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Over de integrale aanpak van ondermijning
2019 was een bewogen jaar voor het RIEC-LIEC-bestel en ons werkveld. Met als
dieptepunt toch wel de moord op advocaat Derk Wiersum. De schok die dit met zich
meebracht heeft ondermijning nog hoger op de politieke agenda gezet, maar ook de
samenleving heeft kennis gemaakt met de heftige en gevaarlijke wereld waarin
drugscriminaliteit zich afspeelt. Wij blijven ons ook in 2020 volop inzetten voor de strijd
tegen ondermijnende criminaliteit. Daarbij is meer informatie-uitwisseling en een (nog)
betere samenwerking onontbeerlijk.

Nieuws uit uw regio
Voortgang versterkingsgelden

Een jaar geleden stelde het kabinet 8,95 miljoen
euro ter beschikking voor het bestrijden van de
ondermijnende criminaliteit in Oost-Nederland.
Dit is een bijdrage voor de duur van 2,5 jaar
(2019-2021). Dit geld wordt momenteel
duurzaam geïnvesteerd in de aanpak van

Van signaal naar actie
Hoe kom je van signaal naar actie? Zeventig
medewerkers van gemeenten, politie, provincie,
Belastingdienst, omgevingsdiensten en OM
wilden hier op 21 november meer over weten
tijdens de werkconferentie over ondermijning in
Vorden. De conferentie werd georganiseerd
vanuit de districtelijke aanpak ondermijning
Noord- en Oost-Gelderland, met inhoudelijke
ondersteuning van het RIEC. De deelnemers
kregen praktische tips voor de verschillende
onderdelen in het proces: signalen ophalen,
verrijken van signalen, lokaal overleg en actie.
Het RIEC verzorgde de workshop over het
verrijken van signalen.

ondermijning, zodat het effect blijvend is.
Dit doen we door de samenwerking binnen en
buiten de veiligheidsketen te versterken en door
te investeren in kennis en opleiding. Tegelijkertijd
zorgen we voor flexibele capaciteit bij
bijvoorbeeld gemeenten, OM en politie. Dit geld
is dus beschikbaar voor de gezamenlijke aanpak
van ondermijning. In deze rapportage lichten we
enkele ontwikkelingen toe en geven we
daarnaast een compact beeld van de voortgang
van het versterkingsplan.

Zorgcowboys

Twentse Week tegen
Ondermijning

Hoe voorkom je dat bonafide zorgaanbieders de
dupe worden van maatregelen tegen
zorgcowboys? Door aan de voorkant streng te
screenen en door zorgaanbieders te betrekken
bij het opstellen van kwaliteitseisen, vindt Martine
Veneman van Humanitas Onder Dak. Op 5
november was zij één van de sprekers tijdens het
minicongres over zorgfraude in Deventer, dat
werd georganiseerd door VNG Kenniscentrum
Handhaving en Naleving en RIEC OostNederland. De dag werd geleid door een van de
accountmanagers van het RIEC.

Alle Twentse gemeenten hielden eind oktober,
samen met de Belastingdienst, RIEC, politie, OM
en nog veel meer overheidspartners, een
integrale actieweek tegen ondermijning. Onder
het motto Voorkomen, Aanpakken en
Doorpakken zijn er meer dan 120
multidisciplinaire acties en controles geweest om
ondermijnende criminaliteit in Twente te
voorkomen en te bestrijden. Tijdens deze week
werd onder andere een groot drugslab in
Oldenzaal opgerold. Door middel van een
integrale communicatiestrategie, gecoördineerd
door het RIEC, werd het werken als één overheid
zoveel mogelijk benadrukt. De resultaten werden
gebundeld in een infographic.

Landelijk nieuws
Burgemeestersbijeenkomst
Outlaw Motorcycle Gangs

Pilot integrale analyse
drugsnetwerken
Twee onderzoekers van Politie en
Wetenschap volgden een pilot van een
integraal team van analisten in OostNederland, die erop gericht was zicht te
krijgen op netwerken die zich met
synthetische drugs bezighouden. In het
onderzoek is gekeken naar succesfactoren
en leerpunten van deze pilot.

Op woensdag 6 november vond de jaarlijkse
LIEC-burgemeestersbijeenkomst over Outlaw
Motorcycle Gangs (OMG’s) plaats. Dit keer onder
leiding van burgemeester Jan Hamming van de
gemeente Zaanstad; sinds september heeft hij
het voorzitterschap van het Landelijk Strategisch
Overleg overgenomen van Henk Jan Meijer
(voormalig burgemeester van Zwolle).
De bijeenkomst stond met name in het teken van
de civiele verbodsdossiers, maar de
aanwezige burgemeesters werden ook bijgepraat
over enkele actualiteiten.
Lees hier het volledige verslag.

Het RIEC-LIEC wenst u
prettige feestdagen en
een voorspoedig en
veilig 2020!

Code Geel: editie
Vastgoedcriminaliteit
Hoe herken je vastgoedcriminaliteit? Het
RIEC-LIEC maakte het inzichtelijk in een
infographic in Code Geel, het online magazine
over ondermijning.
De laatste editie van Code Geel is geheel gewijd
aan vastgoedcriminaliteit. Burgemeester Arjen
Gerritsen van Almelo vertelt over zijn dilemma's
in de aanpak hiervan. Bekijk Code Geel of
download de infographic.

Rapport ‘Landelijk beeld van
ondermijnende criminaliteit'

Tijdens de pilot kregen analisten van politie,
Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, Belastingdienst, OM en het RIEC OostNederland van hun leidinggevenden alle ruimte
om samen te pionieren met een integrale
analysewerkwijze op het thema synthetische
drugscriminaliteit.
De onderzoekers volgden de pilot van binnenuit,
om zo de beslissingen, acties, uitkomsten en de
rol van de analisten in het RIEC-verband en
partners in het veld te kunnen waarnemen en
duiden. Hun rapport ‘De Intelligence Paradox’
concludeert dat met een gedreven integrale
aanpak belangrijke opsporingsinformatie boven
tafel gehaald kan worden. Er zijn volop kansen
om samen met ketenpartners een beeld te
krijgen van de processen en netwerken achter de
synthetische drugscriminaliteit. Tegelijkertijd
toont het onderzoek ook dat in de opvolging de
versnipperde aanpak en het gebrek aan
slagkracht de overheid parten speelt. Het RIEC
Oost-Nederland, de Gelderse
Omgevingsdiensten en de politie gaven samen
tekst en uitleg aan Omroep Gelderland.

Vacatures
Wil jij meehelpen in de strijd tegen
ondermijnende criminaliteit? Solliciteer dan nu op
een van de vacatures bij het RIEC-LIEC. Houd
onze website en ons Twitter-account
@RIEC_LIEC in de gaten voor nieuwe vacatures!

Lokale initiatieven: Als er meer
gebeurt dan auto’s repareren
Medio 2018 werd bekend gemaakt dat er 100
miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor
de integrale aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Op basis van een plan dat was
gericht op de aanpak van drugscriminaliteit,
konden de regio’s aanspraak maken op de
middelen.

Minister Grapperhaus heeft het LIEC-rapport
‘Landelijk beeld van ondermijnende
criminaliteit' op 18 oktober aangeboden aan
de Tweede Kamer.
Het betreft een verkennend kwalitatief onderzoek
op basis van de kennis en expertise van de
RIEC’s en publieke en private organisaties en
beschrijft de effecten van ondermijnende
criminaliteit. Dit beeld gaat in op vier fenomenen:
drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude en
witwassen. Ook geeft het inzicht in de kansen,
gelegenheden en faciliteiten die de samenleving
criminelen (onbedoeld) biedt (de zogenoemde
gelegenheidsstructuren).
Lees het volledige rapport hier.

AGENDA

12 februari 2020
Masterclasses Integriteit, Leusden
23 april 2020
Landelijk Bibob congres, Zwolle
Mei en juni 2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
30 juli 2020
Werelddag tegen Mensenhandel
16 september 2020
Congres Ondermijning en georganiseerde
criminaliteit, Antwerpen
September 2020
Cursus APV en Bijzondere wetten, Utrecht
5 t/m 11 oktober 2020
Week van de Veiligheid

Het RIEC Den Haag besloot om lokale
initiatieven in te dienen en ontving daarvoor 6
miljoen euro om twaalf projecten uit te voeren.
Eén jaar na de aankondiging is het tijd om langs
te gaan bij verschillende gemeenten om te laten
zien waar zij nu staan. Eerste stop: gemeente
Rijswijk. Hier stonden Carin Hofmans,
beleidsadviseur openbare
orde en veiligheid/ projectleider OPHIS
(Ondermijningsproject in Rijswijk), en Henk
de Vries, adviseur bij MB-ALL en projectleider
automotive in Rijswijk, het RIEC te woord. Lees
hier verder voor het volledige verhaal.

Breed offensief tegen
ondermijnende criminaliteit
Het kabinet maakte op 18 oktober bekend dat het
een breed offensief inzet tegen georga-niseerde
ondermijnende criminaliteit. Er wordt ingezet op
versterking van de aanpak van de criminele
(drugs)industrie en het weerbaarder maken van
de samenleving tegen het gif van crimineel geld,
bedreigingen, intimidaties en liquidaties waardoor
ondermijning dreigt.
"Met de recente moord op de advocaat Derk
Wiersum is wederom een grens overschreden.
We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en
de integriteit van onze open samenleving", aldus
minister Grapperhaus. Lees hier het volledige
bericht op rijksoverheid.nl. Als u meer wilt lezen
over de kabinetsplannen kunt u hier de
contourenbrief lezen die de plannen verder
uiteenzet.

