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1. inleiding
Bij brief van 2 maart 2011, gericht aan alle korpsbeheerders van RlEC's, stelt de Minister van
V&J, dat de aanpak

van ondermijnende

en georganiseerde

criminaliteit een steviger

i
1

z
1

l

.
1

geïntegreerde aanpak van OM, politie, lokaal bestuur en de fiscus vergt. Onderdeel daarin

blijft het versterken in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin van de bestuurlijke aanpak.

1

i
1

l

Met betrekking tot de aanpak van de georganiseerde misdaad hebben gemeenten bij de

Minister aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij het toepassen van het
voorhanden zijnde instrumentarium,

zoals de wet BIBOB. Daarnaast hebben gemeenten

aangegeven behoefte te hebben om meer geïnformeerd

te worden

over de lokale

aanwezigheid en activiteiten van de georganiseerde criminaliteit.

l
i
t

l

1

l

É
1
1

E
1

i

Voor het bereiken van deze 2 doelen, ziet het Kabinet een belangrijke rol weggelegd voor de

huidige RlEC's en het inmiddels gevormde Landelijk informatie en Expertise Centrum (LlEC).

Het is om die reden, dat het Kabinet in voornoemde

brief kenbaar heeft gemaakt de

rijksfinanciering van deze centra per 1 januari 2012 een structureel karakter te zullen geven.

inmiddels is door het Kabinet per brief van 25 augustus jl. , de 2e Kamer geïnformeerd over
de geldende beleidskaders en taakstelling voor RlEC's en LlEC vanaf 1 januari 2012. Een
van de uitgangspunten in de nieuwe beleidskaders is, dat de RlEC's in hun geografische
opzet de grenzen van de nieuwe regionale politie-eenheden zullen volgen. Bij de definitieve

toekenning

van het subsidie voor de jaren 2012 en 2013 is pas gebleken, dat de

beheersmatige omslag al op 1 januari 2012 plaats vindt. Voor het aanpassen van de interne
organisatie en de operationele processen aan de nieuwe beleidskaders en taakstelling, zal

een overgangsperiode van maximaal 1 jaar worden geboden. Het is dus de bedoeling dat de
RlEC's uiterlijk per 31 december 2012 in operationele zin deze omslag hebben voltooid.

Van de RlEC's Zuid West Nederland en Brabant Zuid Oost vragen deze ontwikkelingen om
aanpassingen.

Ondermeer

van het werkgebied en werkwijzen.

De RlEC-stuurgroepen

hebben ervoor gekozen de start van de nieuwe fase in de ontwikkeling van de RlEC's aan te
grijpen om:
ø

tot een eenduidige inrichting en taakuitvoering van de RlEC's in Zeeland en Brabant
te komen;

ø

de kansen voor maximale samenwerkingswinst te benutten

Deze notitie is de uitwerking van die ambitie.

›

i
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criminaliteit vergt een geïntegreerde

aanpak waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op fiscale, preventieve

_í§:,i-.

Een effectieve bestrijding van de georganiseerde

<_±íÉl....-_.

2. MISSIE, VlSlE, DOELSTELLINGEN EN JURlDlSCHE BASIS

1

en bestuurlijk handhavende maatregelen.

..=„„.

Doelstellingen

Het LlEC en de RlEC's hebben tot doel (1) het versterken van de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde

criminaliteit en (2) het faciliteren

van de geïntegreerde

aanpak

;„Ii,

2.1

van

georganiseerde criminaliteit.

i

Samen werken, samen kiezen
9 Met de versterking van de bestuurlijke aanpak ontstaat een verbetering van de
mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Uiteindelijk moet het
op deze wijze mogelijk worden een verantwoorde keuze te maken tussen de inzet
van de verschillende middelen:

-

bestuursrecht

-

fiscaalrecht

i

iedere partner zijn informatiepositie op orde heeft, maar dat deze informatie ook
gedeeld en besproken wordt. Het RIEC functioneert als de plek waar de informatie bij

.;;„„_.

-9 Integrale actie van het opsporings- en handhavingsnetwerk vereist niet alleen dat

.;=.„._.

strafrecht

gn:

-

l

elkaar wordt gebracht (Informatieplein).

De juridische basis voor het uitoefenen van de taken van de RlEC's wordt gevormd door het
decentrale aanpak georganiseerde misdaad", dat een

modelconvenant bevat, met daarin het doel van de samenwerking en afspraken over

Dit convenant

wordt aangepast

ask:

informatie-uitwisseling.

aan de inhoud van de onlangs vastgestelde

nieuwe

beleidskaders voor RlEC's en LlEC. Er wordt één convenant gemaakt voor het LlEC en de

l

met dezelfde partners.

Als uitgangspunt geldt dat de RlEC's geen taken en bevoegdheden van gemeenten of hun
(veiligheid-)partners

gaan overnemen: elke partner behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid

ífamaa

R|EC”s

.;~„.„„§„.mf;1

“Bestuurlijk akkoord geïntegreerde

.;~„..„.„.„n:

.; .

Verankering en legitimering taken in bestuurlijk akkoord

...___

2.2

.a._e..=üx;

.;~,„-±›-,aef?f

en blijft zelf handelen.
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3. Taakstelling

RIEC

De huidige pilotperiode 2008

-

2011 is nadrukkelijk ook bedoeld geweest om meer inzicht te

krijgen in de taakstelling van de RlEC's en de daarvoor noodzakelijke expertise en capaciteit.

Vanuit de ervaringen uit de pilotperiode, zijn recent landelijk de nieuwe beleidskaders en het
daaruit volgende takkenpakket voor de RlEC's en LIEC vastgesteld. Allereerst ligt daar een

2

l

nadrukkelijke opdracht in het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde

criminaliteit. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting
van

de

bestuurlijke

criminaliteitsbeeld

weerbaarheid.
kan

interventiemogelijkheden.

inzicht

Vanuit

ontstaan

een
in

periodiek

de

op

mogelijke

stellen

te

lokale

bestuurlijk
bestuurlijke

Voorwaarde daarvoor is wel, dat zowel het informatieproces

alsmede ook de ten dienste staande bestuurlijke instrumenten, volledig kunnen worden
i

ingezet. Binnen de ondersteuning van het project Taskforce B-5 door het RIEC Z\NN zijn

l

daarvoor inmiddels voldoende ervaringen opgedaan en producten ontwikkeld om de positie

1

E
l

E
i
l

li

van de gemeente te kunnen versterken;

deze zullen vanaf 2012 ook aan alle andere

deelnemende gemeentebesturen worden aangeboden.
Naast de versterking van de bestuurlijke aanpak zal ook de gei`ntegreerde aanpak van de
georganiseerde

criminaliteit door de RlEC's ondersteund worden. Zoals ondermeer uit het

onderzoek naar de hoge criminaliteitscijfers

in Brabant is gebleken, ontbreekt het de

overheid aan een goed inzicht in de structuren en activiteiten van de georganiseerde

..
.

misdaad en de verwevenheid met de bovenwereld. Dat inzicht is onmisbaar om te kunnen

l

bepalen welke interventies het meest noodzakelijk en effectief zijn in het belang van de

l

l
l

i,
ll

l

1

t
i

maatschappelijke veiligheid en integriteit

_

De RlEC's hebben de taak gekregen om dit inzicht

samen met de partners te gaan generen en daartoe de functie van informatieplein te gaan
inrichten.
in vergelijking met de taakstelling van het RIEC in de pilotperiode, vormen beide hiervoor

x

l

l

l
l
t

genoemde taken een duidelijk extra belasting voor de RlEC's, waarvoor zeker ook extra

investeringen noodzakelijk zullen zijn. ln 2012 zal daarvoor al een begin moeten worden
gemaakt.

i

r

É

4. Doorontwikkeling

RIEC ZWN en RIEC ZO vanaf 1 januari 2012.

l

Per 1 januari 2012 ontstaan vanuit het RIEC ZWN en RIEC ZO de nieuwe RlEC's Zuid-West
Nederland en Oost-Brabant. De verandering betreft niet alleen een geografische aanpassing

maar ook een herschikking van de aangesloten gemeenten in de provincie Noord-Brabant;
de gemeenten binnen de huidige politieregio Brabant-Noord behoren vanaf 1 januari 2012 tot
de geografische omgeving van het RIEC Oost-Brabant.

i
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Daarnaast zal er vanaf genoemde datum gefaseerd inhoud worden gegeven aan de nieuwe
landelijke gewijzigde taakstelling van de RlEC's. Dit vergt extra capaciteit op onderdelen.

Geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

De georganiseerde

criminaliteit

in Zeeland/Brabant

zal uiterlijk

1 januari

2013 een

f

georganiseerde overheid tegenover zich vinden. Bestuur, justitie, politie, belastingdienst en

andere relevante partijen bestrijden de georganiseerde misdaad d.m.v. een structurele
aanpak en vanuit een sterke informatiepositie, daarin ondersteund door de beide RlEC's.

Doel is maximaal effect te bereiken in het breken van de (economische) machtsposities van
criminelen en hun netwerken in onder- en bovenwereld.

Om tot integrale interventies te kunnen komen, zullen een drietal voorzieningen daarvoor

i

worden ingericht:
1. integraal lnformatieplein

Het

integraal

informatieplein

is van

de gezamenlijke

partners

en werkt

voor de

it

samenwerkende partners. Het heeft tot taak inzicht te verstrekken over de criminogene

infrastructuren en ontwikkelingen in relatie tot de georganiseerde criminaliteit in Zeeland en
Brabant. Vanuit dat inzicht wordt ondermeer concrete casuïstiek aangeleverd t.b.v. de
integrale aanpak aan een integrale stuurploeg. Het integraal informatieplein wordt een

onderdeel van de samenwerkende RlEC's in Brabant en Zeeland.

2. integrale projectvoorbereiding
Experts uit de opsporing, het fiscaal recht en bestuursrecht werken de analyses uit van het

i

centraal en worden interventiemogelijkheden

en gevraagde inspanningen van elke partner

uitgewerkt.

;..&::

informatieplein en komen daarbij tot interventieplannen. Daarin staat het te bereiken effect

*

3. integrale stuurploeg

i

De aan te pakken criminele netwerken, die met behulp van de beide hiervoor genoemde

voorzieningen

in beeld zijn gebracht, worden geprioriteerd door integrale stuurploegen.

Binnen de beide nieuwe regionale politie-eenheden worden deze integrale stuurploegen
ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers

van Bestuur, OM, Politie, Belastingdienst en

FIOD.

ln de huidige politieregio MWB is inmiddels een integrale stuurploeg

i

georganiseerde

criminaliteit operationeel; deze zal uitgebreid kunnen worden naar de grenzen van de nieuwe
regionale politie-eenheid.

i
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De bestaande monodlsciplinaire

(politie/justitie)

stuur- en weegploegen

in de huidige

politieregids Brabant-Noord en Zuid-Cost kunnen analoog eveneens doorontwikkelen naar

een integrale stuurploeg.

5. Omvang en samenstelling

RlEC's

De beide RlEC's ZWN en OB zullen per 1 januari 2012 als buitengrens de grenzen van de
beoogde nieuwe regionale politie-eenheden Zeeland-West Brabant en Oost-Brabant kennen;

deze gebieden zijn in omvang en samenstelling vrijwel aan elkaar gelijk te stellen. Zij zullen
daarbij volledig in staat dienen te zijn om het uitgebreide takkenpakket van de RlEC's, zoals

hierboven aangeduid, op een volwaardige wijze uit te kunnen voeren.

Op basis van de ervaringen, die het RlEC ZWN in de pilotperiode heeft opgedaan en de
duidelijke verzwaring van de taakstelling van de RlEC's, zou daarvoor uitgegaan moeten

worden van de volgende kernformatie:

KernformatieRIEC

Functie

j

q
g

Projectmanager

1

Projectleiderslaccountmanagers

2

Coördinator informatieplein

1

Financieel/economische expert

1

l

lnformatiecoördinator

3

E

Projectmedewerker

1

Criminoloog/analist

4

Bestuursjurist

1

Senior BIBOB-adviseur

1

Junior BlBOB-adviseur

1

Privacy/gegevensbescherming

1

Of?ce-management

1

Totaal

18 fte's

1

6.

Één backoffice in shared service opzet voor beide RlEC's

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de drie hiervoor(4) genoemde voorzieningen binnen elk

RlEC, zal al per 1 januari 2012 de aanpassing van hun grenzen aan die van de nieuwe
regionale politie-eenheden plaatsvinden. Maximale congruentie en efficiency op het vlak van

Versie 3.0
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i
samenstelling, taakstelling, aansturing en exploitatieopbouw is een belangrijke te realiseren
doelstelling daarbij.

één centrale

backoffice in z.g. shared-services-opzet
processen zoveel mogelijk gecoördineerd

zullen worden aangestuurd.

Het

aant:

Jr:

operationele

uitgesproken, van waaruit de

±;.«.„.__,

"frontoffice" in het eigen werkgebied maar tevens is een sterke voorkeur voor de vorming van

gaat

RlEC's vanaf 1 januari 2012 ieder weliswaar gaan werken als een zelfstandig RiEC met een

;.«.-„._-,

om de kansen voor maximale samenwerkingswinst te benutten. Daarom zullen de beide

;;-„._-,

am;

Door de stuurgroepen van de voormalige RlEC's ZWN en ZO is de behoefte uitgesproken

expert, informatiecoördinator,

projectmedewerker,

informatieanalist, bestuurlijk juridische

f±~!Iiu:|=.„._,

betreft daarbij in ieder geval de functies coördinator informatiepiein, financieel/economisch

expertise en privacydeskundige.

ln de frontoffices zullen per RIEC o.a. een programmamanager, projectleiders/ accountmanagers en of?cemanagement worden ingericht. ln de gemeenschappelijke backoffice zijn

de benodigde

op het gebied van informatieveniverking,

expertise

weerbaarheid

bestuurlijke
coördinatoren,

De

gebundeld.

bezetting

bestaat

criminologie

o.a.

uit:

en de

informatie-

analisten, criminoiogen, bestuurlijke juristen, financieel deskundigen

en

privacy deskundigen.

Een overheid die succesvol wil zijn in bestrijding van de georganiseerde misdaad, moet er
ondermeer voor zorgen dat haar informatiepositie

i

versterkt wordt. Het opruimen van de

bestaande informatieschotten binnen en tussen organisaties is daartoe een eerste vereiste.

l
l
i

i

Met het bundelen van de expertise van beide RlEC's en het daartoe gezamenlijk inrichten

van een informatieplein voor heel Zeeland en Brabant, wordt een hinderlijke versnippering
van kennis en inzicht voorkomen en kan in een krachtig middel worden voorzien t.b.v. de
integrale misdaadbestrijding in ons gebied.

Naast het “ontschotten” van de informatiepositie van de overheid, wordt met een dergelijke
krachtenbundeling
stuurgroepen

van beide RlEC's,

uitvoering

gegeven

'i
~

*

aan de ambitie van beide

om maximale samenwerkingswinst te behalen bij inrichting en werkwijzen.

De vorming van één backoffice heeft, naast een duidelijke meerwaarde in effectieve aanpak

capaciteit

zelfstandig

criminaliteit, ook zijn meerwaarde in de uiteindelijk noodzakelijke

voor de beide RlEC's. Vanuit een kernformatie
fungerend

RIEC

in

Brabant/Zeeland,

zou

dit

kunnen

leiden

tot

een

ï._;r.f...-_

:__=m...-_.

capaciteitsbesparing van 2 fte's per RlEC.

van 18 fte's voor eik geheel

f_ ..í@:„,

van de georganiseerde
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RIEC ZWN

1

1

fronto?ïce

RIEC ZO
ze

backoffice

backoffice

frontoffice

1

V

Functie

1

1

Projectmanager

1

1

Projectleiders/accountmanagers

2

2

Coördinator infomwatieplein

0,5*

0,5*

Financieel/economische expert

1

1

lnformatiecoördinator

2

2

projectmedewerker

1

1

Criminoloog/analist

4

4

Bestuursjurist

1

1

l

l

Senior BIBOB-adviseur

1

1

Junior BlBOB-adviseur

1

1

Privacy/gegevensbescherming

*

0,5

Of?ce-management

1

Totaal

16 fte's

0,5
1

16 fte's

Deze functies bij voorkeur in te vullen vanuit 1 persoon met onderlinge verrekening van kosten.

De vorming van

eenbackoffice

in shared services opzet vanuit beide RlEC's leidt er toe, dat

vanaf 1 januari 2012 voor elk RIEC een formatieve sterkte van 16 fte's in haar exploitatie kan
gelden.

De gezamenlijke backoffice zal worden vormgegeven vanuit het RIEC ZWN. Dit betekent dat
de eerder aangegeven functionaliteiten, daadwerkelijk centraal gehuisvest zullen worden
binnen dit RIEC. De daaraan verbonden kosten zullen tussen de beide RlEC's verrekend
worden.

l
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7. Begroting

Voor het opstellen van de begroting voor beide RlEC's voor de jaren 2012 en 2013 is gebruik

ei

gemaakt van de ervarlngscijfers uit de achterliggende jaren van het RIEC ZWN.

l

f

7.1 Begroting RIEC ZWN

l

Personeelskosten

ë 1.685.700

opleidingskosten

ë

34.000

huisvestingskosten

E

46.600

vervoerskosten

E

38.000

automatisering*

É

150.000

Operationele kosten

É

20.000

beheer

*E

40.000

Totaal

G 2.028.300

ll

*
...,„:J_.l§§=„.«-A.

Begroting 2012 en 2013:

.
š

ll

ln de post automatisering wordt ook de jaarlijkse bijdrage vanuit de riec's in het liec opgenomen voor

1

l

ontwikkeling en beheer van gezamenlijke systemen.

De begroting betreft de kosten, inclusief de (tijdelijke) extra capaciteit van 6 fte's tbv de Taskforce B-5.
De kosten van deze extra capaciteit wordt volledig door de Taskforce vergoed. Na aftrek van deze

kosten, blijft een begrotingsbedrag over van ë 1.568.300,-

l

l

7.2 Begroting RIEC Oost Brabant

Personeelskosten

ë 1.260.810

opleidingskosten

ë

30.000

huisvestingskosten

ë

37.000

vervoerskosten

E

32.000

automatisering*

ë

150.000

Operationele kosten

E

20.000

beheer

E

40.000

Totaal

ë 1569.81 0

:_fÃ@:...-,

l

2012 en 2013:

11:0.-_

Begroting

t

1-f=%r.~a„.«-A, 10:..-;

*

ll
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8. Exploitatie RlEC's
8.1

Uitgangspunten.

Belangrijk onderdeel in de exploitatie betreft de subsidie van de rijksoverheid. Recent is door
de

Minister

van V&J

een

nieuwe

subsidierelatie

aangegaan

met de

(beoogde)

regioburgemeesters van de beide RlEC's voor de jaren 2012 en 2013. De hoogte van deze

subsidie is in volume aangepast aan de verzwaarde taakuitvoering van de RlEC's en

bedraagt maximaal ë 735.000,-/jaar.
De verlening van subsidie vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
1. de rijkssubsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de jaarlijkse begroting met
dien verstande dat er per jaar maximaal ë 735.000,- ter beschikking wordt gesteld;

2.

lndlen de aan het RlEC verbonden partijen minder dan 50% bijdragen, wordt de

rijkssubsidie neenivaarts bijgesteld, waarbij het uitgangspunt is een fifty-fiftyverdeling.

Na de periode 2012-2013 zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij gekeken zal worden of de

nieuwe beleidskaders een herijking behoeven en of de subsidievoorwaarden aangepast
dienen te worden.

Zoals hiervoor aangegeven, gelden voor dit subsidie voorwaarden, waaronder die van co-

financierlng: de samenwerkende partners binnen een RlEC dienen tenminste eenzelfde
bedrag in de exploitatie bij te dragen. Naast de subsidie van de rijksoverheid, zal in de

exploitatie daarom ook een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten, de beide
provinciebesturen

en

de

regionale

politie-eenheden

en

belastingdiensten

worden

opgenomen

8.2 Bijdrage door Politie en Belastingdienst
ln de pilotperiode heeft, naast de bestuurlijke aanpak, ook de integrale aanpak van de

georganiseerde criminaliteit vanuit het RlEC een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Deze
krijgt nadrukkelijk vorm. Op dit moment heeft het RlEC ZWN

22 integrale cases in

voorbereiding en de vraag neemt elke dag toe. Ook in resultaten zet de integrale aanpak

zich op de kaart. ln de vier projecten die sinds december 2010 tot uitvoering zijn gekomen
waarbij gebruik is gemaakt van de ondersteuning van het RlEC Z\NN, is in totaal voor 19,5
miljoen euro beslag gelegd op crimineel vermogen.

Het gaat daarbij om zowel fiscaal als

strafrechtelijk beslag. De faciliteiten die het RlEC biedt, zijn niet alleen voor het bestuur van

belang, maar ook voor Politie, OM en Belastingdienst.
bestuurlijk(V&J,

gemeenten

Het RlEC leunt nu op een

en provincies) financieel fundament. Gelet op vorenstaande

effecten, is het gerechtvaardigd ook van Politie en Belastingdienst een bijdrage aan de

bemensing van het RlEC te vragen. De regionale vertegenwoordigers

van beide diensten

hebben aangegeven, dat die bijdrage in de vorm van het leveren van menskracht zal
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l

in

bestaan. Aan het LlEC is gevraagd om met Politie en Belastingdienst landelijk afspraken te

i

8.3 Exploitatie RlEC ZWN in 2012 en 2013.

De exploitatielast voor de jaren 2012 en 2013 bedraagt =ê 1.568.300,- bij een formatieve
capaciteit van 16 fte's.

....„.<..=nzf

.çe-W-_.

maken over toekomstige participatie van deze diensten in de RlEC's.

.lp

Het subsidie van de rijksoverheid is gesteld op maximaal 735.000,-; resteert daardoor een
bedrag van ë 833.300,- dat door de samenwerkende partners bijeen gebracht dient te

.

worden.

Voorgesteld wordt om bij de verdeling van de exploitatiekosten in 2013 uit te gaan van de
volgende verdeelsleutel:
1. een bijdrage door de gemeenten van E 606.500,2. een bijdrage door de regionale politie-eenheid Zeeland-Brabant van 10% i.c.

i

f

E 83.400,-;
3. een bijdrage door de belastingdienst Zuid-West van 10% i.c. ë 83.400,-;
4. een bijdrage door de provincie Zeeland van G 20.000-;
5. een bijdrage door de provincie Noord Brabant van 6 40.000,-.

lt

i

*i

Ad 1: bijdrage door de gemeenten
Het aantal inwoners binnen het RlEC ZWN bedraagt ongeveer 1.443.000 inwoners.

l

De bijdrage per gemeente zal worden opgebouwd vanuit:
a) een vast bedrag van ë 4250,- per gemeente;
b) een bijdrage per inwoner van ë 0,25;
c) een extra bijdrage van ë 40.000,- voor gemeenten

met een inwonertal > 100.000

inwoners.

'í

Voor het inwonertal wordt (in duizendtallen) het cijfer gebruik van 1 januari 2011. Omdat in
de pilotperiode 2008-2011 het inwonercijfer van 1 januari 2008 is gebruikt, kan dit bij een
aantal gemeenten enigszins verschillen.

i
1

l

Ad 2: bijdrage door de regionale politie-eenheid Zeeland-Brabant
Voor de invulling van deze bijdrage zie 8.2

Ad 3: bijdrage door de belastingdiensten Zuid-West
Voor de invulling van deze bijdrage zie 8.2

i

i

i

i

.,1

li

i
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8.4 Exploitatie RIEC Oost Brabant in 2012 en 2013.
De exploitatielast voor de jaren 2012 en 2013 zal in een shared-services-opzet

vastgesteld

kunnen worden op E 1.569.810,- bij een formatieve capaciteit van 16 fte's

Het subsidie van de rijksoverheid is gesteld op maximaal 735.000,-; resteert daardoor een
bedrag van ë 834.810,- dat door de samenwerkende partners bijeen gebracht dient te

worden.

1

,
i1
1

i
i

Het aantal inwoners binnen het RIEZ OB bedraagt ongeveer 1.344.000; dit is 90.000 minder
dan in het werkgebied van het RIEC ZWN. Bovendien participeert in dit RlEC slechts 1
provinciebestuur.

Dit betekent dat de verdeelsleutel niet geheel analoog aan die voor RlEC

ZWN kan zijn.

;

i

Voorgesteld wordt om bij de verdeling van de exploitatiekosten in 2013 uit te gaan van de
volgende

verdeelsleutel:

1. een bijdrage door de gemeenten van ë 626.310,-

É
i

l

»

2. een bijdrage door de regionale politie-eenheid Brabant-Oost van 10% i.c.

ë 83.400,-;

3. een bijdrage door de belastingdienst Oost-Brabant van 10% i.c. G 83.400,-;
4. een bijdrage door de provincie Noord Brabant van E 41.700,-.

t

i,
i

É
›
1

E
1

1

1

É

í
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Ad 1: bijdrage door de gemeenten
Het aantal inwoners binnen het RlEC OB bedraagt ongeveer 1.344.000 inwoners.
De bijdrage per gemeente zal worden opgebouwd vanuit:
a) een vast bedrag van ë 4250,- per gemeente;

b) een bijdrage per inwoner van =ë0,27;
c) een extra bijdrage van E 40.000,- voor gemeenten met een inwonertal > 100.000
inwoners.

Voor het inwonertal wordt (in duizendtallen) het cijfer gebruik van 1 januari 2011. Omdat in
de pilotperiode 2008-2011 het inwonercijfer van 1 januari 2008 is gebruikt, kan dit bij een
aantal gemeenten enigszins verschillen.

Ad 2: bijdrage door de regionale politie-eenheid Oost-Brabant
Voor de invulling van deze bijdrage zie bij 8.2
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Ad 3: bijdrage door de belastingdiensten Oost-Brabant

Voor de invulling van deze bijdrage zie bij 8.2

8.4.1 Overgangsjaar

2012 RIEC Oost-Brabant

De gewijzigde opzet van de voormalige RlEC's leidt, naast een verhoging in de bijdrage van
de overige partners, ook tot een kleine verhoging van de bijdrage vanuit de gemeenten en de
provincie N.Br.

Voor de gemeenten in de huidige politieregio Brabant-Noord en het provinciebestuur geldt,
dat zij in de begroting 2012 deze afwijkende bijdrage niet hebben opgenomen en als bijdrage

in het RIEC eenzelfde bedrag hebben opgenomen dan voor de voorafgaande jaren. Dit
betekent dat zij voor het jaar 2012 geen hogere bijdrage kunnen verzorgen. De bijdrage
vanuit deze gemeenten en het provinciebestuur N.Br. zal in 2012 daarom gelijk blijven aan

die van voorgaande jaren. Vanaf het begrotingsjaar 2013 wordt er van uitgegaan, dat zij in
hun begrotingen wel een voorziening opnemen voor de nieuwe bijdrage.

Voor de gemeenten in de huidige politieregio Zuid-Oost Brabant geldt, dat zij in de begroting
2012 nog geheel geen bijdrage in het RlEC hebben opgenomen. Voor de bijdrage in de
exploitatie

2012 wordt op dit moment onderzocht of een inbreng vanuit niet-benutte

subsidiegelden uit de pilotperiode van het RlEC ZO daarvoor aangewend kunnen worden.
Vanaf het begrotingsjaar 2013 wordt er van uitgegaan, dat ook zij in hun begrotingen wel een

voorziening opnemen voor de bijdrage in het RIEC OB.
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