Bijlage 1
Organisatie project bij start
Schematisch weergegeven zag de organisatie er als volgt uit:

Bestuurlijk Platform
(bestuurlijke vertegenwoordigers convenantpartijen)

Stuurgroep

Ambtelijk uitvoeringsoverleg

(bestuurlijk trekker gemeenten, Officier van Justitie, Chef
politiedistrict Venray. Ondersteund door projectleider
Groene Goud)

(ambtelijke vertegenwoordigers van de
convenantpartners)

Ambtelijk kerngroep uitvoering
(coördinator fraudebestrijding Essent, communicatieadviseur
Groene Goud, provincie Limburg, LLTB. Politie Venray,
projectleider)

1. Bestuurlijk platform
In het bestuurlijk platform hebben alle bestuurlijk vertegenwoordigers van de
convenantpartijen zitting. Dit overleg is bestemd voor het formuleren van het
beleid en aanpak in grote lijnen, het evalueren van de aanpak en de resultaten en
het nemen van beslissingen t.a.v. richting en instrumenten voor de aanpak van de
illegale hennepteelt.
De vaststelling in dit orgaan laat de verplichting onverlet om zaken waarbij
middelen ingezet worden van de onderscheiden organisaties ter formele
vaststelling voor te leggen aan het bestuur van die organisaties. Het bestuurlijk
platform is uiteindelijk in de looptijd van het project tweemaal bij elkaar gekomen,
op 23 november 2006 en 29 november 2007.
2. Stuurgroep
Voor de bestuurlijke leiding, de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk
platform, het toezien op en het bewaken van de uitgangspunten van het
convenant, planning en uitvoering binnen het project is er een stuurgroep. Deze
bestaat uit een bestuurlijk trekker, gekozen uit de burgemeesters van de
gemeenten die ressorteren onder de districtelijke driehoek, de bij dit overleg
betrokken Officier van Justitie en de politiechef van district Venray. De stuurgroep
zou worden ondersteund door de coördinator. De stuurgroep is 12 maal
gedurende de looptijd bij elkaar gekomen.
3. Ambtelijk uitvoeringsoverleg
Er is een overleg van de ambtelijke contactpersonen bij de convenantpartners. Dit
plenair overleg vindt één- tot tweemaal per jaar plaats. Hierin worden de
bespreekpunten voor de bestuurlijk platform voorbereid.
Het ambtelijk uitvoeringsoverleg is tweemaal bij elkaar gekomen.

4. Ambtelijke kerngroep uitvoering
In het overleg van de kerngroep vindt de coördinatie van de acties met als
belangrijkste doel het efficiënt en effectief inzetten van menskracht en middelen.
Deze kerngroep is in totaal vijfmaal bij elkaar geweest.
5
Projectorganisatie
De looptijd van het project is anderhalf jaar, van 5 juli 2006 tot en met 31
december 2007.
De projectorganisatie omvat een projectleider voor 1.000 uur gedurende looptijd,
50 uur communicatieve en 40 uur administratieve ondersteuning.
Sinds maart 2007 is hieraan een medewerker secretariële en communicatieve
ondersteuning toegevoegd. Alle deelnemers aan het convenant Het Groene Goud
hebben eigen inbreng in het project gehad.
De additionele (tijdelijke) middelen voor de projectorganisatie, beheer internetsite
www.hetgroenegoud.info en “calamiteiten”fonds zijn verschaft door Provincie
Limburg.
Vanuit de organisatie van de gemeente Sevenum zijn faciliteiten ter beschikking
gesteld voor de projectorganisatie en is ondersteuning geboden.
6
Dekking project
In de dekking van de financiële middelen van het project is voorzien door de
deelnemende organisatie. Dit is met name ingevuld door middel van inzet van
personeelscapaciteit voor diverse activiteiten, uiteenlopend van
beleidsvoorbereidende tot uitvoerende werkzaamheden.
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij besluit van 19 juli 2006 subsidie
toegekend voor additionele middelen zoals de inzet van capaciteit voor
projectleiding en communicatieve en administratieve ondersteuning, voor
doorontwikkeling van de website en het oprichten van een fonds waaruit de
kosten voor agrariërs bestreden konden worden (het zgn. calamiteitenfonds). Bij
besluit van 14 augustus 2007 is ingestemd met een herbestemming van de gelden
van het zgn. calamiteitenfonds. De definitieve vaststelling van het subsidie vindt
plaats op basis van een aanvraag met de inhoudelijke eindrapportage. Dit kan pas
afgerond worden na het einde van het project.
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Bijlage 2
Het Groene Goud Begroting kosten Hennepbestrijding
2008
Communicatiemiddelen
-Website

8.000

-Communicatiemiddelen

2.000

10.000

8.000

8.000

Volgsysteem
-kosten personeel en automatisering volgsysteem
Coördinatie
-Coördinatie- en beleidsondersteuning
-coördinatie bescherming persoonsgegevens

10.000
2.000

12.000

Inzet personeelscapaciteit
-Brandweer

pm

-Buitendienst

pm

-Juridische ondersteuning

pm

-Inzet Groene Brigade

pm

-Toezichthouders

pm

Kosten controlesystematiek
-Kosten hennepvluchten

16.250

-Satellietfoto’s

p.m.

Ruimingskosten
-Buitendienst (gemeentelijke dienst)
-Inschakeling ruimingsorganisatie

2.000
20.000

22.000

€ 68.250

TOTAAL
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