901,25

Bunschoten

20.493

€ 2.664,09

De Bilt

42.035

€ 5.464,55

Dronten

40.427

€ 5.255,51

8.780

€ 1.141,40

Blaricum

Eemnes
Gooise Meren

56.108

€ 7.294,04

Hilversum

86.449

€ 11.238,37

Houten

48.422

€ 6.294,86

Huizen

41.248

€ 5.362,24

IJsselstein

34.274

€ 4.455,62

Laren

10.865

€ 1.412,45

Lelystad

76.169

€ 9.901,97

Leusden

28.994

€ 3.769,22

Lopik

14.005

€ 1.820,65

Montfoort

13.641

€ 1.773,33

Nieuwegein

61.033

€ 7.934,29

NOP

46.360

€ 6.026,80

9.871

€ 1.283,23

Oudewater

4.919

€ 639,47

Rhenen

19.115

€ 2.484,95

Ronde Venen

42.639

€ 5.543,07

Soest

45.485

€ 5.913,05

Stichtse Vecht

63.858

€ 8.301,54

Renswoude

19.465

€ 2.530,45

328.118

€ 42.655,34

Utrechtse Heuvelrug

47.949

€ 6.233,37

Veenendaal

63.239

€ 8.221,07

Vianen

19.590

€ 2.546,70

Weesp

18.174

€ 2.362,62

Wijdemeren

23.186

€ 3.014,18

Wijk bij Duurstede

23.037

€ 2.994,81

Woerden

50.581

€ 6.575,53

Woudenberg

12.421

€ 1.614,73

Zeewolde

21.501

€ 2.795,13

Zeist

61.283

€ 7.966,79

1.898.709

€ 246.832,17

Urk
Utrecht

Totaal
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