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Te nemen besluit:
1.
Instemmen met de concept veiligheidsstrategie 2019-2023 en het
meerjarenbeleidsplan politie 2019-2023
2.
Instemmen met een verhoging van de bijdrage voor RIEC ON in 2019 van 8 cent per
inwoner. De bijdrage wordt nu 23 cent per inwoner.
3.
Instemmen met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC ON vanaf 2020 met 7
cent per inwoner. De bijdrage wordt dan 30 cent per inwoner. (kan weg)
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Voor Oost-Nederland is de beleidscyclus gestart met het ophalen van de lokale
beleidsprioriteiten bij de 76 gemeenten. Deze beleidsprioriteiten zijn geanalyseerd en
geclusterd tot vier thema’s die zijn opgenomen in de Veiligheidsstrategie.
De thema’s zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde
criminaliteit en informatie gestuurd werken.

Kwetsbare personen
Binnen de kwetsbare personen is een onderverdeling gemaakt tussen
mensen met verward gedrag
jongeren die doorgroeien naar zware, bovenlokale criminele netwerken
Mensen met verward gedrag kost de politie (nog steeds) veel inzet. Juist omdat er
vanuit de GGZ meer gewerkt wordt naar zelfstandigheid. Wat weer tot een terugval
kan leiden en de politie op dat moment druk is met de persoon met verward gedrag.
Samen werken de politie en de gemeentes aan een goede aanpak van mensen die
verward gedrag vertonen. Jongeren die beginnen als groep hangjongeren en
mogelijk doorgroeien naar zware, bovenlokale criminele netwerken is iets wat zeer
nadrukkelijk aandacht vraagt.
Ondermijning
Uit de ondermijningsbeelden in de regio Oost blijkt dat ongeveer 50% van de
ondermijningssignalen vraagt om een actie van de gemeente. Gemeenten moeten
dus hun bestuursrechtelijke instrumentaria gebruiken voor de aanpak van deze
signalen en zorgen dat de bewustwording binnen de organisatie groeit. Door meer
bewustwording komen er meer meldingen waardoor de bestuursrechtelijke
instrumentaria beter kunnen worden toegepast. De teelt in hennep en het
vervaardigen van synthetische drugs zijn de grootste en meest dominante vorm van
ondermijning in Oost-Nederland.
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De regionale focus van de aanpak ligt vooral op deze vormen van ondermijning. Een
gevolg van het telen van de hennep en synthetische drugs is het witwassen van de
gelden die hiermee gemoeid zijn.
Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
De samenleving digitaliseert en het plegen van strafbare feiten met behulp van
informatietechnologie (ICT) is een groeiend fenomeen. Hacking, phishing,
cyberpesten, sexting en gedigitaliseerde criminaliteit zijn veelvoorkomende
verschijnselen. De aangiftes tegen horizontale fraude laten hierin ook een stijgende
lijn zien.
Informatie gestuurd werken
Goede informatievoorziening is rand voorwaardelijk voor de regierol van gemeenten
op het gebied van integrale veiligheid. Informatie gestuurd werken is een kritische
randvoorwaarde voor een effectieve samenwerking. Integrale samenwerking vraagt
(meer) informatiedeling.
In relatie tot de voorliggende beleidsdocumenten zijn er twee gemeentelijke bijdragen
die onder de aandacht gebracht moeten worden.
Gemeentelijke bijdrage Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost Nederland
(RIEC-ON).
Parallel met het opstellen van de landelijke veiligheidsagenda en het
Meerjarenbeleidsplan politie, loopt het opstellen van een nieuwe Veiligheidsstrategie.
De Veiligheidsstrategie is, zoals hierboven is aangegeven, gebaseerd op de lokale
veiligheidsprioriteiten zoals deze door het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zijn
opgehaald bij de 76 gemeenten in de eenheid. De thema’s die in de
veiligheidsstrategie zijn genoemd, komen terug in het Meerjarenbeleidsplan politie.
In het bestuurscollege van 31 oktober 2018 is gesproken over de nieuwe
sterkteverdeling gebaseerd op het herijkt budget verdeelsysteem plus (HBVS+). In dit
bestuurscollege is unaniem een voorgenomen besluit genomen over de verdeling
van de sterkte over de districten en over de basisteams. Deze verdeling is
opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan politie.
Argumentatie:
Alvorens het Meerjarenbeleidsplan politie en de Veiligheidsstrategie kunnen worden
vastgesteld, dient conform artikel 38b, lid 2 Politiewet de gemeenteraad gehoord te
worden.
Kanttekeningen en risico’s
NVT
Financiën
Het RIEC is een (landelijk ingesteld) samenwerkingsverband gericht op de integrale
aanpak van georganiseerde criminaliteit waaronder op het versterken van de (lokale)
aanpak van ondermijning. Het RIEC Oost-Nederland wordt gefinancierd door het
ministerie van Justitie en Veiligheid, de provincies en door een inwonerbijdrage per
gemeente, waarmee aan de verplichte cofinanciering wordt voldaan. Door onder andere
landelijke aandacht en de informatie uit de ondermijningsbeelden, hebben diverse
gemeenten in een coalitieakkoord een hogere inzet op het gebied van ondermijning
opgeschreven. Ook de aangekondigde wetswijzigingen om de wet BIBOB te verruimen
en een “ondermijningsartikel” als nieuwe taak in de gemeentewet op te nemen zijn er
ontwikkelingen die op gemeenten afkomen.
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Hierbij wordt hard gewerkt aan de verbetering van de eigen (gemeentelijke)
informatiepositie en een nog actievere rol in de aanpak van ondermijning. Steeds vaker
wordt een beroep gedaan op de ondersteuning en expertise van het RIEC OostNederland. Nu ook de versterkingsplannen voor Oost-Nederland geaccordeerd zijn door
het Ministerie van J&V, zal de uitvoering van de plannen meer van het RIEC vragen.
Als de periode van uitvoering van de versterkingsplannen afgelopen is (31-12- 2021), is
het wenselijk de opgebouwde kennis en expertise te borgen. Het verder ontwikkelen van
handelingsperpectieven op basis van integrale informatiedeling, is daarbij een belangrijk
onderdeel. Daarvoor is een sterk en robuust RIEC nodig.

Echter is er eind vorig jaar besloten de verhoging van de gemeentelijke bijdrage
stapsgewijs te verhogen. Dit wil zeggen:
- verhoging van 8 cent in 2019, gemeentelijke bijdrage komt dan neer op 23 cent per
inwoner in 2019.
- verhoging met 7 cent in 2020, gemeentelijke bijdrage komt dan neer op 30 cent per
inwoner in 2020. (kan weg)
Eind vorig jaar is door het Districtelijk Veiligheidsoverleg Noord- en Oost Gelderland
besloten de verhoging van 8 cent in 2019 toe te kennen aan het RIEC. Dat betekent
dat hiermee de structurele RIEC bijdrage verhoogd is naar 23 cent per inwoner. Voor
Berkelland komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van +-/ € 10.100,-. Deze gelden
zijn bedoeld om de begroting rond te krijgen en hiervoor is dus geen sprake van
aanpassing van de werkzaamheden.
Tot slot wordt in 2020 de gemeentelijke bijdrage verhoogd met 7 cent per inwoner.
Dat betekent dat hiermee de structurele RIEC bijdrage verhoogd is naar 30 cent per
inwoner. Voor Berkelland komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van +-/ € 13.200,-.
Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in de Kadernota 2020 van de gemeente
Berkelland. (kan weg)
De landelijke beleidscyclus voor het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan politie
start bij het opstellen van de landelijke veiligheidsagenda, waarin de landelijke
prioriteiten zijn opgenomen. De landelijke prioriteiten zijn besproken in het Landelijke
Overleg Veiligheid en Politie en worden uiteindelijk door de minister van Justitie en
Veiligheid vastgesteld.
Communicatie
Via persgesprek
Voor de veiligheidsstrategie 2019-2023 zijn de belangrijkste thema’s kwetsbare
personen, ondermijning, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en informatie
gestuurd werken. Door onder andere landelijke aandacht en de informatie uit de
ondermijningsbeelden, hebben diverse gemeenten in een coalitieakkoord een hogere
inzet op het gebied van ondermijning opgeschreven. Daarom wordt ook aan de raad
voorgesteld de bijdrage voor het RIEC Oost-Nederland te verhogen naar in totaal 23
cent per inwoner in 2020.
Initiatief, participatie en rol gemeente
NVT
Planning en evaluatie
NVT
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019;
besluit:
1.
2.
3.

in te stemmen met de concept veiligheidsstrategie 2019-2023 en het
meerjarenbeleidsplan politie 2019-2023;
in te stemmen met een verhoging van de bijdrage voor RIEC ON in 2019 van 8
cent per inwoner. De bijdrage wordt nu 23 cent per inwoner;
in te stemmen met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC ON vanaf 2020
met 8 cent per inwoner. De bijdrage wordt dan 30 cent per inwoner.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,
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