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aanpak ondermijning: financiële bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum
INHOUD VOORSTEL
instemmen met een structurele verhoging van de financiële bijdrage aan het Regionaal Informatie en
Expertisecentrum Oost Nederland met € 0,08 per inwoner, waarbij de kosten ten laste komen van het
veiligheidsbudget 6201006/48005
1 Wat is de aanleiding?
Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (verder afgekort als: RIEC ON)
ondersteunt de veiligheidsketenpartners in de aanpak van ondermijning, door inzet van expertise en
als informatieknooppunt. Gemeente Rheden maakt sinds de oprichting al deel uit van de
samenwerking met het RIEC ON.
Mede door intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de huidige capaciteit al
menig jaar niet meer toereikend. Daarnaast is de loon- en prijscompensatie sinds de oprichting van
het RIEC ON niet doorbelast aan de deelnemende ketenpartners. Het hoofd RIEC heeft nu verzocht
om een structurele verhoging van de financiële bijdrage van € 0,08 per inwoner (zie bijlage).
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft haar structurele bijdrage reeds verhoogd van € 390.000
naar € 1,1 miljoen, waarbij als voorwaarde is gesteld dat ook de deelnemende gemeenten meer gaan
bijdragen.
Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Integraal Veiligheidsbeleid Rheden
2 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
We willen de aanpak ondermijning voortzetten en daarbij gebruik kunnen maken van de diensten van
het RIEC ON.
3 Wat gaan wij ervoor doen? De kostenverhoging is al opgenomen in de begroting 2020 van de
gemeente Rheden.
4 Wat gaat het kosten?
De huidige jaarlijkse bijdrage aan het RIEC ON is € 0,15 per inwoner en zal door de verhoging komen
op € 0,23/inwoner. De verhoging is opgenomen in de begroting 2020 van de gemeente Rheden en
valt binnen het budget Veiligheid 6201006/48005.
5 Wat zijn de risico’s? De aanpak van ondermijnende criminaliteit kan niet zonder samenwerking met
het RIEC ON.
6 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De verhoging is toegelicht en besproken met de leden van het districtelijk Veiligheidsoverleg
Gelderland-midden.
7 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het RIEC ON zal van het besluit op de hoogte worden gesteld.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
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