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Datum 29 april 2019
Betreft Bijdrage RIEC Oost-Nederland vanaf 2019
Geachte heer Van Eert,
Het RIEC Oost-Nederland (hierna: RIEC ON) werkt al 10 jaar vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie aan de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak
van georganiseerde criminaliteit. Samen zijn wij hierbij meer dan de som der delen: een
integrale sturing en aanpak is een absolute voorwaarde voor succes. De RIECsamenwerking is reeds een ruim aantal jaren in ontwikkeling en bevindt zich nu op een
scharnierpunt. De tijd van pionieren is voorbij en de tijd is aangebroken om een volgende
stap te maken. De samenwerking is meer gemeengoed geworden en wordt nu verankerd
in de reguliere werkwijze van de partners. De focus verschuift meer van het
bewustmaken en signaleren naar het leveren van expertise, het opwerken van informatie
en het uitvoeren van interventies. Dat betekent dat ook de verantwoordelijkheden van de
RIEC-partners daarin mee moeten bewegen. Deze veranderingen kosten inspanning, tijd
en geld. In relatie tot een drietal, hier onder genoemde, ontwikkelingen heeft de
stuurgroep RIEC ON hierover gesproken tijdens haar bijeenkomsten op 29 juli, 28
september en 30 november 2018. Ook in de vergaderingen van het DVO GelderlandMidden van 12 december 2018 en 13 maart 2019 is hierover met alle gemeenten van
gedachten gewisseld.
Loon en prijscompensatie
Vanaf de start van het RIEC ON in 2008 is de bijdrage in de kosten geleverd door de
vaste bijdrage van het ministerie Justitie & Veiligheid en de cofinanciering van
gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie, Politie en Belastingdienst. Deze bijdragen
zijn sinds 2011 niet geïndexeerd. Alleen de bijdragen in natura zijn meegegroeid met de
looncompensatie. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage van € 0,15 cent per
inwoner, is een indexatie nooit eerder doorgevoerd. Vanaf 2020 zal de loon en
prijscompensatie (op basis van CBS gegevens) toegepast worden.
Cofinanciering
De bijdrage van het ministerie van J&V was tot 2018 gelijk aan de bijdrage aan alle
andere 9 RIEC’s.
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Hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat de regio Oost- Nederland circa 1/5
van heel Nederland betreft, zowel qua oppervlakte, als inwoners als aantal gemeenten.
Inmiddels is het ministerie doordrongen van deze situatie en heeft ze de cofinanciering
met € 390.000 euro verhoogd naar ruim € 1,1 miljoen euro.
Voor deze verhoging is echter ook structurele cofinanciering nodig. Omdat de
cofinancieringseisen veranderd zijn, waardoor de gemeentelijke inzet in uren niet meer
gebruikt kan worden als cofinanciering, zijn aanvullende middelen nodig. Door verhoging
van de gemeentelijke bijdrage kan hierin worden voorzien.
Hogere ambitie aanpak ondermijning
Het door overheidspartners samen georganiseerd aanpakken van ondermijnende
criminaliteit blijkt een complexe opgave. Het verenigen van de diverse doelstellingen van
de afzonderlijke partners is niet altijd gemakkelijk. De ondersteuning door het RIEC is
hierbij een kans om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dit vraagt wel om een
meer robuuste omvang van het RIEC ON. Middels een verhoging van de bijdrage kan
naast het opvangen van gestegen lonen en prijzen ook ruimte gecreëerd worden voor
structurele uitbreiding van de beperkte capaciteit. Daarvoor is een verhoging van de
inwonerbijdrage nodig.
Daarnaast is het voorstel gedaan om het ambitieniveau verder te verhogen op een aantal
nader te benoemen thema’s. In een aantal districten is aangegeven de verhoging van
deze ambities vanwege uiteenlopende redenen vooralsnog niet te willen realiseren. In de
bijeenkomst van de stuurgroep RIEC ON van 8 maart 2019, heeft de stuurgroep besloten
eerst te focussen op de uitvoering van de versterkingsplannen en de invulling van de
huidige opgaven, voordat een extra bijdrage voor deze ambities gevraagd wordt.
Verhoging bijdrage
Rekening houdend met de bovengenoemde ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie en
cofinancieringeisen, geen aanvullende ambitie) is besloten de bijdrage structureel met 8
cent per inwoner te verhogen. In de DVO-vergaderingen van 12 december 2018 en van
13 maart 2019 is door het DVO Gelderland-Midden ingestemd met deze verhoging van de
inwonerbijdrage.
De totale bijdrage komt vanaf 2019 uit op € 0,23 cent per inwoner. Hiermee is de
begroting van het RIEC ON vanaf 2019 sluitend. Tevens wordt met deze hogere bijdrage
ook aan de cofinancieringseis van het ministerie van J&V voldaan. Vanaf 2020 wordt op
deze bijdrage een loon en prijscompensatie toegepast.
De facturering heeft separaat plaatsgevonden richting uw financiële afdeling.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Mr. Albert Bootsma
Hoofd RIEC Oost-Nederland
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