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Uitwerking plan versterkingsgelden aanpak ondermijning Brabant-Zeeland 

 

1. Aanleiding 

Op 16 mei 2022 is er door het Directoraat Generaal Ondermijning (DGO) van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid een brief gestuurd naar alle regioburgemeesters c.q. voorzitters van de stuurgroepen RIEC. Hierin 

werd gevraagd om regionale plannen in te dienen ten einde de besteding te onderbouwen van de extra 

middelen (“versterkingsgelden”) ter versterking van de regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

In reactie daarop heeft het Algemeen Bestuur van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland 15 september jl. een 

plan ingediend, met de volgende vier focusthema’s:  

- Logistiek en Transport; 

- Criminele geldstromen; 

- Weerbare Samenleving; 

- Weerbare Overheid. 

 

Schematisch weergegeven kende dat plan de volgende opbouw. 

 

Ambitie Versterkingsplan: 

Verminderen van de ondermijnende effecten van illegale drugsindustrie en het criminele verdienmodel 

op onze samenleving. 

Synthetische drugs Cocaïne Hennep Mensenhandel Witwassen 

Logistieke knooppunten 

& Transport 

Criminele 

geldstromen 

Weerbare Samenleving Weerbare Overheid 

Randvoorwaarden 

 Preventie Repressie 

 

 

Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie ons gevraagd om concretisering van het plan, met een nadere 

uitwerking naar resultaten en activiteiten en verdeling van de structurele versterkingsgelden. Met die 

opdracht zijn vijf schrijfteams aan de slag gegaan, te weten op de vier focusthema’s en op de 

randvoorwaarden. De optelsom van hun opbrengst is bij elkaar gebracht in dit document. 
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2. Logistieke knooppunten & Transport    

 

 

Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens in op de regionale uitdaging op het 

thema ‘logistieke knooppunten & transport’, de huidige aanpak van deze 

uitdaging, het voorstel voor de versterking van de aanpak en de 

benodigde financiën. 

 

Het advies 

Het financieel kader van het Dagelijks Bestuur van de Taskforce-RIEC voor het thema ‘logistiek & transport’ 

bedraagt € 1.560.000 (26,5% van het totaal beschikbare bedrag). Dit kader laat enige marge toe, aldus het 

DB.  

 

De ‘binnen functies’ waarin de havengemeenten willen investeren (beleidsmedewerker RO, 

communicatiespecialist, handhavingsjurist, data-analist en werkbudget) werden in de eerdere verdeelsleutel 

van het DB gerekend onder het thema ‘weerbare overheid’. We hebben echter besloten dit 

bestedingsvoorstel volledig op te nemen onder het thema ‘transport & logistiek’. De berekende financiële 

verdeling verandert daardoor: de bestedingsvoorstellen voor ‘transport & logistiek’ tellen bij elkaar op tot 

zo’n € 4,4 miljoen in plaats van € 3,4 miljoen.  

 

Hierna wordt de voorgestelde besteding van dit bedrag uiteen gezet. Uitgangspunt hierbij is dat het voorstel 

een versterking moet bieden op de brede samenwerking binnen de logistiek- en transportketen. In de 

financiële paragraaf is te lezen dat in dit focusthema sprake is van ‘onderbesteding’ t.w.v. € 434.843 in 2023 

en € 364.623 in 2024. We stellen voor dit in te zetten als werkbudget dat via bestedingsvoorstellen aan het 

AB Taskforce-RIEC verdeeld kan worden. Vanaf 2025 is sprake van ‘overbesteding’ t.w.v. € 113.377. Deze 

overbesteding valt binnen de 10%-marge die het DB eerder heeft gecommuniceerd. 

De gezamenlijke opgave 

In de landelijke aanpak van ondermijning komen drugsmarkten en de daaraan gelieerde logistieke 

dienstverlening prominent naar voren. De uitstekende infrastructuur van Brabant en Zeeland wordt 

misbruikt voor de import, export en distributie van drugs en precursoren. De provincies liggen ingeklemd 

tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, waardoor ons gebied vatbaar is voor de effecten van 

intensievere handhaving in die wereldhavens: de Zeeuwse havens, de haven van Moerdijk en ons 

achterland (binnenhavens, containerterminals, vliegvelden waaronder Eindhoven Airport, rail- 

wegtansportroutes vanuit Oost-Europa en de grenslanden). Logistiek en transport is daarom geprioriteerd 

als kwetsbare en belangrijke faciliterende branche aan ondermijnende criminaliteit. 

 

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) overweegt een fieldlab in en 

rondom de mainport van Vlissingen in te richten. De autoriteiten in en rondom de mainport Vlissingen 

beschikken niet over de juiste tools om risico’s van logistieke dienstverleners om betrokken te raken bij 

ondermijnende criminaliteit, structureel te monitoren, in te schatten en te voorkomen aldus NSOC. 

Onderstaand schematisch ‘logistiek schillenmodel’ is ontworpen door NSOC. Iedere schil kent kansen en 

kwetsbaarheden en in iedere schil lopen al initiatieven voor de aanpak van ondermijning. Het 

‘schillenmodel’ beschrijft de rol van (zee)havens, binnenlandse terminals, de visserijsector en de logistieke 

sector en toont daarmee de brede opgave aan die zich bij uitstek leent om buiten kaders van politie-

eenheden en provinciegrenzen te worden aangepakt. 

Zoals de criminelen die de sector misbruiken georganiseerd zijn als een fluïde netwerk, of zelfs ecosysteem 

van beïnvloeding, intimidatie en misbruik, met “crime as a service”, zo moet ook het overheidsoptreden met 

haar ketenpartners worden georganiseerd. De logistieke keten is per definitie langer dan één schakel en 

mag daarom niet worden onderbroken door beleidsmatige of geografische begrenzing. De keten loopt van 

haven tot achterland in continue samenhang, dwars door de drie schillen heen.  
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Hoewel er verschillende crimescripts te onderscheiden zijn, zoals de handel in cocaïne, of de handel in 

synthetische drugs, zijn deze niet te scheiden. Dezelfde criminele netwerken misbruiken dezelfde keten voor 

hun eigen gewin. Versterking van de logistieke keten is het doel, door zicht te verkrijgen op de keten en door 

het plegen van betekenisvolle (integrale) interventies. 

 

 

 
 

Aanpak op zee (schil -1) valt onder de verantwoordelijkheid van landelijke organisaties en komt derhalve 

niet in aanmerking voor ‘regionale’ versterkingsgelden. De informatie afkomstig uit deze schil kan niettemin 

relevant zijn voor de overige schillen. Het is van belang de opgedane kennis en analysebeelden te delen met 

de ketenpartners: op die manier levert investeren in zeehavens (schil 0), ook een bijdrage aan een beter 

intelligencebeeld op binnenhavens, rail- en wegtransport (schil 1 en 2). Ook de informatie uit schil 0 levert 

immers waardevolle inzichten op voor schil 1 en 2, zowel qua casuïstiek als qua fenomenen. 

 

De situatie 

Op dit moment zijn diverse integrale projecten actief in Zeeland en Brabant op thema Logistieke 

knooppunten en Transport. Enkele integrale projecten zijn: 

- Project ‘Transport Facilitated Organized Crime’ (TFOC) richt zich op misbruik van de transportsector 

door criminelen. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) heeft als doel in 2023 10.000 

transportbedrijven/ondernemers te bereiken.  (schil 1 en 2).  

- Project Fortius, gefinancierd door de EU, richt zich op de cocaïne die na de haven van Antwerpen 

via Nederland naar het Europese achterland wordt gesmokkeld (schil 1 en 2).  

- Programma ‘weerbare zeehavens’ van de Taskforce-RIEC werkt de afgelopen jaren aan 

bewustwording en preventie (schil 0).  

- Het Zuid-4 chemicaliënproject richt zich op de import van (pre)precursoren voor de productie van 

synthetische drugs (schil 1 en 2).  

- De Taskforce-RIEC heeft lopende initiatieven die zich richten op het ‘achterland’, zoals 

bedrijventerreinen, buitengebied en loodsen (schil 2).  

- De politie Oost-Brabant voert op dit moment een analyse uit op transport knooppunten en 

overslaglocaties. Deze analyse is naar verwachting eind dit jaar gereed (schil 1 en 2). 

 

Samenwerkingsverband transport en logistiek 

De bestedingsvoorstellen die vanuit de verschillende partners zijn ingediend richten zich op één van de 

schillen binnen het model. Daar waar de focus in ZWB meer ligt op de aanpak in de havens, richt het zich 

aan de kant van OOB meer op het achterland. Beide houden verband met elkaar en daarom is er vanuit 

beide regio’s behoefte aan een samenwerkingsverband op logistiek en transport. Een verband waarbij de 

gezamenlijke opgave centraal staat, bestaande initiatieven worden benut en/of uitgebreid en ruimte is om 

focus aan te brengen daar waar het geografisch gebied op dat moment om vraagt. Met de 

versterkingsgelden investeren we in een ‘samenwerkingsverband transport en logistiek’. Specifiek gaat het 

om de navolgende investeringen. 
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1. Politie 

Kijkend naar de brede opgave op logistiek en transport, ziet de politie als rode draad binnen het 

schillenmodel een eerste benodigde impuls op opsporing en intelligence. 

 

Opsporing 

De politie wil werken vanuit de ‘bottleneckstrategie’ van de Nationale Politie, die tevens onderdeel is van het 

mainportprogramma van de havendriehoek. Deze focust op het logistieke proces van de maritieme 

mainports (schil 0), via de hoofdinfrastructuur (schil 1) en eindigend in het achterland (schil 2). Het effect van 

deze strategie moet zijn:  

- het weerbaar maken van havenbedrijven; 

- het opwerpen van barrières voor het gebruik van criminele dienstverleners en 

dekmantelfirma’s. 

Deze effecten worden integraal bereikt. De politie zet de mainportgelden in om te investeren in een 

haventeam waarbij wordt gestart met een investering in opsporingscapaciteit. Zo kan de politie meer zaken 

onderzoeken en betere intelligence over criminele modus operandi (MO) vergaren. Verkrijgen en integraal 

delen van zicht op MO is essentieel voor het opwerpen van effectieve barrières in het criminele proces. De 

impuls vanuit de versterkingsgelden wordt ingezet voor de bredere opsporingsopgave op logistiek en 

transport, waarbinnen een deel als aanvulling op de mainportgelden dient.  

 

Intelligence 

Hoewel we de flessenhals ‘dichtknijpen’ blijft het zaak om oog te hebben voor het transport naar het 

achterland, aangezien we niet alles in de havens vangen en drugs ook op andere manieren ons land in 

kunnen komen of uit kunnen gaan. Voor de productie van synthetische drugs worden chemicaliën, 

(pre)precursoren en hardware ingevoerd via binnenhavens, containerterminals, vliegvelden, rail- 

wegtransportroutes. Van de criminele routes of verwevenheid is nog onvoldoende beeld beschikbaar. We 

willen een structureel goede informatiepositie opbouwen, gericht op het inzichtelijk maken van de rol die 

logistieke knooppunten en transport spelen in de ondermijnende criminaliteit. We investeren daarom in 

analyse- en intelligencecapaciteit. Dit leidt uiteindelijk tot intelligenceproducten waaruit integrale 

interventies voort kunnen komen. 

 

2. Havengemeenten 

Het doel van de havengemeenten Borsele, Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk is inzicht krijgen in criminele 

methodieken en de risico’s in de havengebieden. Versterken van lopende initiatieven TFOC, ISPS-toezicht en 

integrale controles (Symbiose) moeten het beoogd effect behalen over de gemeentegrenzen heen. 

Samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant/Zeeland zorgt voor (preventieve)effecten in 

de transportbranche en het achterland (schil 1 en 2). De gemeenten vragen een investering in 

uitvoeringscapaciteit en in extra toezicht- en handhavingscapaciteit. De gevraagde capaciteit moet voor de 

volledige driehoek inzetbaar zijn, dus over gemeentegrenzen heen. 

 

3. Werkbudget 

Het resterende budget zetten we in als werkbudget. Dit zijn incidentele middelen, bijvoorbeeld om op korte 

termijn inzicht te vergaren door onderzoek van externe deskundigen naar voornamelijk schil 1 en 2, om te 

investeren in werkbudget voor de havengemeenten, en/of om extern juridisch advies over gegevensdeling 

of over (bestuursrechtelijke) bevoegdheden in te kopen. Vanaf 2025 vervalt dit werkbudget, omdat deze 

gelden dan ten goede komen aan de structurele capaciteitswensen. 

 

De financiën  

De navolgende tabel bevat de uitgewerkte financieringsbehoefte per versterking. Om ‘dubbelingen’ te 

voorkomen, hebben we ook de investeringen via de mainportgelden (volgens het bij JenV ingediende 

mainportprogramma) opgenomen in de tabel.  
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 Politie Havengemeenten Werkbudget 

Financieringsbehoefte Opsporing 

€ 1.073.335 (2023, 8 fte) 

€ 1.880.555 (2024, 14 fte) 

€ 2.408.555 (vanaf 2025, 

18 fte) 

 

Analyse en intelligence  

€ 292.000 vanaf 2023 

(2fte) 

Capaciteit 

€ 1.162.822 vanaf 2023 

 

 

Havengemeenten  

€ 50.000 vanaf 2023 

 

Resterende budget 

Mainportgelden Opsporing 

€ 801.500 (2023) 

€ 1.095.000 (vanaf 2024) 

 

Analyse en intelligence 

n.v.t. 

Capaciteit 

€ 643.176 (2023) 

€ 1.095.000 (vanaf 

2024) 

Havengemeenten  

€ 8.324 (2023) 

 

Resterende budget 

n.v.t. 

Versterkingsgelden Opsporing 

€ 271.835 (2023) 

€ 785.555 (2024) 

€ 1.313.555 (vanaf 2025) 

 

Analyse en intelligence 

€ 292.000 vanaf 2023 

Capaciteit 

€ 519.646 (2023) 

€ 67.822 (vanaf 2024)  

Havengemeenten  

€ 41.676 (2023) 

€ 50.000 (2024) 

 

Resterend werkbudget 

€ 434.843 (2023) 

€ 364.623 (2024) 

€ - 113.377 (vanaf 2025) 
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3. Criminele geldstromen      

 

Complementaire inzet 

De overheid staat voor een complexe strijd tegen de georganiseerde misdaad. Individuele 

overheidsdiensten kunnen deze strijd alleen niet winnen, omdat ze zelf niet beschikken over voldoende 

kennis, de juiste actuele informatie, voldoende personele bezetting en financiële middelen. 

 

Voor een effectieve aanpak van de georganiseerde misdaad is de samenwerking tussen de diverse 

overheidsdiensten in Nederland essentieel. Dat moet dan wel een samenwerking zijn waarbij de inzet van 

preventie, straf- en bestuursrecht complementair aan elkaar is. Hierbij hoort ook een goede coördinatie 

tussen de overheidspartners en de juridische mogelijkheid om informatie met elkaar te delen. 

 

Partijen zijn afhankelijk van de (financiële) informatie over het te onderzoeken subject die bij andere 

overheidspartners beschikbaar is. Het is van belang dat er tussen de partners korte lijntjes zijn en dat men 

elkaar in een vroeg stadium in een casus op de hoogte houdt van hetgeen speelt en daarbij ook al eventueel 

elkaar ondersteunt. Partijen hebben overeenstemming om binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn 

intensiever samen te werken in concrete casussen, daarbij gebruik te maken van ieders sterke punten om 

zo in een individuele casus tot het beste integrale resultaat te komen.  

 

Versterking informatiepositie  

De politie werkt meer en meer informatie gestuurd. Informatie afkomstig uit big data, maar ook heimelijk 

inwinnen en de FIU zijn bronnen die nodig zijn om de georganiseerde criminaliteit in het digitale en 

financiële domein beter te kunnen opsporen en bestrijden. Daarnaast helpt het de politie om slimmere en 

effectievere keuzes te maken binnen het grote werkaanbod en de schaars beschikbare capaciteit. Om een 

beter beeld te krijgen van de aanwezigheid van verschillende criminele geldstromen en -werkwijzen is het 

nodig binnen het datagedreven werken aanvullende expertise aan te brengen op dit thema.  

 

Van data naar gerichte acties 

Om van gedegen analyses naar gerichte acties te kunnen komen is bewustwording nodig. Bewustwording 

van de aanwezigheid van criminele geldstromen, bewustwording van de integrale kansen die schuilgaan 

achter de criminele geldstromen, en bewustwording in de interventiemogelijkheden binnen het netwerk 

aan de hand van crimescripts. Om hier invulling aan te geven heeft de politie behoefte aan een 

coördinerend financieel analist die zich er enerzijds op richt dat er binnen de grote bulk aan informatie 

meer zicht komt op de criminele geldstromen en deze vertaalt naar (integrale) interventiemogelijkheden, en 

anderzijds kan fungeren als aanjager/ coördinator om een bredere en duurzame bewustwording en focus 

binnen de politieorganisatie te creëren.  

 

Versterken uitvoeringskracht  

Met de extra gelden die beschikbaar komen, kan vanuit de Belastingdienst personeel worden toegevoegd 

aan de diverse rechercheteams (DR en/of DRR). Dit personeel kan zich, onder leiding van de OvJ, samen met 

de politie bezig houden met de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Voordeel hiervan is dat vanaf 

het prille begin van een zaak de kennis en expertise van de Belastingdienst kan worden ingezet bij de 

aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Dit betekent dat breder kan worden gekeken naar de aanpak 

van de betreffende zaak, maar ook naar welke overheidspartner (wellicht in RIEC-verband) de beste 

interventiemogelijkheden heeft in de betreffende zaak. Om hier invulling aan te geven wordt verzocht om 

1fte aan controlecapaciteit.  
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Het belasten van inkomen dat is verdiend met criminele activiteiten werkt enorm effectief. De crimineel 

wordt immers direct geraakt in zijn portemonnee. Daar waar de Politie en het Openbaar Ministerie 

verdachten met harde bewijzen en langdurige onderzoeken moeten stoppen, volstaat het voor de 

Belastingdienst om ‘aannemelijk’ te maken dat de crimineel inkomen heeft genoten uit zijn criminele 

activiteiten. Het is dan vervolgens aan de crimineel om te bewijzen dat hij het geld op een eerlijke wijze 

heeft verdiend en dat dit inkomen al is meegenomen in de reguliere belastingheffing. De crimineel kan 

hierbij geen gebruik maken van het zwijgrecht, zoals we dat in het strafrecht kennen. Om partners nader te 

ondersteunen bij invorderingsonderzoeken of bij zaken waar bestuurlijk invorderen prevaleert boven 

strafrechtelijk invorderen wordt verzocht om een ½ FTE aan invorderingscapaciteit. Daarnaast bestaat het 

idee dat politie, TF-RIEC en OM met hun kennis over afpakken en vermogens traceren de Belastingdienst in 

bepaalde zaken bijstaan en ondersteunen ihkv bestuurlijke procedures. 

 

Vanuit de TF-RIEC wordt verzocht hierbij ondersteuning te verlenen in concrete casussen (½ FTE). Ook hierbij 

kan gedacht worden aan het versterken van de informatiepositie en het analyseren van data zodat deze in 

concrete casussen tot gerichte actie kan leiden. 

 

Deze toevoeging kan er bovendien voor zorgen dat het gebruik van de wettelijke mogelijkheden van artikel 

39f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) beter tot zijn recht komt. De OvJ kan op basis 

van dit wetsartikel fiscaal relevante informatie formeel delen met de Belastingdienst. Deze informatie 

vervolgens door de Inspecteur en de Ontvanger worden gebruikt om criminele inkomsten te belasten en het 

voordeel hiervan (met dwang) in te vorderen. 

 

 

Financiële paragraaf (per jaar in 2023 en 2024) 

Coördinerend financieel analist Politie 1 fte € 156.000 

Controle Belastingdienst 1 fte € 140.000 

Fiscalist invordering Belastingdienst ½ fte € 70.000 

Analyse TF-RIEC ½ fte € 70.000 

   

Totaal  € 436.000 
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4. Weerbare Samenleving      

Uitgangspunten 

- Bij de verdeling van de gelden Weerbare Samenleving kiezen we – zoveel mogelijk - voor één 

focus (‘beter één ding goed, dan veel half’). 

- De uitvoering richt zich in beginsel op 2023 en 2024. 

- De gelden worden ingezet als ‘een financiële plus’ bovenop reguliere investeringen, 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de partners. 

- Bij de verdeling bekijken we de focus vanuit verschillende perspectieven en zoeken daarbij de 

synergie.  

- De besteding draagt bij aan het terugdringen van een probleem waarbij een integrale aanpak is 

gewenst. 

 

Voorstellen besteding: 

 

Jeugd 

Men constateert steeds vaker dat minderjarigen in toenemende mate betrokken zijn bij drugsmisdrijven, 

chantage/afpersing en wapenbezit. Vaak gaat het om een kleine groep jongeren die uit beeld raakt in de 

wijk, zich bedient van geweld, doorgroeit naar zwaardere criminaliteit en als negatief rolmodel fungeert voor 

andere jongeren. Onderzoekers wijzen op het risico dat zogenoemde ‘jonge doorgroeiers’1 die buiten beeld 

blijven. 

We zien dat het ‘jeugd’ in de verschillende integrale veiligheidsplannen is opgenomen als een (strategisch) 

thema en dat de partners daar dus - zowel repressief en preventief -  de komende jaren aandacht voor 

willen hebben. Vaak blijkt echter dat een integraal geduid informatiebeeld als uitgangspunt wordt gemist.  

Relevante ketenpartners, zoals de politie en gemeenten, kunnen vanuit hun informatiepositie een bijdrage 

leveren om dit informatiebeeld in kaart te brengen, waarna het RIEC verdere integrale analyse kan 

uitvoeren.  

 

2 fte analisten jonge aanwas politie                                  € 292k 

 

Zij genereren (in samenwerking met andere partners) zicht op ‘jonge doorgroeiers’ voor Brabant-Zeeland. 

Om dit te kunnen realiseren, ontwikkelen de analisten een eenduidige informatieverzameling -en 

verwerking. Eenheid overstijgende analyses kunnen hierdoor worden uitgevoerd. Voor een integrale 

(wetenschappelijke) duiding wordt samenwerking gezocht met universiteiten, RIEC’s, gemeenten, 

kennisinstituten, etc. 

 

Daarnaast richten de analisten zich op het thematisch verdiepen op onderwerpen die jeugd raken en ertoe 

doen voor de professionals in de wijk en het operationeel maken van inzichten: overdracht van resultaten 

en het delen van informatie aan de daarvoor bestemde overlegtafels.  

  

 
1 Jonge doorgroeiers zijn lokale ‘kopstukken’, ofwel jongeren (tot 21 jaar) die aanvankelijk in beeld komen als informele leider van een 
overlastgevende jeugdgroep, vervolgens in de buurt en bij blauw uit beeld verdwijnen wat betreft misdrijven, om vaak pas enkele jaren 
later ‘uit het niets’ weer in beeld te komen als leider van een bende georganiseerde 
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Randvoorwaarden: 

- een gedegen integraal onderzoeksplan; 

- een formele borging voor informatiedeling;  

- intensieve samenwerking met professionals op wijkniveau en met specialisatie op het thema; 

en  

- afstemming over gevraagde analysecapaciteit in relatie tot ‘Preventie met gezag’. 

 

Gedragsbeïnvloeding                                                             € 150k 

 

We duiden het integrale beeld vanuit wetenschappelijk perspectief (bijv. nader sociologisch onderzoek) met 

oog voor motieven en modus operandi en dragen – ten behoeve van het netwerk - zorg voor concrete 

(preventieve en repressieve) toepasbare handelingsperspectieven om gedrag te beïnvloeden. 

 

Randvoorwaarden: 

- nauwe samenwerking met de analisten die de fenomeenanalyse en eventuele vervolganalyses 

uitvoeren; en 

- koppeling met bestaande onderzoeken en de daarbinnen geconstateerde kernbevindingen.  

 

2 fte experts jeugd                                                                 € 250k 

 

De experts brengen de perspectieven (daar waar deze worden gevraagd) aan bij het netwerk en jagen de 

implementatie en uitvoering daarvan aan. Belangrijkste focus is praktijkgerichte toepassing(begeleiding) in 

de hele regio. Zij hebben daarbij aandacht voor het verbinden van het zorg- en veiligheidsdomein en 

begeven zich logischerwijs meer op preventievlak met het als insteek om ‘jonge aanwas’ te voorkomen.  

Ook onderwijs, maatschappelijk werk, jongerenwerk en (gespecialiseerde) hulpverlening betrekken zij bij de 

aanpak.  

 

Wijken 

Bepaalde geografische gebieden verdienen extra aandacht vanwege het feit dat daar de inwoners op een 

bepaalde manier kwetsbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om woonwijken waar veel kwetsbaarheden 

samenkomen (en we bijvoorbeeld jongeren zien omgaan met zwaardere criminelen) of om buitengebieden 

waar juist relatief weinig sociale controle is. 

 

1fte expert kwetsbare wijk                                                  € 125k 

 

De expert zet zich in voor bewustwording van de bewoners in kwetsbare wijken en het buitengebied. Het 

verhogen van de meldingsbereidheid en het smeden van weerbaarheidscoalities maken daarvan onderdeel 

uit. Daarvoor worden best practices gedeeld en de verbinding gelegd met bijvoorbeeld ‘Preventie met gezag’ 

en het Platform Veilig Ondernemen (PVO).  

 

Kwetsbare branches 

Bepaalde branches lenen zich er voor om een belangrijke faciliterende rol te kunnen spelen voor de 

onderwereld. Hun diensten maken de wisselwerking mogelijk tussen de onder- en bovenwereld. Zonder 

hierbij limitatief te zijn kan gedacht worden aan (financiële) dienstverleners, makelaars, belastingadviseurs 

en notarissen. Zij vervullen in bepaalde gevallen (soms onbewust) een belangrijke rol binnen het criminele 

bedrijfsproces waardoor het mogelijk wordt om criminele gelden in te brengen in de bovenwereld, met alle 

gevolgen van dien.   

In de afgelopen jaren zijn verschillende (publiek-private) samenwerking tot stand gebracht om de branches 

weerbaarder te maken en om aan de voorkant te komen van de problematiek. Denk hierbij aan 

samenwerking met de metaalsector, agrarische sector, de vastgoedbranche, makelaardij en het notariaat.  

Om deze samenwerkingen te behouden en toekomstbestendig te maken is blijvend onderhoud nodig. 

 

1fte expert kwetsbare branches                                         € 120k 
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De expert onderhoudt de (publiek-private (PPS)) samenwerkingen (o.a. op het gebied van vastgoed) die zijn 

ontstaan vanuit het programma maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast bevordert de expert de 

samenwerking vanuit het publieke domein met het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Het PVO richt zich 

daarbij op de ondernemer waarnaast de expert kwetsbare branches zicht richt op de PPS.   

 

0,5 fte preventie vanuit Belastingdienst                        € 41.500 

 

De extra inzet ziet op de preventieve kant. (Extra) awareness kan worden gecreëerd door voorlichtingen bij 

doelgroepen die een verhoogde kans hebben om in aanraking te komen met criminele activiteiten. Hierbij 

kan enerzijds gedacht worden aan beroepsgroepen (belastingadviseurs, notarissen, accountants, makelaars 

etc.) en anderzijds aan kwetsbare branches (logistiek, vastgoed, financiële dienstverlening etc.). Een 

mogelijkheid hierbij zijn bijv. de startersdagen van de KvK. 

 

Totaal:                                                                         € 978.500 
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5. Weerbare Overheid      

Uitgangspunten 

- Bij de verdeling van de gelden voor het focusthema Weerbare Overheid kijken we naar 

praktisch nut en staat een regio-brede ‘hands on’ benadering voorop. Er worden geen 

producten opgeleverd, er worden dingen gedaan. Dit betekent waar mogelijk inzet ‘on the job’ 

door meewerkend voormannen met inhoudelijke expertise. 

- De versterking draagt bij aan borging in de eigen organisatie. Een weerbare overheid brengt en 

houdt haar eigen defensie op orde! 

- De uitvoering richt zich in beginsel op 2023 en 2024. 

- De gelden worden ingezet als ‘een plus’ bovenop reguliere werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden (waarbij we ons ook realiseren dat de eigen basis soms niet zelfstandig, 

maar alleen door samenwerking met anderen op orde gebracht kan worden). 

- De besteding draagt bij aan het weerbaar(der) maken van de overheid als onderdeel van het 

breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit. 

- De concrete voorstellen dragen steeds bij aan het vergroten van bewustwording en/of het 

versterken van uitvoeringskracht bij de partners in het gehele werkgebied van TF-RIEC, dus van 

het Zeeuwse Sluis tot aan het Brabantse Land van Cuijk. 

 

Meerwaarde voor de integrale aanpak 

Vóórdat op een geloofwaardige en effectieve wijze een bijdrage kan worden geleverd aan het brede 

offensief tegen ondermijning zal iedere overheidspartner eerst zelf de eigen defensie op orde moeten 

hebben.  

Een weerbare overheid is niet naïef, daadkrachtig (handelingsbereid) en integer. Deze waarden dienen 

voortdurend op peil te worden gehouden en vragen dus om regelmatig onderhoud. Met de 

bestedingsvoorstellen voor het focusthema weerbare overheid wordt hierin voorzien.  

 

Organisatie middelen 

De FTE’s en financiële middelen ten bate van de implementatie van de Brabantse en Zeeuwse norm 

Weerbare Overheid, en ten behoeve van het toedelen van lokale doekracht, wordt in principe centraal bij de 

TF-RIEC georganiseerd. Inzake het onderbrengen van de capaciteit voor een Veilig Publieke Taak (VPT) 

houden we de optie open om dat via de provincies te organiseren. 

 

Bestedingsvoorstellen 

De Brabantse en de Zeeuwse norm weerbare overheid zijn richtinggevend voor de besteding van de 

versterkingsgelden. Dit betekent concreet dat de beschikbare middelen langs vijf lijnen (kunnen) worden 

ingezet: 

 

1. BEWUSTWORDING & ORGANISATIE  

 

Een weerbare overheidsorganisatie is open en toegankelijk, zorgt voor betrouwbare dienstverlening en is 

zich - van baliemedewerker tot algemeen directeur - bewust van de risico’s van ondermijnende criminaliteit. 

Signalen van ondermijning worden herkend en gemeld en weerbaarheid en ondermijning krijgen 

structureel aandacht. Dat geldt voor medewerkers maar uiteraard ook voor bestuurders en 

volksvertegenwoordigers.  

 

2 fte aanjagers/adviseurs norm weerbare overheid € 230k 
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Zij stimuleren de overheden in Noord-Brabant en Zeeland in het behalen van de eigen ambitie met 

betrekking tot het versterken van de weerbaarheid, waardoor een gezamenlijk basisniveau voor de 

weerbare overheid ontstaat; een ondergrens waaraan alle Brabantse en Zeeuwse gemeenten en de 

provincie zich committeren, waarbij van elkaar geleerd wordt en het wiel niet overal opnieuw moet worden 

uitgevonden. Zo wordt schaarse capaciteit optimaal benut.  

 

Werkbudget                                                                    € 250k 

 

Om overheden te helpen om binnen de eigen organisatie initiatieven te ontwikkelen, 

bewustwordingstrajecten voor medewerkers, bestuurders en raadsleden te organiseren, of bijvoorbeeld 

communicatie-initiatieven/ -activiteiten mogelijk te maken, is een werkbudget (‘actiegeld’) benodigd. 

Voorgenomen activiteiten stranden nu nog te vaak al in de ontwerpfase omdat er ontoereikend budget is, 

met name bij de kleine gemeenten.  

 

Deze activiteiten dienen niet ad-hoc plaats te vinden, maar uit te monden in een cyclisch trainings- en 

opleidingsprogramma rond het thema weerbaarheid (en integriteit) ten behoeve van continuïteit en borging 

binnen de overheden. Het programma, dat is gericht op concrete en geprioriteerde doelgroepen, 

informeert niet alleen maar biedt ook handelingsperspectieven en activeert (lees: zet aan tot actie). 

 

NB TF-RIEC heeft de ambitie uitgesproken om het trainen beter te laten renderen met meer effectiviteit in 

het integrale optreden in de praktijk (DB 13 oktober 2022). Het ‘weerbaarheidsprogramma’ moet worden 

meegenomen in het nieuw te ontwikkelen trainingsaanbod. 

 

Toolkit nieuwe medewerkers                                                € 50 k 

 

Bewustwording vormt het fundament van een weerbare overheid. Om die reden vinden we het belangrijk 

dat er in het inwerkprogramma van iedere nieuwe medewerker die in overheidsdienst treedt, aandacht 

wordt besteed aan integriteit, weerbaarheid en (de risico’s van) ondermijning. 

 

2. INFORMATIEPOSITIE & INFORMATIEBEVEILIGING 

 

3,4 fte Projectleiders Verhogen Informatie Positie          € 480k 

 

Deze inzet ondersteunt gemeenten bij het versterken van de informatiepositie in de praktijk. Om over een 

goede informatiepositie te beschikken is het van belang dat partijen zorgen dat hun interne 

informatiepositie op het thema ondermijning inzichtelijk wordt gemaakt en wordt ingezet in de aanpak, dat 

ze een centraal intern meldpunt hebben voor het ontvangen van signalen, interne periodieke overleggen 

hebben (ook afdelingsoverstijgend), de signalen verwerken volgens een vastgesteld werkproces en 

richtlijnen, de rol van informatie coördinator beleggen en de ‘zelfscan verhogen informatiepositie’ 

doorlopen. 

 

Gekoppeld aan een goede informatiepositie is informatiebeveiliging. Partijen dienen het bewustzijn over 

een adequate en juiste informatiebeveiliging te bevorderen, te voldoen aan de BIO (Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid) en op districts- of basisteamniveau een overleg tussen de CISO’s te hebben.  

 

De projectleider en zijn team begeleiden overheden bij het versterken van de informatiepositie en het 

verbeteren van de eigen informatiebeveiliging. 

 

3. BELEID EN HANDHAVING  

 

• 3 fte handhavingsjuristen                                                     € 360k 
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Veel gemeenten hebben beleid, prioriteiten en ambities met betrekking tot de aanpak van ondermijning. De 

capaciteit is echter schaars en de roep om extra ‘handjes’ dus groot. Controles en interventies kunnen wel 

georganiseerd worden, maar de opvolging regelmatig niet. Met name de kleine gemeenten ontbreekt het 

aan handhavingsjuristen.  

 

In plaats van advies op afstand, een handreiking of een toolkit, is er behoefte aan actieve ondersteuning ter 

plaatse: een ‘handhavingsjurist on the job’, die ook een directe link heeft met de Bibob-juristen bij het RIEC 

en de privacy jurist. De handhavingsjuristen staan gemeenten bij door het versterken van hun 

uitvoeringscapaciteit. 

 

4. INTEGRITEIT & VEILIGE WERKOMGEVING 

 

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten te allen tijde hun taak veilig en zonder 

oneigenlijke druk kunnen uitoefenen. Dat vraagt om preventieve beveiligingsmaatregelen en adequaat 

reageren op zaken als agressie en intimidatie. Oók bij intimidatie ‘binnen de lijntjes’.  

 

• 2 fte VPT                                                                                   € 230k 

 

De twee functionarissen staan gemeenten bij op het gebied van preventie en awareness, het uitvoeren van 

een risicoanalyse conform de meest recente handreiking van het ministerie van BZK, het zorgen voor een 

vertrouwenspersoon en handelingsprotocollen en gedragscodes. Beide bieden versterking aan het netwerk 

door hierop inhoudelijke kennis en expertise te delen en overheden actief te begeleiden, en bouwen en 

onderhouden een VPT-netwerk. 

 

5. COMMUNICATIE 

 

Geen aanvullende bestedingsvoorstellen.  

 

• Totaal                                                           € 1.600.000 

 

 

Aandachtspunten bij bestedingsvoorstellen Weerbare overheid:  

• Kasschuifgelden 

De concrete bestedingsvoorstellen voor het focusthema weerbare overheid overstijgen het beschikbare 

budget. Voorgesteld wordt derhalve de kosten voor het gevraagde ‘werkbudget’ (lijn 1: bewustwording en 

organisatie) deels te bekostigen via de kasschuifgelden. In concreto vragen we € 137.000/jaar uit de 

structurele middelen voor 2023 en 2024 en aanvullend (2x) € 113.000 uit de kasschuif 2022. 

Hiermee komen we uit binnen het financieel kader Weerbare Overheid. 

 

• ‘Wensenlijst’ 

Aanvullend op de hierboven weergegeven bestedingsvoorstellen wenst de politieregio Oost-Brabant haar 

eerder ingediende claim voor 3 fte interventiespecialisten (€ 411.000 per jaar) te handhaven. Deze 

interventiespecialisten, zouden op basisteam overstijgende projecten moeten worden ingezet met als doel 

de verbinding en sturing op de uitvoerende disciplines binnen de politie te vergroten.  
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6. Randvoorwaarden 

 

In het regionale versterkingsplan zijn, naast de focus en geprioriteerde thema’s, ook randvoorwaarden 

genoemd. Om de verdere versteviging van een slagvaardige en innovatieve integrale aanpak van 

ondermijnende criminaliteit mogelijk te maken, hechten de netwerkpartners er belang aan om vanuit de 

versterkingsgelden ook de randvoorwaarden die dit mogelijk moeten maken, verder te ontwikkelen en te 

verstevigen. Daarnaast is de roep om versterking van de uitvoeringskracht van de netwerkpartners in dit 

onderdeel uitgewerkt.  

 

Ingediende voorstellen 

De partners hebben ieder voor zich intensiveringsvoorstellen ingediend en daarbij het beoogde doel 

geformuleerd. Dit schema is opgenomen in het overall versterkingsplan en wordt hier als herhaald en 

ingelast beschouwd. Het gaat om de randvoorwaarden waarvan de partners aangeven dat deze dienen te 

worden ingevuld om de initiatieven te kunnen waarmaken en integraal tot meerwaarde te brengen.  

 

A) Versterken integrale uitvoeringskracht (1,6 mln, structureel) 

Wij stellen voor om de integrale doekracht structureel te versterken vanuit de regionale versterkingsgelden, 

waarbij de gelden integraal besteed kunnen worden aan de door het samenwerkingsverband gestelde 

prioriteiten. Dit ten behoeve van de uitvoering! Concreet betekent dat voor elk district jaarlijks € 200k 

beschikbaar is en per basisteam € 100k. Deze gelden kunnen naar eigen inzicht benut worden door de 

lokale besluitvormingsgremia (DSP’s (ZWB) respectievelijk Driehoeken plus (OB)), mits zij bijdragen aan de 

aanpak van ondermijning, in lijn zijn met 1 van de 4 thema’s, versterken van de informatiepositie òf gericht 

zijn op de versterking van de uitvoeringskracht. Er dient vooraf een duidelijk beoogd effect te worden 

beschreven.  

 

B) Versterking integrale intelligence en informatiepositie (inclusief juridische randvoorwaarden), 

Interventies ten behoeve van het gehele netwerk en speelveld: 

 

- B1) Behouden van innovatiekracht (400k, structureel)  

Innovatiebehoefte ontstaat zowel vanuit praktijkbehoeften als vanuit veranderingen in fenomenen 

en trends. Vorm geven binnen het samenwerkingsverband TF-RIEC door concrete inzet van data 

science (JADS) en andere (sociaal-) wetenschappelijk toepassingen en door ontwikkeling of 

doorontwikkeling van praktische toepassingen (PPS-constructies) aansluitend op de 

uitvoeringspraktijk en in samenwerking met andere kennisinstellingen. Ook in de samenwerking 

met de Belgen. Concrete uitwerking dient aan te sluiten bij de prioriteiten in het jaarplan. In de 

kabinetsvisie innovatie staat veiligheid expliciet benoemd. Bij veiligheid staat dat er scherpe keuzes 

moeten worden gemaakt. Zie: Kabinetsvisie innovatie: extra focus en financiering voor meer 

resultaat | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

 

- B2) brede continuering van de deelname aan de Citydeal Zicht op Ondermijning (260k, 

incidenteel kasschuif regionale versterking)  

Gebruik maken van de mogelijkheden om te sturen op de analysevragen en – data én het 

combineren met A: de regionale en lokale doekracht en B1 de overige (semi-)wetenschappelijke 

inzichten en praktische behoeften. Zorgt voor zicht en inzicht, adresseert kansen en knelpunten, 

ondersteunt in het naar boven halen van de benodigde analysevragen van de gemeenten en 

andere partijen én kan de analyses aanjagen en inzetten als handelingsperspectief voor projecten 

passend in de focusthema’s.  

 

- B3) Juridische kennis t.b.v. delen en opslag van informatie. (260k, incidenteel kasschuif 

regionale versterking) 

Vanuit het netwerk bestaat behoefte aan extra ondersteuning aan juridische kennis op het vlak van 

privacy. Dit omdat in de praktijk (vermeende) privacy-knelpunten de samenwerking in de uitvoering 

bemoeilijken en soms onmogelijk maken.  Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan de 

(juridisch) verschillende opvattingen in het delen van informatie tussen de partners. Dit kan worden 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/11/kabinetsvisie-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/11/kabinetsvisie-innovatie
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gebruikt om de – kort gezegd - lobby op dit punt concreet te maken. De Wet gegevensdeling 

Samenwerkingsverbanden lost dit namelijk niet op, waardoor deze problematiek blijft bestaan. Dit 

bemoeilijkt het uitvoeren van de innovatie en de uitvoeringskracht. 

 

C) Versterking informatiepositie politie (1,8 mln, incidenteel kasschuif regionale versterking) 

- De politie heeft in het kader van haar politietaak recent grote hoeveelheden data in beslag 

genomen en veilig gesteld. Deze bulk aan data die onder andere verkregen werd bij het kraken van 

cryptotelefoondiensten heeft het belang van data en het datagedreven werken in de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit in het fysieke én digitale domein een impuls gegeven. Grotere 

databestanden met veel informatie over crimineel handelen zijn inmiddels meer gemeengoed dan 

uitzondering in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De analyses op basis van de grote 

hoeveelheid aan beschikbare informatie hebben reeds haar vruchten afgeworpen bij interventies 

en versterken van de informatiepositie van de politie. De analyse van cryptodata geeft ons een 

unieke kijk op handelingen en strafbare feiten gerelateerd aan drugsmarkten en 

verschijningsvormen van ondermijning. 

- Versterking van de Crypto analyse teams van politie ZWB en OB ten behoeve van verstevigen 

informatiepositie en keuzeproces dat er op volgt. Analyses worden uitgevoerd aan de hand van 

indicatoren zoals hotspots, hotshots en criminele samenwerkingsverbanden en /of thema’s. Er ligt 

naast het vergroten van inzicht en het opsporingsbelang een duidelijke meerwaarde voor de 

integrale aanpak. Kijkend naar de match met dit versterkingsplan, raakt de crypto data alle 

focusthema’s vanuit de blik van drugsmarkten, mensenhandel, witwassen, corruptie en excessief 

geweld. 

- Potentie: Het helpt crimescripts concreter te maken waardoor we integraal gerichter kunnen 

interveniëren en barrières kunnen opwerpen. De combinatie tussen data scientists en analisten 

vormt de onmisbare basis voor de datagedreven aanpak van politie. Data scientists structureren de 

grote bulk aan data waarna analisten de data vertalen naar informatie.  

- Concreet doet de politie gezamenlijk een uitvraag voor versterking van het CAT door middel van 

vier CAT analisten (2x OB, 2x ZWB), een data scientist en een bestuurskundige (beiden ZWB). Op 

basis van deze versterking wordt er een stevig impuls gegeven aan het datagedreven werken in de 

aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hiervoor maakt de politie gezamenlijk concrete integrale 

afspraken, zodat de verwachtingen van partners kunnen worden meegenomen. De politie stelt 

voor om na twee jaar een evaluatie te houden zodat gemonitord kan worden of de verwachting van 

de versterking op het datagedreven werken tot uiting komt en tot aantoonbare resultaten leidt. 

Hierbij is de meerwaarde – bijvoorbeeld in de vorm van analyses en bestuurlijke rapportages - voor 

de integrale aanpak het afwegingskader. 

 

D) Kennisdeling/trainingen (900k, incidenteel kasschuif RIEC) 

Kennis delen en opleidingen faciliteren t.b.v. de uitvoering van de slagkracht, de samenhang tussen 

uitvoering en intelligence en het versterken van de informatiepositie.  

Het trainingsaanbod sluit aan bij de behoeften van het netwerk. Op basis van behoeften van het netwerk 

wordt een trainingscurriculum samengesteld. Ook wordt de Experienceroom (voorheen Fuutlaan 

Eindhoven) opnieuw ingericht. Het trainen wordt zodanig georganiseerd dat de effectiviteit in de praktijk toe 

neemt. Dit leidt tot een nieuw trainingsconcept dat gedurende twee jaar meerwaarde moet aantonen. 

Financiering in 2023/ 2024 vanuit de kasschuif RIEC. (separate bestuurlijke besluitvorming) 

 

Voorgestelde begroting 

Vanuit de versterkingsgelden is voor de randvoorwaarden € 1,4 miljoen per jaar gereserveerd. Wij hebben 

binnen het netwerk de behoeften opgehaald en deze tellen uiteindelijk op tot jaarlijks € 2 miljoen.  

Voor de periode 2023-2024 wordt gekozen voor een ingroeimodel, waardoor gemiddeld binnen de € 1,4 

miljoen per jaar wordt gebleven. 

Daarnaast is een aantal initiatieven beschreven die passen in de uitgangspunten van de randvoorwaarden 

en die voor alle focusthema’s van meerwaarde zijn. Wij stellen daarom voor deze te financieren vanuit de 

kasschuif versterkingsgelden 2022. Dit gaat om, een projectleider zicht op ondermijning en extra gelden te 

besteden aan het versterken van juridische (en privacy) kennis.  
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Politie stelt voor om de CAT-analysekracht en duiding (bestuurskundig) te versterken. De omvang van het 

voorliggende voorstel is fors, maar voldoet wel aan een eerder geuite wens van burgemeesters. Dat 

ontneemt ruimte aan andere initiatieven, terwijl de integrale meerwaarde afhankelijk is van een aanzienlijk 

aantal variabelen (mag gedeeld worden, moment van beschikbaarheid/ inzetbaarheid formatie, werking 

landelijke ‘politie-pot’). Hierover is de politie bereid om afspraken te maken met integrale partners, uiteraard 

binnen de richtlijnen. Dit bestedingsvoorstel heeft een match met alle andere ondermijningsthema’s uit het 

integrale netwerk. Het voorstel is om deze inzet in 2023 en 2024 te bekostigen via de incidentele midelen uit 

de kasschuif 2022, en in de loop van 2024 op basis van de ervaringen een nieuwe bestuurlijke keuze te 

maken voor 2025 en verder. 

 

 

Uit regionale versterkingsgelden jaarlijks (structureel):  

   2022 2023 2024 

A) Versterking uitvoeringskracht Regio ZWB & OB    

1.600.000* 

400.000**    1.600.000 

B1) Innovatie & onderzoek (doorontwikkelen)  400.000       400.000 

    1.600.000 800.000   2.000.000 

 

* Waarvan 2023 wordt gefund vanuit de kasschuif 2022, conform DB besluit 13-10-2022 

** bovenop restant kasschuif 2022, te besteden in 2023.  

 

 

Uit incidentele versterkingsgelden (kasschuif 2022 regionale versterking)  

 2023 2024  totaal 

B2) Citydeal Zicht op Ondermijning  130.000 130.000    260.000 

B3) Juridische en privacy kennis 125.000 125.000    250.000 

C) Versterking informatiepositie politie 

 

900.000 900.000 1.800.000 

 1.150.000   1.150.000    2.310.000 

 

 

Uit incidentele versterkingsgelden (kasschuif 2022 RIEC)  

 2023 2024  totaal 

D) Praktijkgerichte kennisdeling (Trainingen en 

Oefenen)  

450.000 450.000    900.000 

 

Monitoring 

Na twee jaar wordt geëvalueerd of deze initiatieven inderdaad voldoende waarde hebben toegevoegd aan 

de integrale aanpak van ondermijning. Op dat moment zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de 

vorm en de mate waarin continuering plaatsvindt.  

Hiertoe kan ambtelijk de zogenoemde strategische adviesgroep worden ingezet, ondersteund door een 

periodieke rapportage gecoördineerd vanuit TF-RIEC en opgesteld door de opdrachtnemers van de 

focusthema’s, waarin steeds de geplande doelen en resultaten worden getoetst aan de realiteit. Het bestuur 

kan zo tijdig afwijkingen van het plan identificeren en waar nodig bijsturen.  
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7. Financiële paragraaf 

 

Resumerend komen wij tot een volgende verdeling en inzet van de aan regio Brabant-Zeeland toegekende 

structurele versterkingsgelden over 2022 tot en met 2024. 

 

 

 

Noot: De middelen, die samenhangen met de inzet van onze ketenpartners politie en Belastingdienst zullen via een 

bijzondere beschikking aan hun landelijke organisatie worden toegekend. Ze vallen daarmee formeel buiten de 

financiële administratie en aansturing van het bestuur van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. De inhoudelijke 

afweging over de besteding van die middelen, zoals ook aangegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid, 

is en blijft evenwel aan het regionaal bestuur. Dat geldt eveneens voor het bijsturen van de besteding van gelden in 

geval van onderuitnutting. Anders gezegd: de structurele versterkingsgelden kunnen enkel na toestemming van 

JenV afwijkend van het regionale versterkingsplan worden ingezet. 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland d.d. 30 november 2022, 

 

Namens regio Zeeland West-Brabant,  Namens regio Oost-Brabant, 

 

Theo Weterings     Jeroen Dijsselbloem 


