Nieuwsbrief versterkingsgelden ondermijning
Ondermijningsfonds:
Negen miljoen naar Oost-Nederland
Het kabinet heeft bijna negen miljoen euro ter beschikking
gesteld voor de aanpak van ondermijning in Oost-Nederland.
Burgemeester Henk Jan Meijer, voorzitter van de stuurgroep
RIEC Oost-Nederland, is tevreden over dit bedrag.
“Het geld is hard nodig, want ook in Oost-Nederland is de
problematiek urgent. De hoogte van het bedrag geeft aan
dat onze plannen in goede aarde vielen in Den Haag.” Met
het geld dat Oost-Nederland toebedeeld heeft gekregen,
wordt de aanpak van ondermijning in alle 78 gemeenten
duurzaam verbeterd. Met deze eenmalige investering zijn

9.000.000
euro

we er echter nog niet, vindt burgemeester Meijer. “Om
ondermijnende criminaliteit succesvol te kunnen bestrijden
hebben we een structureel ondermijningsfonds nodig.
Geld alleen is bovendien niet genoeg, voor een effectieve
bestrijding zijn extra bevoegdheden ook noodzakelijk. Het
kabinet praat nu bijvoorbeeld over een ondermijningsartikel
in de gemeentewet, zodat gemeenten informatie
makkelijker kunnen krijgen en delen. Dergelijke wetgeving
helpt bij de aanpak van ondermijning.”

Geld gereserveerd voor:
Ondermijning op vakantieparken
€ 2,8 miljoen

Project Ariadne in Gelderland en project
Vitale Vakantieparken in het Vechtdal.

Ondermijning in het buitengebied
€ 1 miljoen
Aandacht voor vrijkomende agrarische
bebouwing, kwetsbaarheid van de
agrarische sector en drugsdumpingen.

Flexibele uitvoeringskracht
€ 1,8 miljoen

Het slimmer en effectiever inzetten van
schaarse capaciteit, zowel in denk- als in
slagkracht.

Objectieve kennis & expertise
€ 0,35 miljoen

Delen van best practices en vergroten van
kennis.

Integrale intelligence & analyse
€ 1 miljoen

Meer inzicht in vitale schakels en in het
business model van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit.

Bestuurlijke weerbaarheid
€ 0,9 miljoen

Weerbaar maken van bestuur en partners
tegen ondermijning.

Regionale en internationale
samenwerking
€ 0,8 miljoen

Verstevigen van bestaande en opzetten
van nieuwe allianties, met het probleem
als uitgangspunt.

Coördinatie van het
versterkingsprogramma
€ 0,3 miljoen

Totaal:
8,95 miljoen

Duurzaam en flexibel
Het geld uit het ondermijningsfonds wordt vooralsnog
eenmalig verstrekt. Oost-Nederland wil dit geld duurzaam
investeren in de aanpak van ondermijning, zodat het
effect blijvend is. Dit doen we door versterking van de

samenwerking binnen en buiten de veiligheidsketen en
door te investeren in kennis en opleiding. Tegelijkertijd
zorgen we voor flexibele capaciteit bij bijvoorbeeld
gemeenten en politie.

Dichtbij de problematiek
Het RIEC is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat het
meeste geld gaat naar de partners die samenwerken in het
RIEC. Het grootste deel wordt besteed aan extra slagkracht
bij gemeenten. Maar we investeren ook in politie, OM en
de provinciale aanpak. Omdat het RIEC Oost-Nederland
werkt voor 78 gemeenten in Gelderland en Overijssel,
kiezen we voornamelijk voor versterking van de aanpak
van ondermijning op regionaal (districtelijk) niveau. Op die
manier werken we dichtbij de problematiek, zonder dat we
het geld en de capaciteit versnipperen. In elke regio
gaat een integraal team de gezamenlijke aanpak
versnellen, verstevigen en verbeteren.
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Snel en samen
De stuurgroep RIEC Oost-Nederland heeft samen
met het platform ondermijning (onderdeel van het
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland) de plannen in zeer
korte tijd vormgegeven, dankzij veel input vanuit de
DVO’s. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van
de 78 gemeenten, politie, OM, Belastingdienst,
RIEC-ON en provincies. De stuurgroep heeft de plannen
goedgekeurd voordat ze naar Den Haag werden gestuurd.
Het platform ondermijning gaat op verzoek van de
stuurgroep nu aan de slag met de concrete uitwerking
van de plannen in acties, doelen en indicatoren. In het
eerste kwartaal van 2019 worden de plannen toegelicht
in de DVO’s.

25 juni:

brief van kabinet met verzoek om
met plannen te komen

30 september:

uiterste inleverdatum plannen

16 november:

minister informeert de Tweede
Kamer over de toekenning van
middelen

Eind december:

beschikking van de minister

Eerste kwartaal 2019:

presentaties in DVO’s en verdere
uitwerking plannen

Meer weten?

Neem contact op met uw accountmanager van het RIEC Oost-Nederland
of stuur een mail naar info@riec-on.nl
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