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Financiele paragraaf 
behorende bij het 
Pr• gramm Twskf*rce 

Voorloper voor : TaskforceB5 
Datum nota 	: 9 juni 2011 

Kor inhoud: 

Vroegere besluiten: 

Verwachte ontwikkelingen: 

De opzet van het programme is leidend voor de aanwending van 
het budget. De programmadirecteur wordt voor dit budget 
gemandateerd. De bereidheid om daadwerkelijk te investeren in 
daze gezamenlijke bovenregionale aanpak, is een harde 
voorwaarde om verder te gaan. 

Gemeenschappelijk optreden vergt gees aparte organisatie, 
maar wel een extra gecoordineerde inspanning van alle 
betrokkenen. Om een impuls aan die inspanning te geven en om 
een nieuwe (samenwerkings)struetuur te bouwen is een 
programmadirecteur aangesteld. Deze wordt voor de komende 3 
jeer ingezet om het programma vorm te geven en vooral ook om 
het te borgen binnen de bestaande structuren. 

s_pzett firsancierin Tas force 5: 

2010: 
Ministerie van V&J 	€ 100.000 

20112013:  
Ministerie van V&J 	€ 400.000 per jeer 
B5 gemeenten ieder 	€ 100.000 per jaar 
Provincie Noord-Brabant € 150.000 / 2011 

€ 150.000 / 2012-2013 (totaal) 

Plan van aanpak m  Programme TaskforceB5. 
Gemaakte financieringsafspraken (waaraan alle partijen zich 
gecommitteerd hebben) tijdens de vergadering van de 
TaskforceB5 d.d. 2 december 2010 en 24 maart 2011. 

Gevraagde inzet is nodig om te bouwen aan wat er nu nog niet 
is; maar zodra er een organisatie (governance) is neergezet en 
deze is ingebed binnen bestaande structuren, ken die extra 
capaciteit in het programme (verder) worden afgebouwd. 

Advies Werkgroep Taskforce Notitie was nog niet gereed voor bespreking. Consultatie heeft 
B5 d.d. 12 april 2012 	daardoor niet plaatsgevonden. Nota is rechtstreeks ingebracht in 

de vergadering van de Kerngroep TaskforceB5. 

Taskforce B5 staat veer een geIntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 
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Advies KerngroepTaskforce 
B5 d.d. 26 mei 2011: 

Beslis-/adviespunten: 

De Kerngroep stet vast dat nog niet door alle partijen is geBeverd 
(noch in middelen noch in capaciteit). Voorgesteld wordt om te 
komen tot een aangepast voorstel, waarbij de afspraken die 
gemaakt zijn tijdens de vorige vergaderingen van de TaskforceB5 
(d.d. 2 december 2010/24 maart 2011) als uitgangspunt worden 
genomen. Afgesproken wordt dat deze aangepaste nota ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de leden van de Taskforce 
B5 d.d. 16 juni 2011. 

1. Accorderen van het financieringsvoorstel van het Programme 
TaskforceB5. 

2. Accorderen van de gevraagde formatie, te weten 12 FTE t.b.v. 
de verdere uitwerking c.q. invulDing van het Programme. 

2. Accorderen van de Begroting 2011, meerjarenraming 
2012-2013. 

3. Accorderen van het voorstel om het positief saldo in 2011 over 
te hevelen near 2012-2013 om het tekort in deze jaren te 
dekken. 

4. Accorderen van het financieringsvoorstel t.b.v. de 6 FTE voor 
het MEC in het kader van de specifieke deskundigheid in 
deze. 

3. Accorderen van het voorstel om jaarlijks een Jaarrekening op 
te staen en daze ter besluitvorming voor te leggen aan de 
TaskforceB5, ais zijnde een verantwoordingsdocument. 

On dit kader wordt gerefereerd aan de inhoud van de financieOe 
paragraaf (bijgevoegd). 

16 juni 2011 (TaskforceB5) 

FinanCieledekking: 

Besluitvorming uiterOijk op: 

Taskforce B5 steal voor een geIntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 
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Ingekomen 

L3 JUL 2011 
Provincie Noora-Brabant 

rammabureau Taskforce B5 
Stadleuisstraat 1 
5038 XZ Tilburg 
Postbus 90155 
5000 LH Tilburg 
www.taskforceb5. nl   

Otis kenmerk 
2011 / 60011011 

Uw kenrnerk 

Crntactpersoon 

Provincle Noord-Braeeei 
tam. de hear 
Postbus 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 27 juni 2011 
Betreft Subsidietoekenning Taskforce 

Geacht hear 

Tijdens de (oprichtings)vergadering van de Taskforce 86 d.d. 2 december 2010 is overeenstemming bereikt 
tussen de samenwerkende partijen om te ki..men tot een intensivering van de bestuurlijke, justititle en fiscale 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Br bent. In het kader van daze semenwerking zijn financitle 
middelen door betrokken partijen toegezegd met Bien verstande, dat een plan van aanpak Taskforce 35 
leidend is voor de aanwending van het budget. Dit plan van aanpak is inmiddels tijdens de vergadering van 
de Taskforce d.d. 24 maart j.l. formed aan u voorgelegd. 

Tevens is tijdens de Iaatste vergadering van de Taskforce 85 d.d. 16 juni j.l. overeenstemming bereikt over 
de Begroting 2011, meerjarenraming 2012/2013 met hierin opgenomen de financiele paragraaf van het 
programme. Deze Begroting 2011 e.v. voorziet voor de Provincie in een bijdrage van € 160.000 voor wet 
betreft 2011 en voor de jaren 2012 en 2013 in een bijdrage van € 75.000 per jean 

lk verzoek u den ook het bedrag van € 150.000, de voor de Provincie voor 2010/2011 aangegeven bijdrage, 
over te waken op rekening nummer 40291 516 t.n.v. de gemeente Tilburg, afdeiing beleidsontwikkeling 
onder vermelding van'subsidietoekenning i.h.kv. de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen de B5 
gerneenten - Taskforce 5/2011 - 60011011'. Het programmabureau verzorgt nemens de Teskforce 85 het 
penningmeesterschap. 

Voor een nadere toelichting kunt u contact op (laten) nemen met 	 programmasecretaris. 

0.47  vriendelijke groat, 

anus 
Voor lte 	85 

Taskforce 135 staat voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. de heer drs. 
Postbus 90151 
5200 MC °S-HERTOGENBOSCH 

Datum 28 november 2011 
Betreft Subsidietoekenning Taskforce B5 

Program abureau 	me BS 
Stadhuisstraat 1 
5038 V Tilburg 
Postbus 90155 
5000 LH Tilburg 
www.taskforceb5.n1  

One kenroerk 
2011 / 6001143 

Uw kentnerk 

Contecthersoon 

 

Geacht heer 

Zoals reeds aengegeven in ons schrijven d.d. 27 juni j.I., is tijdens de (oprichtings)vergadering van de 
Taskforce B5 d.d. 2 december 2010 overeenstemming bereikt tussen de burgemeesters van de B5-
gemeenten en de deelnemende partners op rijksniveau, over een verdere intensivering van de bestuurigke, 
justiti6le en fiscale aanpak van de georganiseerde crimin Reit in Brabant. In dit kader zijn financiele middelen 
door de deelnemende partijen toegezegd. Voor de Provincie Noord-Brabant geat het am een 
subsidietoekenning van €150.000 voor de periode 2011 en voor de jaren 2012 en 2013 omvet daze 
toekenning een bijdrage van € 75.000 per jear. 

Vanuit uw organisatie is onlangs een verzoek gedaan om aan to geven voor welke doeleinden dit bedrag 
wordt c.q. is aangewend. In bijgevoegde bijlage treft u hiertoe een onderbouwing aan. 

ik ga ervan uit dat op deze wijze opheldering is gegeven aangaande de aanwending van de 
subsidietoekenning en dat het bedrag van €150.000, de voor de Provincie voor 2010/2011 aangegeven 
bijdrage, z.s.m. wordt overgemaakt op rekening nummer 402904516 t.n.v. de gerneente Tilburg, afdeling 
beleidsontwikkeling. Dit alles onder vermelding van 'subsidietoekenning ih.kv. de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten Taskforce B5 /2011 - 60091011'. 

Met\  riTdelijke groat, 

\it 
Mr. P.G.A. Noordanus 
Voorzitter Taskforce B5 
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Taskforce B5 staat voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



Programmabureau Taskforce B5 
De beer Mr. P.G.A. Noordanus 
Postbus 90155 
5000 LH TILBURG 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl  

www.brabant.n1 

Bank ING 67.45.60.043 

Onolerwevp 

Beschikking tot verlening subsidie 
Project Taskforce B5 bestrijding georganiseerde criminaliteit 

Datum 

19 december 2011 

Geachte heer Noordanus, 	 Ons kenngerk 

C2039859/2857127 

Bij brief van 27 juni jl. heeft u namens Programmabureau Taskforce B5 een 	Uw kennterk 

projectplan en een begroting, als subsidieaanvraag, ingediend voor het project 
	

2011/6001143 

Bestrijding georganiseerde criminaliteit. 	 Concroctnersgon 

U vraagt voor dit project een incidentele projectsubsidie aan. Uw project gaat 
over de intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale aanpak van de 	Divedie 

georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant. 	 Sociale & Culturele 

Ontwikkeling 

ToetsOng 
	 Telefoon 

Om uw aanvraag to kunnen beoordelen, hebben wij uw projectplan en 
	

(073) 

begroting getoetst aan: 	- 	 Fax 

® 	Beleidskader 'Brabant veiliger', uitwerking van het bestuursakkoord 
	

(073) 68‘ 

2007-2011 voor het onderdeel `integrale veiligheid'. 	 Billesein) 

e 	de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant (ASV). Zie 	5 

http: / /www. brab ant. nl 
	

1E-nrooll 

Overwegingen 

In de oprichtingsvergadering van de Taskforce B5 van 2 december 2010 is 
besloten tot een intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale aanpak van 
de georganiseerde criminaliteit in Brabant. oor betrokken partijen (rijk, 
provincie en B5-gemeenten) zijn financiele middelen toegezegd waarbij het 
plan van aanpak Taskforce B5 leidend is voor de aanwending van het budget. 
Uw aanvraag voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden en past binnen het 
beleidskader 'Brabant veiliger', uitwerking van het bestuursakkoord 2007-2011 
voor het onderdeel integrale veiligheid. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
boar met stadsbus, Iiin 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 



Datruovu 

19 december 2011 

Otis kermaerk 

C2039859/2857127 Beskoit 
Uw aanvraag sluit goed aan bij de hoofddoelstellingen van het beleid op het 
terrein van integrale veiligheid. Daarom reageren wij positief op uw aanvraag 
en besluiten wij u subsidie te verlenen. Dit betekent dat wij u maximaal 
€150.000,- subsidie verlenen voor de werkelijk te gemaakte kosten van het 
project. 

et subsidiebedrag voor u is als volgt tot stand gekomen. Ile totale 
projectkosten in uw begroting zijn €2.418.000,-. Wij besluiten, conform uw 
aanvraag, de kosten te subsidieren die u hiervan realiseert in 2011 als 
onderdeel van het totale project. Dit conform uw aanvullend schrijven van 28 
november 2011. 

Dit is inclusief eventueel niet-verrekenbare ,TW. 

Voorschat verrierruen 
Wij hebben ook besloten, conform uw aanvraag, u een subsidievoorschot te 
verstrekken van 95% op het toegekende subsidiebedrag. Dit betekent dat wij 
binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking een bedrag van 
€142.500,- zullen overmaken op het rekeningnummer 40.29.04.516. 

SubiOdieverplichtengen 
Aan de subsidieverlening stellen wij voorwaarden en verplichtingen. II eze 
komen uit de algemene voorwaarden en subsidieverplichtingen uit de Algemene 
subsidieverordening Provincie Noord-Brabant (zie http://www.brabant.n1)/  

Als u de voorwaarden en verplichtingen niet nakomt, kan dat een aanleiding 
zijn om de subsidie te wijzigen, in te trekkers, lager vast te stellen of de betaling 
van voorschotten op te schorten. Een aantal belangrijke lichten wij hieronder 
aan u toe: 

1. Uw subsidie moet u aan het project Bestrijding georganiseerde 
criminaliteit besteden voor kosten die u maakt voor het project in 2011. 
Het project zelfloopt of op 31 december 2013. 

2. Oponthoud, veranderingen in de uitvoering of andere zaken die de 
uitvoering in gevaar brengen, vertragen of versnellen, meldt u direct 
aan ons. Denk daarbij aan veranderingen van de projectdoelstelling, de 
omvang van het project, de projectpartners, de looptijd of de begroting. 
Oponthoud of veranderingen kunnen namelijk van invloed zijn op uw 
subsidieverlening. 

3. Als u prestaties of activiteiten (en daaraan verbonden te besteden 
middelen) naar een volgend jaar wilt doorschuiven, heeft u instemming 
van Gedeputeerde Staten nodig. Deze instemming moet u aanvragen. 

2/4 



Naar staat een termijn voor. Namelijk tot uiterlijk 31 januari van het 
volgende jaar. Bij de aanvraag hoort een inhoudelijke en financiele 
door het bestuur gewaarmerkte rapportage en ook een 
bestuursverklaring. 

4. U bent verplicht om in publicitaire uitingen over het project het 
beeldmerk/logo van de provincie te plaatsen. Altijd in dezelfde grootte 
als eventuele andere logo's/beeldmerken. En waar mogelijk in kleur. U 
vindt het beeldmerk op http: / /www.i-base.nl/brabant.   

5. Wij vragen ook van u om in alle publicitaire uitingen te vermelden, dat 
`de gesubsidieerde activiteit (mede) mogelijk is gemaakt met steun van de provincie 
Noord-Brabant'. 
Zowel punt 4 als punt 5 zijn belangrijk bij de financieel-administratieve 
afwikkeling van uw project. Bij afronding van uw project vragen wij u 
namelijk om bewijsstukken. Zie paragraaf Verantwoording en afiekening. 

6. Cofmanciering uit andere bronnen moet u vooraf aan ons melden, en 
nooit achteraf. Doet u dat niet, dan kan de cofinanciering van invloed 
zijn op het verleende subsidiebedrag. Het bedrag wordt dan in 
mindering gebracht, ingetrokken, of u moet uw voorschotten 
terugbetalen. 

7. U krijgt geen subsidie als u na de indiening van uw subsidieaanvraag en 
gedurende de looptijd van het project failliet raakt. Toegekende 
bedragen en voorschotten worden dan niet meer uitgekeerd.. 

VerpOidating tot veruntwoording en cfrekeneng 
U client ons op de hoogte te stellen, zodra uw project is afgerond. Deze stap 
heet een `aanvraag tot vaststelling'. Met deze aanvraag maken we de financiele 
balans op. 

We controleren onder meer of de gerealiseerde subsidiabele kosten 
overeenkomen met de toegekende subsidie. 

Als allies is afgewikkeld, sluiten we uw project financieel-administratief 

Voor de aanvraag tot vaststelling hebben we de volgende documenten van u 
nodig: 
a. een activiteitenverslag (artikel 4:80 Awb); 
b. een financieel verslag (4:76 Awb); 
c. een controleverklaring in overeenstemming met het controleprotocol 

conform bijbehorende model-verklaring, alsmede het rapport van 
bevindingen of de managementletter. 

d. een volledig ingevulde en ondertekende bestuursverklaring; 
e. bewijsstukken van publicaties, waarbij ons beeldmerk is opgenomen en 

waarin is vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiele steun 
van de Provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. 

Datum 

19 december 2011 

Fas kenowerk 

C2039859/2857127 
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Hier zit een officiele termijn aan vast. lit moet namelijk binnen drie maanden 	Datum 

na afronding gebeuren, uiterlijk op  1 april 2014. 	 19 december 2011 

®ass kernitroerk 

Contact 	 C2039859/2857127 

Als u telefonisch contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen met mevrouw 
via (073) 22 88. Wilt u in uw schriftelijkecommunicatie uw 

projectnummer 02039859 vermelden? 

Tot slot wensen wij u veel succes toe met de realisatie van uw project. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

ir. FJ.L. van Dooremalen 
directeur Sociale en Culturele Ontwikkeling 

A 

In verband met geautornatiseerd verwerken is dit document 
digitoal ondertekend 

1. Bezwaarclausule 
2. Basis accountantsprotocol voor subsidieverlening Provincie Noord- 

Brabant (subsidiebedrag 50.000) 
3. Model van een controleverklaring bij het financieel verslag 

(subsidiebedrag 50.000) 
4. Bestuursverklaring bij verantwoordingen door middel van een 

jaarrekening (bijlage 3b ASV). 
5. Bestuursverklaring bij fmanciele verantwoordingen en het doorschuiven 

van prestaties op grond van artikel 14 van de ASV (bijlage 3a ASV). 

4/4 



W Taskforce 5 

Note can een 	: Mold roet,5 
Opdrechtgever : NA. Leeglend 
Opdrechtnerner : 
Onderwerp 	egriting Teskf frce 5 2011, eerjerenbegr sting 2012-2013 

Fine nciele paragraaf t.b.v. hat Programme Task-forceB5 

(-) 	Algemeen 
De Taskforce B5 staat voor een daadkrachtig en slagvaardig overheidsoptreden, hetgeen dient te resutteren 
in een forse investering in de aanpak van bestuurlijke, justitieie en fiscate aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Het is onvermijdelijk dat inzet en middeien van alle betrokkenen nodig zijn om de doeistellingen, 
zoals beschreven in het plan van aanpak TaskforceB5, te reaiiseren. Dit vraagt om een investering in 
middelen en inzet door de deelnemende partners. 

(-) 	Waar moeten we near toe 
De gentensiveerde inzet moet leiden tot een structurele, gezamenlijke aanpak in Brabant. Het moet voor 
criminelen niet !anger interessant zijn om in daze regio te opereren. Samenwerking en een geIntegreerde 
aanpak staan voorop. 

(-) 
	

Daartoe wordt vormgegeven aan: 
Quick wins (grootschalige acties); 
Gedegen en gedragen plan van aanpak voor de komende jaren inctusief 
sturingsmodel / organisatiestructuur; 
Commitment (ook in financiele zin) van de betrokken partijen, met name bestuur; 
integrate samenwerking en een informatieptein 

(-) 	Gemaakte afspraken tot nu toe 
In de zgn. oprichtingsvergadering van de Taskforce B5 d.d. 2 december 2010 zijn afspraken gemaakt over de 
wijze van financiering. De opzet van het programme is leidend voor de aanwending van het budget. De 
programmadirecteur wordt voor dit budget gemandateerd. 
De bereidheid om daadwerkelijk te investeren in daze gezamenlijke bovenregionale aanpak, is een harde 
voorwaarde om verder te gaan. Tijdens de vergadering van de Taskforce d.d. 2 december 2010 hebben elle 
partijen zich gecommitteerd aan een gezamenlijke aanpak en aangegeven welke bijdrage (financieel en 
menskracht) er wordt geleverd. 

(-) 	In oveniveging gevende 
In aansluiting op de vorige alinea, is tijdens de vergadering van de Taskforce B5 d.d. 24 maart 2011 opnieuw 
gesproken over de financiele paragraaf van het Programme. Hierbij word afgesproken dat elle partners een 
jaarlijkse financiele bijdrage en/of capaciteit c.q. menskracht ter beschikking zullen stelien om aan deze 
gezamenlijke aanpak uitvoering te geven. On de praktijk wordt (nog) niet, of niet votdoende, door elle 
deelnemende organisaties omniet capaciteit geteverd. Ingeval er geen formatie door gemeenten c.q. partners 
wordt geieverd, dan zal de financiering zoals daze tijdens de oprichtingsvergadering d.d. 2 december 2010 is 
afgesproken, van kracht zijn 

(-) 	Wat heeft het Programme nodig? 
Een gemeenschappelijk optreden vergt geen aparte organisatie, maar wet een extra gecoOrdineerde 
inspanning van elle betrokkenen. Om een impuis aan die inspanning te geven en om een nieuwe 
(samenwerkings)structuur te bouwen is een programmadirecteur aangesteld. Daze wordt voor de komende 3 
jaar ingezet om het programme vorm te geven en voorai ook om e.e.a. te borgen binnen de bestaande 
structuren. 

Er is dus extra inzet nodig om te bouwen aan wat er nu nog niet is maar zodra er een organisatie 
(governance) is neergezet en deze is ingebed binnen bestaande structuren, kan die extra capaciteit in het 
programme worden afgebouwd. Om de organisatie zoveel mogelijk richting de toekomst te borgen is het van 
belang dat de programmadirecteur wordt ondersteund door mensen die afkomstig zijn van de verschitlende 
partners. 

Taskforce B5 staat voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



Taskforce Bs 

M.a.w. het programme is dan een "gemeenschappeDijk treffen", wear vanuit alle vijf de gemeenten, de politic, 
de belastingdienst en het Openbaar Ministerie een afgevaardigde wordt geleverd voor een nader te bepalen 
aantal uren. Het programme ken daarnaast worden ondersteund door een kleine staf in de vorm van project-
en programmasecretariaten. 

Het begrotingsvoorstel dat thans voorligt is gebaseerd op het gegeven dat elke B5-gerneente een jaarlijkse 
financiele bijdrage beschikbaer stelt om aan daze gezameniijke aanpak uitvoering te geven. Vanuit het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie is een financiele bijdrage in de kosten toegezegd, voor towel de 
opstartfase aDs voor de uitvoering voor de komende 3 jaar. ®it resulteert in de navolgende opzet. 

1. Financiering Taskforce 6: 

2010: 
Ministerie van Veiligheid & Justitie 	 • L 100.000 

Noot! Voornoemd bedrag is niet uitbetaald in 2010 vanwege het ontbreken van een (voldragen) plan van 
aanpak. On overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie wordt dit bedrag overgeheveld naar 2011. 

2011 a  2013: 
Ministerie van Veiligheid & Justitie 
B5 gemeenten ieder €. 100.000 
Provincie Noord-Brabant 

E 400.000 / jeer / periode van 3 jeer 
E 500.000 / jaar / periode van 3 jaar 
E 150.000 / 2011 
E. 75.000 / 2012-2013 

2. Formatie Taskforce 5: 

Het programme evenals de activiteiten die in de actielijnen 1 t/m 3 zijn genoemd, vraagt om de navolgende 
formatie: 

Programma FTE 

Programmadirecteur 1 

Projectleider actielijn 1 3 

Projectleider (junior) actielijn 1 1 

Communicatieadviseur 1 

Projectsecretaris (diverse overleggen) 1 

Projectleider PPS 1 

Programmasecretaris 1.  

Projectleider actielijn 2 1 

Projectleider actielijn 3 1 

Bestuurskundige (project wetenschap) 1 

Totaal 12 

'Meddling van capaciteit in relatie tot de overige deelnemers: 

Dc Nationale Recherche en de Koninklijke IVIarechaussee leveren bijstand aan de regiokorpsen t.b.v. lopende 
onderzoeken, Estafette- en overige actiedagen. 

Taskforce 85 staat voor een getntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



muct:  

Tasidorce 5 

3. 	Begroting 2011, scrlarenrarnfing 20124013 Tas I f orceB9 

 

Dit formatievoorstel resulteert in een bijgevoegde Begroting (zie bijiage) 

2011 696.000 940.000 244.000 
2012 861.000 800.000 -61.000 
2013 861.000 800.000 -61..000 

Toelichting: 

Het programme bevindt zich in 2011 in een opstartfase. Dit betekent dat niet elle functies worden c.q. zijn 
ingevuld. Dit resulteert voor 2011 vooralsnog in een positief saldo. 

3.1. 	egritingstekort Tas orceB5 or de jaren 20124013 

De jaren 2012 en 2013 laten een negatief saldo zien, omdat het Programme in de voile breedte hear beslag 
zal krijgen. Voorgesteld wordt om het positief saldo over te hevelen near 2012 en 2013 om het tekort te 
dekken. Eventuele overschotten eind 2013 kunnen evenredig verdeeld worden over de partners. 

Altematief 
Er zou sprake moeten zijn van een afbouw: per jeer minder capaciteit voor het programme maar activiteiten 
meer binnen de bestaande organisaties uit te zetten c.q. te borgen aangaande de werkzaamheden van de 
Taskforce. De benodigde financiele middelen kunnen den ook worden afgebouwd. Dit biedt ook de meeste 
zekerheid voor de borging. Het voorstel is om 2012 conform bovenstaande opbouw in te richten en in 2013 
e.e.a. binnen de bestaande organisaties te borgen. 

Il 	Inhuur van extra capaciteit, 6 fte, year het Regioneal Informatle- en Expertisecentrum 
Zuid-West Nederland (RIEC) 

Aanleiding 
De laden van de TaskforceB5 hebben eerder ingestemd met het inhuren van extra capaciteit voor het RIEC, 
teneinde er voor te zorgen dat andere gemeenten, die deelnemen aan het RIEC, niet benadeeld worden door 
het programme. Financiering uit het budget van de TaskforceB5 ligt niet voor de hand en zou ook het 
programme in zijn daadkracht ondermijnen. Deze extra RIEC-capaciteit wordt voor een periode van 1 januari 
2011 tot 1 januari 2014 geworven door het RIEC Zuid-West Nederland. Deze werving heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

Noot! De afspraak van daze extra ondersteuning is nergens gedocumenteerd terug te vinden. Overigens 
wordt de noodzaak van deze extra personele inzet wel onderschreven door de leiding van het programma. 

() 	Financiele / personele consequenties 
Deze 6 functionarissen gaan binnen het RIEC aan de slag om de krachtige criminogene structuren waarmee 
de 5 Brabantse steden geconfronteerd worden, verder terug te dringen. Hiervoor dient geinvesteerd te 
worden in o.a. de navolgende items: 

1. Vergroten van de effectiviteit van de korte kiap, door de integrale samenwerking tussen bestuur, 
opsporing en fiscus te faciliteren. Dit vraagt in het bijzonder om een verbetering van de kennis- en 
informatiepositie van politic, belastingdienst en bestuur wear het pat om relevante 
dadergroepen; 

2. Het versterken van het bestuurlijke veiligheidsbeleid en in het bijzonder de bestuurlijke 
handhaving. 

Task-force B5 staat voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



M 	Taskforce& 

Deze werkzaamheden vragen om een uitbreiding van de bestaande capaciteit van het RDEC. De wijze van 
personele invulling met hierbij de gevraagde financiele middeien is verwoord in het navolgende schema: 

Activiteiten Formatie esten / jaar incl. 
overhead 

Kosten to al veer een 
periode van 3 Aar 
(looptijd Taskforce B6) 

Vergroten effectiviteit 
korte kiap 
Daartoe verbeteren 
van de kennis- en 
informatiepositie van 
politie, belastingdienst 
en bestuur waar het 
gaat om relevante 
dadergroepen. 

Criminoloog/ 
Angst (1 FTE), 

Angst (1 FTE) 

informatie-
CoOrdinatoren 
(2 FTE) 

E. 260.000 € 	780.000 

Versterking van het 
bestuurlijke veiligheids- 
beleid en in het 
bijzonder de 
bestuurlijke 
handhaving. 

Projectleider 
(1 FTE) 

Bestuurlijk jurist 
(1 FTE) 

€ 200.000 € 	600.000 

Totaal € 460.000 €1.380.000 

Vo rstel financiering 6 FTE t.b.v. het MEC 

Om gemeenten niet nog meer financieel te belasten, wordt als uitgangspunt genomen de navolgende 
financieringsconstructie op basis van het bovenstaande schema: 

Een bedrag van € 230.000 per jaar wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie 
voor een periode van 3 jaar (looptijd van de TaskforceB5). 
Het resterende bedrag ad € 230.000 per jaar wordt gefinancierd door het korps Midden en West 
Brabant, eveneens voor een periode van 3 jaar. 

Samenvatting van de te nemen besluiten: 

1. Accorderen van het financieringsvoorstel van het Programme TaskforceB5. 
2. Accorderen van de gevraagde formatie, te weten 12 FTE t.b.v. de verdere uitwerking c.q. invulling 

van het Programma. 
2. Accorderen van de Begroting 2011, meerjarenraming 2012-2013. 
3. Accorderen van het voorstel om het positief saldo in 2011 over te hevelen near 2012-2013 om het 

tekort in daze jaren te dekken. 
4. Accorderen van het financieringsvoorstel t.b.v. de 6 FTE voor het MEC Zuid-West-Nederland in het 

kader van inhuur van specifieke deskundigheid. 
3. Accorderen van het voorstel om jaarlijks een Jaarrekening op te stellen en daze ter besluitvorming 

voor te leggen aan de TaskforceB5, als zijnde een verantwoord.ingsdocument. 

Taskforce B5 staat voor een gelntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 
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Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. de heer 
Postbus 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 28 maart 2012 
Betreft Bijdrage Taskforce B5 (restant periode 2011)  

ProgranrmabLoreau Taskforce 
Stadhuisstraat 1 
5038 XZ Tilburg 
Postbus 90155 
5000 LH Tilburg 
www.taskforceb5.n1  

Ores kenmerk 
2012 / 700115 

liw kenmerk 
02039859/2857127 

Contactoersoon 
• 

Weledelgestrenge heer, 

Middels dit schrijven wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Zoals eind 2010 met de Minister van 
Veiligheid & Justitie is overeengekomen, voorziet de Provincie in een bijdrage van € 150.000 voor wat betreft 
2011. Dit alles om de geIntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten te 
intensiveren. Deze afspraak heeft er in geresulteerd dat eind 2011 een voorschot van € 142.500, aan het 
programmabureau Taskforce B5 is overgemaakt. 

Op basis van uw schrijven d.d. 19 december 2011, met bovengenoemd kenmerk, verzoek ik u vriendelijk om 
tot formele vaststelling van het subsidiebedrag 2011 over te gaan, met dien verstande dat pier een gedegen 
verantwoording aan ten grondsiag ligt. Derhalve bijgevoegd de navolgende verantwoordingsinformatie: 

De Jaarrapportage 2011 Taskforce B5. Deze rapportage is vastgesteld tijdens de vergadering van de 
Taskforce B5 d.d. 1 maart 2012. Op basis van deze rapportage is de koppeling gelegd met de 
activiteiten en het tijdschema zoals opgenomen in het programme van de Taskforce B5, dat formed! 
is vastgesteld op 22 september 2011. 
In deze Jearrapportage is eveneens opgenomen het financiele overzicht van de voor de activiteiten 
gerneakte werkelijke kosten en de hieraan bestede bijdrage(n). Dit overzicht is formeel vastgesteld 
door Deloitte Accountants d.d. 12 maart 2012. Financiele afwijkingen ten opzichte van de eerdere 
ingediende (concept) Begroting 2011 (formeel vastgesteld d.d. 22 september 2011) zijn eveneens 
opgenomen in voornoemde rapportage; 
De accountantsverklaring van Deloitte Accountants d.d. 12 maart 2012, wat betreft de financiele 
verantwoording van de Taskforce B5 over de periode 2011. 

Graag verneem ik uw reactie aangaande de definitieve vaststelling van de bijdrage over de periode 2011, 
zodat de overige 5% van de toegekende bijdrage aan het programmabureau aisnog kan worden 
overgemaakt. Voor een nadere toelichting kunt u contact op (laten) nemen met de programmasecretaris van 
de Taskforce B5, i 

Met vrie 

Mr. P.G 
Voorzitt 

Taskforce B5 staat voor een geimegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hen partners. 



Met vrie 

Mr. P.G.A. 
Voorzitter Ta kfo e B5 

tngekorr 
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Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. de heer drs. h 
Postbus 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 10 mei 2012 
Betreft Subsidietoekenning Taskforce B5 

Taskforce B5 

ANNUM 1111111111111 
3 0 1 8 5 8 

MID I 1...ckAD 

LQW 

Prograrnmabureau Taskforce 
Stadhuisstraat 1 
5038 XZ Tilburg 
Postbus 90155 
5000 LH Tilburg 
www.taskforceb5.n1  

* ns -kenirnerk 
2012 / 700121 

kenmerk 

Contact ersoon 

Geacht heer 

Tijdens de (oprichtings)vergadering van de Taskforce B5 d.d. 2 december 2010 is overeenstemming bereikt 
tussen de samenwerkende partijen om te komen tot een intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten. In het kader van deze samenwerking 
zijn financiele middelen voor een periode van 3 jaar door betrokken partijen toegezegd. Deze afspraak 
voorziet voor de Provincie in een bijdrage van € 75.000 voor wat betreft de jaren 2012 en 2013. 

lk verzoek u vriendelijk het bedrag van € 75.000, de voor de Provincie voor 2012 aangegeven bijdrage, over 
te maken op rekening nummer 402904516 t.n.v. de gemeente Tilburg, afdeling beleidsontwikkeling onder 
vermelding van 'subsidietoekenning 	de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen de B5-
gemeenten - Taskforce B5 /2012 - 700121'. Wellicht ten overvloede, het programmabureau verzorgt 
namens de Taskforce B5 het penningmeesterschap. 

Indien gewenst kunt u voor een nadere toelichting contact op (laten) nemen met mw. V 
programmasecretaris Taslprce B5. 

Tasktbrce B5 staat vonr emn geintegre.erde aanpak ‘,211 de georganiseerde criminaliteit binnen de 135-gemeenten (Eindhoven, Helmond. 's-l-lertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners, 



Provintie Noord-Brabant 

  

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl  

www.brabant.n1 

Bank ING 67.45.60.043 
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Programmabureau Taskforce B5 

De heer mr. P.G.A. Noordanus 

Postbus 90155 

5000 LH Tilburg 
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Onderwerp 

Beschikking tot verlening subsidie Taskforce B5 voor het jaar 2012 

Geachte heer Noordanus, 

Per brief van 10 mei 2012 heeft u namens het Programmabureau Taskforce B5 
een subsidieaanvraag ingediend voor het programma Taskforce B5. 

U vraagt voor dit project een incidentele projectsubsiclie aan. Uw project gaat 

over de intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale aanpak van de 

georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant. Uw aanvraag staat bij ons 

geregistreerd onder Corsa-nummer 02075604. 

Beg uit 

Op 6 november 2012 hebben wij besloten u voor bovenvermeld project voor 

dit jaar een subsidie te verlenen van maximaal €75.000,-. 

Deze subsidietoekenning is eenmalig. Dit betekent, dat u aan deze 

subsidietoekenning geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot 

subsidieverzoeken uwerzijds in de komende jaren. 

Wij gaan ervan uit dat de prestaties waarvoor u deze subsidie ontvangt 

daadwerkelijk in 2012 gerealiseerd worden. Indien er onverhoopt vertraging 

optreedt in de uitvoering dient u dit onverwijld aan ons mede te delen. U dient 

daarbij een gemotiveerd verzoek in te dienen om de prestaties door te mogen 

schuiven naar een volgend boekjaar. Wij zullen u vervolgens zo spoedig 

mogelijk laten weten of wij daar mee in kunnen stemmen. 

Datuurin 

6 november 2012 

©Eras kerumerk 

3299871 

Uw kernmerk 

2012/700121 

emir*: ersocon 

Diredie 

Middelen 

Telefoo[ro 

(073) 

FOIE 

(073) 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
boar met stadsbus, Iiin 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 



Provincie Noord-Brabant 

Overweging 

In de oprichtingsvergadering van de Taskforce B5 van 2 december 2010 is 

besloten tot intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale aanpak van 

de georganiseerde criminaliteit in Brabant. Door betrokken partijen (rijk, 

provincie en B5-gemeenten) zijn financiele middelen toegezegd, waarbij het 

plan van aanpak Taskforce B5 leidend is voor de aanwending van het budget. 

Voor het jaar 2012 is door de provincie 75.000,- euro toegezegd als bijdrage 

aan dit samenwerkingsverband. 

Bevoorschotting 

Wij verlenen u op het subsidiebedrag een voorschot van E 75.000,- dit is 100% 
van het maximaal beschikbare bedrag. Dit voorschot maken wij over naar uw 

rekeningnummer: 402904516 ten name van Subsidietoekenning i.h.k.v. de 

aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen de B5 gemeenten/ 

Taskforce B5 / 2012 - 700121. 

Subsidieverpfikhtringen 

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen: 

alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor subsidiering in 

aanmerking; 

ter vaststelling van de definitieve subsidie dient u ons binnen 13 weken 

na afloop van het project een financieel verslag, specifieke 

accountantsverklaring en activiteitenverslag toe te zenden. Het niet in 

acht nemen van deze termijn kan in het uiterste geval zelfs leiden tot 

het intrekken van de verleende subsidie; (Eindafrekeningen welke niet 

worden vergezeld van een activiteitenverslag worden niet in 

behandeling genornen). 

Wij merken hierbij op dat de financiele verantwoording de kolommen 

"oorspronkelijke begroting", "werkelijke inkomsten" en "werkelijke 

uitgaven" moet bevatten. Uw verantwoording moet dus gerelateerd 

zijn aan de totale begroting. Afwijkingen moeten hierbij toegelicht 

worden. De geplande inzet van de eigenorganisatie en/of vanderden 

zal ook in deze verantwoording zichtbaar moeten worden. 

u client er rekening mee te houden dat de provinciale subsidie een 

garantiesubsidie is. Indien u een positief exploitatiesaldo heeft, wordt 

deze subsidie teruggevorderd naar verhouding van het provinciale 

subsidie-aandeel in de totale subsidie-inkomsten; 

u dient bekend te maken dat het project mede mogelijk is gemaakt 

door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Naast 

naamsvermelding stellen wij het op prijs als u ons beeldmerk gebruikt. 

Dit beeldmerk kunt u via email, dtp@brabant.nl, opvragen; 

Ten slotte wensen wij u veel succes toe met uw activiteiten. 

Datum 

6 november 2012 

Oots kerninerk 

3299871 

2/3 



Provincie Noord-Brabant 

ToepasseNke provinduie regelingen 

Wij wijzen u erop dat voor deze subsidieverlening het volgende kader eveneens 

van toepassing is: 
de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant. 

Deze regelingen kunt u op verzoek aanvragen. 

Bezwaar 
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken 

binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet 

voorzien zijn van een handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving 

van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en waarom u het met dat 

besluit niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie.  

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Wij verzoeken u om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"bezwaarschrift" to vermelden. 

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar op 

telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres 

bezwaar@brabant.nl. 

Gedeputeerde Staten van 

namens deze, 

van Stappershoef, 

Bureauhoofd Kabinetszaken 

Datum 

6 november 2012 

©Oros kenlosnerk 

3299871 

3/3 



Met vrie 

Mr. P.G.A. N rd u 
Voorzitter Taskforce B5 

Tas orce Bs 

Pr grammabureau Taskforce 
Stedhuisstreet 1 
-503M 

Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. e 
Postbus 90151 
5200 NEC 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 25 april 2013 
Betreft Subsidietoekenning Taskforce B5 

5000 LH LH Tilburg 
www.taskforceb5.n1 

ns kenmerk 
2013 / 7001125 

Uw kenmerk 

Contactberso n 

Geachte hear 

Tijdens de (oprichtings)vergadering van de Taskforce B5 d.d. 2 december 2010 is overeenstemming bereikt 
tussen de samenwerkende partijen am te komen tot een intensivering van de bestuurlijke, justitiele en fiscale 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten. In het kader van daze samenwerking 
zijn financiele middelen voor een periode van 3 jeer door betrokken partijen toegezegd. Deze afspraak 
voorziet voor de Provincie in een bijdrage van € 75.000 voor wet betreft de jaren 2012 en 2013. 

lk verzoek u vriendelijk het bedrag van € 75.000, de voor de Provincie voor 2013 aangegeven bijdrage, over 
te maken op rekening nummer615098576 t.n.v de gerneente Tilburg, afdeling Veiligheid & Wijken ander 
vermelding van 'subsidietoekenning Lh.k.v. de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen de B5-
gerneenten - Taskforce B5 /2013 7001126. Wellicht ten overvloede, het programmabureau verzorgt namens 
de Taskforce B5 het-penningmeesterschap. 

Indian gewenst kunt U voor -n nadere toelichting contact op (laten) semen met mw. 
programme r taris Taskf' ce B5. 

Lb 0 S4 
111111111111111111111111111111 

3401779 
MID /6.11 

Taskforce B5 staat voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 
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Provincie Noord- rabant 
t.a.v. de hear I 
Postbus 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH.  

Afzender: 
Programmabureau Taskforce 135 
Stadhuisstraat 1 
5038 XZ Tilburg 
Postbus 90155 

Contactpersoon: 
-e_ 

Betreft 
Datum 
Betreft 

Factuur 

Rekeningnummer: 

Overmaken bijdrage provincie 2013 / €75.000,- euro 
25 april 2013 
Subsidietoekenning in het kader van een intensivering van de bestuurlijke, justitiele 
en fiscale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Brabant / Taskforce I85 
2013 / 7001125 

615098576 t.n.v. Gerneente Tilburg, afdeling Veiligheid & Wijken onder vermelding 

van subsidietoekenning i.h.k.v. de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen de 

B5-gemeenten — Taskforce B5/2013 7001125 

Samenstelling van het budget t.b.v. het programme Taskforce B5 over de periode 2011-2013 

t; 

Rijksbijdrage / Ministerie van V&J 	500.0001 	400.000 

Virago Provincie 	 150.000 	76.000 

Bijdrage Tilburg 	 100.000 	100.000 

Bijdrage Breda 	 100.000 	100.000 

Bijdrage Eindhoven 	 100.000 	100.000 

Bijdrage 's-Hertogenbosch 	 100.000 	100.000 

Bijdrage Helmond 	 1 FTE 	1 FTE 

400.000 

75.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

1 FTE 

Totaal subsidie 1.050.000 	875.000 	875.000 

*) Incl. bijdrage over 2010 van ad € 100.000 

Taskforce B5 steal voor een geintegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de B5-gemeenten (Eindhoven, Helmond. e-Hertogenbosch, Tilburg, Breda) met hun partners. 



Provincie Noord-Brabant 

Memo 

onderwerp 

Conferentie integere overheid opl november 2012 

Stand van zaken 

Inzet van de conferentie is het (zonodig) wakker schudden en tot actie 

aanzetten van bestuurlijk Brabant. 

Via 
1. Informatieoverdracht en bewustmaking 

2. Prikkelen en enthousiasmeren 

3. Theorie en praktijk (Brabantse praktijk) 

4. Bieden van handelingsperspectief (hoe verder na de conferentie?) 

Kernboodschap 

• De overheid is geen 'Gekke Henkie'. Ben bestuurlijk weerbaar en 

permanent waakzaam. Neem uw verantwoordelijkheid in de 

bestuurlijke aanpak 

• Samenwerken met andere partners vormt hierin niet enkel de sleutel 

tot succes maar is ook bittere noodzaak (de dubbeistrategie) 

• Samenwerken betekent informatie delen. Het recht op privacy is een 

groot goed maar doen we niet to krampachtig over informatiedeling? 

• Benut het instrumentarium dal u ten dienste staat. En dan hebben we 

het natuurlijk eerst en vooral over de Wet BIBOB. Het vaststellen van 

BIBOB-beleid is een koud kunstje en de meeste Brabantse gemeenten 

hebben dit inmiddels gedaan. Het hier vervolgens daadwerkelijk 

uitvoering aan geven is een heel ander verhaal, hierin blijft menigeen 
nog achter. Waarom? Koudwatervrees, toch geen prioriteit of lets 

anders? 

• Tot slot, of eigenlijk het startpunt. Integriteit begint bij jezelf. 

Indeling conferentie in 'brokken' 

BLOK Steekwoorden 

lnleiding, Waar hebben we het over en waarom is het van belang dat we 

verkenning van over dit onderwerp spreken? Hoe en waar raken onder- en 

thema bovenwereld elkaar? Wat zijn de verschijningsvormen van 

georganiseerde criminaliteit? Hoe groot is het gevaar eigenlijk? 

Steekwoorden: integriteit, rechtsstaat, gevaar verwevenheid 

onder- en bovenwereld, ondermijning, naTeve overheid, 

verantwoordelijkheid, bestuurlijke weerbaarheid en permanente 

waakzaamheid, Klantvriendelijkheid versus gezond wantrouwen, 

awareness 

Aan 

CdK 

Datum 

25 juni 2012 

Contactpersoon 

Telefoon 



Samenwerken en Georganiseerde criminaliteit moet ook georganiseerd bestreden 

instrumentarium worden. Samenwerken is cruciaal. Wie zijn de partners in de 

bestuurlijke aanpak en hoe vinden zij elkaar? Welke 

instrumenten staan ons ten dienste bij de bestuurlijke aanpak? 

Brabant (de Georganiseerde criminaliteit in Brabant 

praktijk) Brabants dreigingsbeeld 

Handelingsperpectief (hoe verder na de conferentie?) 

Blokken vertaald naar concept-programma 

Welkomstwoord: Wim van de Donk 

1 Het startpunt: integriteit begint 

bij jezeif 

De `VDV'- methode 

Boelsma, 	 verzorgden 
eind april een workshop tijdens de NIK-dag 
'het is niet wat het lijkr. Een prikkelende 
sessie die tot nadenken stemt. De aanpak 
van georganiseerde criminaliteit begint bij 
jezelf. 

De heren hebben positief gereageerd op de 
uitnodiging om te bezien of deze workshop 
geschikt te maken is voor onze conferentie. 

Het zou een mooie start kunnen zijn van de 
conferentie. Even iedereen op scherp zetten 
en nog ontvankelijker maken voor de rest 
van het programma. 

NB: na gesprek met 	 op 4 
juli besloten de VDV-methode op te nemen 
in programma 

Steeds meer dringt het besef door 

dat opsporing alleen onvoldoende is 

om Nederland veiliger te maken. 

Om die reden is de 'VDV-methode 

ontwikkeld. Ron Boelsma 

(coordinator kennis in modellen 

KLPD), . 	 ..., 	, 	' 
- 

(adviseur Nationale Recherche) 

presenteerden als primeur voor de 

NIK-dag een nieuw aanvalsplan 

voor een effectievere aanpak van 

de misdaad. Geslaagde 

experimenten bieden geen garantie 

voor de toekomst, maar geven wel 

de richting van het Nieuwe Doen 

aan. 	- 

2 Algemene I nleiding 
Eberhard van der Laan 

Korte inspirerende bijdrage over 
verantwoordelijkheid nemen en de naIviteit 
voorbij. 

Bijdrage nader in te vullen na vaststelling 
definitieve programma (en in overleg met 
Wim van de Donk). 

Q- 
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Ondermijning en veiligheid 
Landelijk Parket 
In samenwerking met Hillenaar 

en/of Van Nieuwenhuizen 

De heer G. W. (Gerrit) van der Burg, 
hoofdofficier von het Landelijk 
Parket, geeft aan dee! te evillen 
nemen aan de conferentie op 1 
november a.s. — dit samen met de 
heer. 

3 

Het Openbaar Ministerie en de 
politie bestrijden de criminaliteit via 
het strafrecht, deze slagkracht is 
beperkt. De mogelijkheden worden 
ruimer als ook andere partners een 
bijdrage willen en kunnen leveren 
aan de bestrijding van dubieuze 
praktijken. 

Het Landelijk Parket zoekt de samenwerking 
met partners bij de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit en investeert in 
vernieuwing in de opsporing en 
programmatische aanpak. 

Het Landelijk Parket kan nader ingaan op 

het fenomeen 'ondermijning'. 

Wat is ondermijning en wat is ons antwoord 

hierop? 

In 2008 heeft een parlementaire werkgroep 

zich verdiept in de relatie tussen 

onderwereld en bovenwereld vanuit de 

observatie dat beide werelden steeds meer 

met elkaar verweven (b)Iijken. In haar 

rapport uit 2008 wijst zij erop dat 'de 

georganiseerde criminaliteit haar illegale 

activiteiten niet kan uitvoeren zonder huip 

van de bovenwereld. De onderwereld maakt 

gebruik van de normale structuren van de 

bovenwereld'. Dit gegeven illustreert dat 

het denken in termen van onderwereld en 

bovenwereld zijn Iangste tijd heeft gehad en 
dat er behoefte is aan andere begrippen. 

Begrippen die ons op een nieuwe manier 

leren kijken naar de samenleving in relatie 

tot criminaliteit en veiligheid. En, in het 

verlengde daarvan, nieuwe manieren van 

het bestrijden van criminele activiteiten, 

bijvoorbeeld door te kijken hoe de normale 

structuur van de bovenwereld gelegenheid 
biedt voor misbruik 

(gelegenheidsstructuren). Het perspectief 
van ondermijning geeft hiertoe een 

belangrijke aanzet. 

4 
	

WET BIBOB 

Rondom de Wet BIBOB hangt voor 

velen nog altijd een zweem van 

'ingewikkeld en omstreden'. Het 

zou mooi zijn als we dit beeld op 1 

november kunnen nuanceren of 

zelfs bijstellen. Overigens zonder 

voorbij te gaan aan het gegeven dat 

er inderdaad eenvoudiger zaken 

A 	 ivocaat bij Pels Rijcken 
& Drooglever Fortuijn. Hij adviseert en 
procedeert regelmatig over de toepassing 
van de Wet Bibob voor gemeenten en de 
rijksoverheid. 

Met de kwartiermakers 	 s) 

is afgesproken dat zij in beeld brengen 

welke Brabantse gemeenten achterblijven in 

de bestuurlijke aanpak. Voor hen - de 

achterblijvers - is dit blok van belang. 
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bestaan dan toepassing geven aan 

de Wet BIBOB. 
De Wet BIBOB is en blijft voor 

bestuursorganen het belangrijkste 

(preventieve) wapen in de strijd tegen de 

georganiseerde criminaliteit. Gebruik het 
instrumentarium! 

3 legt uit hoe. 

5 Privacy-belemmeringen en de 
bestuurlijke aanpak 

iog niet benaderd) 

is hoogleraard Recht en 

mformatisering aan de Universiteit van 

Tilburg 

;telde op 21 mei tijdens de tweede 

bijeenkomst van de wetenschappelijke 

begeleidingscommissie Taskforce B5 dat we 

inderdaad te krampachtig doen. lk zou een 

dergelijke boodschap graag overbrengen 

aan een groot publiek. 

In het verlengde hiervan overigens ook 

aandacht voor de constatering dat de politie 

en het OM het delen van informatie niet 
echt in het DNA hebben zitten. 

Samenwerken betekent informatie 

delen. Het recht op privacy is een 

groot goed maar doen we niet te 

krampachtig over informatiedeling? 

6 Ondersteuning aan gemeenten 

• 
Het zou mooi zijn als de kwartiermakers dit 

plan op 1 november zouden kunnen 

presenteren/toelichten. Het zou helemaal 

mooi zijn als het tegen die tijd al een heel 

concreet plan is. 

*Mogelijk dat naast de Kwartiermakers ook 

door de RIEC's en de Taskforce B5 nog lets te 
vertellen is over ondersteuning aan 

gemeenten en/ of geboekte successen. 

De kwartiermakers zijn bezig met 

een plan van aanpak om 

politiefunctionarissen te behouden 

voor de toekomst. Zij zouden 

ondermeer ingezet worden om de 

bestuurlijke aanpak te versterken 

(uitvoeren Wet BIBOB, 

ondersteunen van kleinere 

gemeenten bij de bestuurlijke 

aanpak). 

7 Paneldiscussie 
Deelnemers aan paneldiscussie 

nader te bepalen 
Een bestuurder, RIEC, 	r 

s,Taskforce 85, een 
noofdofficier van Justitie, etc 

Met aandacht voor : 

-Bestuurlijke dilemma's en het 

bespreekbaar maken van angst 

-Ervaringen en vragen uit de zaal 
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Kok-FY _ 
VDV-methode 
Inleiding 
Ondermijning 

  

Introductie 

  

Instrumentarium 
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Privacybelemmeringen en de 
bestuurlijke aanpak 

Aan de slag! 
BM 3 
Kwartiermakers 
RIEC 
Taskforce B5 
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PROGRAMMA 

9.30 

uur 

Wim van de Donk 

Welkomstwoord en inleiding 

9.55 

uur 

Eberhard van der Laan 

Bijdrage over verantwoordelijkheid nemen en de naIviteit voorbij 

10.20 

uur 

De VDV-methode. 

De aanpak van georganiseerde criminaliteit begint bij jezeif. Ben 

creatief en zoek naar nieuwe manieren om criminaliteit to 

bestrijden. Bundel de krachten, werk samen. Prikkelende sessie die 

tot nadenken stemt. 

10.45 

uur 

In gesprek met Van der Burg, Van Beekhoven en Bart 

Nieuwenhuizen. Over 'ondermijning' en de nieuwe mega-ambitie 

van het Openbaar Ministerie:" niet slechts verdachten vervolgen 

maar georganiseerde en 'ondermijnende' misdaad bestrijden met 

bestuur en belastingdienst." Wat merken we daarvan in Brabant. 

11.20 

uur 

PAUZE 

11.50 

uur Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft de Wet 

BIBOB voor bestuursorganen een zeer belangrijk (preventief) 

wapen in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende 

criminaliteit. Bibob-beleid vaststellen is een koud kunstje maar de 

wet vervolgens daadwerkelijk toepassen (blijkbaar) niet. Niettemin 

luidt de boodschap: gebruik het Bibob-instrumentarium. Reimer 

Veldhuis Iegt uit. 

12.15 

uur 

Rondetafelgesprek 

Jack Mikkers, Frans Gelissen, Henny Schilders, Nico Laagland en 

Wim van de Donk gaan aan de hand van fictieve maar zeer 

herkenbare casuIstiek met elkaar en met de zaal in gesprek. 

Speciaal aandacht voor bestuurlijke dilemma's. 

13.30 

uur 

Afronding door Wim van de Donk 

Lunch 

Datum 

Oktober 2012 

Contactpersoon 

Telefoon 

De genoemde tijdstippen zijn 'bij benadering'. 
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Memo 

Onderwerp 

Conferentie Weerbare Overheid op 1 november 2012 

Conferentie Weerbare Overheid 

1 november 2012 

Kernboodschap 
• De overheid is geen 'Gekke Henkie'. Het openbaar bestuur dient 

weerbaar en permanent waakzaam te zijn. Combineer het klantgericht 
denken met een dosis gezond wantrouwen. Neem uw 

verantwoordelijkheid in de bestuurlijke aanpak. 

• Samenwerken met andere partners vormt hierin niet enkel de sleutel 
tot succes maar is gewoon bittere noodzaak 

• Samenwerken betekent informatie delen. Het recht op privacy is een 

groot goed maar doen we niet te krampachtig over informatiedeling 
en privacybelemmeringen? 

• Benut het instrumentarium dat u ten dienste staat. Houd toezicht en 

handhaaf (voor alle burgers op gelijke wijze) en gebruik de Wet BIBOB. 
• Tot slot, of eigenlijk het startpunt. Integriteit begint bij jezelf. 

Terugkerende thema's die in programma zijn verwerkt 

• Ondermijning 

over de onzichtbare aantasting van de maatschappij door de 

georganiseerde misdaad 

• Verwevenheid onder- en bovenwereld 

verwevenheid vraagt om nieuwe manieren om criminaliteit te 

bestrijden 

• Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 

over de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur in de 

bestrijding van georganiseerde criminaliteit 

• Welke gevaren loopt een naIeve overheid? 

over geloofwaardigheid en integriteit 

1 november 2012 gaat over `wij de overheid', over bewustwording, 

awareness, over het aanspreken op verantwoordelijkheicl, over integriteit, 

over geloofwaardigheid, het tonen van daadkracht. We maken het persoonliik. 

Als u het niet doet, wie dan wel? Als u er geen aandacht voor vraagt, wie dan 

wel? Criminelen pakken de ruimte die hen wordt geboden. Perk die ruimte in. 

Maak zichtbaar wat criminelen onzichtbaar willen houden. Faciliteer niet, 

treed op, werp barrieres op, bundel de krachten en straal eensgezindheid uit, 

vertrouw elkaar in die gezamenlijke aanpak, investeer in elkaar, ben creatief 

en heb een lange adem. 

Datum 

OktOber 2012 

Contactpersoon 

Telefoon 



Inspireren 

De sprekers zullen op 1 november uiteraard informatie overdragen maar 

misschien nog wel belangrijker is dat zij weten te inspireren. Er wordt op 1 

november in feite niets nieuws verteld. Georganiseerde criminaliteit bestaat 

en heeft een ondermijnend effect op de maatschappij. Bij de bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit kan het openbaar bestuur een verschil maken. 

Het instrumentarium is er en het is duidelijk wie in de gezamenlijke aanpak de 

partners zijn. Wel wordt op 1 november - voor hen die dit nog niet helder op 

het netvlies (willen) hebben - indringend duidelijk gemaakt dat verweving van 

onder- en bovenwereld en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 
geen exciusieve Randstedelijke problemen zijn. 

PROGRAMMA 

1. Wim van de Donk welkomstwoord en inleiding 

Kernboodschap mag stevig neergezet worden 

-onderstrepen van belang en urgentie (de geloofwaardigheid en 

integriteit van het openbaar bestuur zijn in het geding) 

-de overheid is geen 'gekke Henkie' (over geloofwaardigheid, integriteit 

en daadkracht) 

-'lieverkoekjes worden hier niet gebakken' (bij dit thema past geen 

vrijblijvendheid) 

-eigen (provinciale) ervaring met de toepassing van de Wet BIBOB 

2. Eberhard van der Laan 
Wij zijn blij met de aanwezigheid van Van der Laan maar er zijn ook kritische 
geluiden. Het moet in de conferentie toch over Brabant gaan en niet over 
Amsterdam? Wat moet een Amsterdammer in Brabant? 
Wij vragen aan Van der Laan een korte inspirerende bijdrage over 
verantwoordelijkheid nemen en de naIviteit voorbij ('nu pak ik mijn stad 
terug'). Hierin is de burgemeester van Amsterdam niet antlers dan willekeurig 
welke Brabantse burgemeester dan ook. Natuurlijk zijn Amsterdam en Boekel 
niet te vergelijken maar de verantwoordelijkheden van een burgemeester in 
het veiligheidsdomein zijn voor iedere burgemeester gelijk, aithans zouden dat 
moeten zijn. Dat zal de kern van de boodschap van Van der Laan zijn. 

3. VDV-methode integriteit begint bij jezeif 

Steeds meer dringt het besef door dat opsporing alleen onvoldoende is om 

Nederland veiliger te maken. Om die reden is de 'VDV'-methode ontwikkeld. 

(coordinator kennis in modellen KLPD), 	 'chef zware 
criminaliteit Amsterdam- Amstelland) en 	 (adviseur Nationale 
Recherche) presenteerden als primeur voor de NIK-dag (politie Netwerk voor 

Innovatie en Kennis) een nieuw aanvalsplan voor een effectievere aanpak van 

de misdaad. Geslaagde experimenten bieden geen garantie voor de toekomst, 

maar geven we! de richting van het Nieuwe Doen aan. 
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verzorgden eind april 2012 een workshop tijdens 
de NIK-dag 'het is niet wat het lijkr. Een prikkelende sessie die tot nadenken 
stemt. De heren zijn zeer beviogen en schuwen de confrontatie niet. De 

aanpak van georganiseerde criminaliteit begint bij jezeif. Ben creatief en zoek 

naar nieuwe manieren om criminaliteit te bestrijden. Werk samen. 

4. Ondermijning 

Bijdrage Landelijk Parket ( 	 , 	 in 
samenwerking met Bart Nieuwenhuizen 
Niet slechts verdachten vervolgen. Maar georganiseerde `ondermijnende' 
misdaad bestrijden met bestuur en belastingdienst. Dat is de nieuwe ambitie 
van het OM. Wat gaan we van die ambitie in Brabant merken? Of merken we 
er wellicht nu al iets van? Bart Nieuwenhuizen mag het zeggen. 

In 2008 heeft een parlementaire werkgroep zich verdiept in de relatie tussen 

onderwereld en bovenwereld vanuit de observatie dat beide werelden steeds 

meer met elkaar verweven (b)Iijken. In haar rapport uit 2008 wijst zij erop dat 

'de georganiseerde criminaliteit haar illegale activiteiten niet kan uitvoeren 

zonder hulp van de bovenwereld. De onderwereld maakt gebruik van de 

normale structuren van de bovenwereld'. Dit gegeven illustreert dat het 

denken in termen van onderwereld en bovenwereld zijn Iangste tijd heeft 

gehad en dat er behoefte is aan andere begrippen. Begrippen die ons op een 

nieuwe manier leren kijken naar de samenleving in relatie tot criminaliteit en 

veiligheid. En, in het verlengde daarvan, nieuwe manieren van het bestrijden 
van criminele activiteiten, bijvoorbeeld door te kijken hoe de normale 

structuur van de bovenwereld gelegenheid biedt voor misbruik 
(gelegenheidsstructuren). Het perspectief van ondermijning geeft hiertoe een 
belangrijke aanzet. - 

KORTE PAUZE 

5. Wet BIBOB 

Bijdrage van 
Het vaststellen van BIBOB-beleid is een koud kunstje en de meeste Brabantse 

gemeenten hebben dit inmiddels ook gedaan. Het hier vervolgens 

daadwerkelijk uitvoering aan geven is een heel ander verhaal, hierin blijft 

menigeen nog achter. Waarom? Koudwatervrees, toch geen prioriteit of iets 
anders? 

Rondom de Wet BIBOB hangt voor velen nog altijd een zweem van 

'ingewikkeld en omstreden'. Het zou mooi zijn als we dit beeld op 1 november 

kunnen nuanceren of zelfs bijstellen. Overigens zonder voorbij te gaan aan het 

gegeven dat er inderdaad eenvoudiger zaken bestaan dan toepassing geven 
aan de Wet BIBOB. De Wet BIBOB is en blijft voor bestuursorganen het 

belangrijkste (preventieve) wapen in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit. Gebruik het instrumentarium! 

Iegt uit hoe. 
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is advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Hi] adviseert 

en procedeert regelmatig over de toepassing van de Wet BIBOB voor 

gemeenten en de rijksoverheid. Ook de provincie Ndord-Brabant heeft hi] 

bijgestaan (en staat hij nog bij) in een aantal BIBOB-zaken. 

DEEL II van de conferentie (het pratijkblok) 

In het Iaatste deel van de conferentie staat de praktijk centraal, de Brabantse 
praktijk 

-via het oproepen van herkenning 

-het bieden van voer voor discussie 

-het bieden van handelingsperspectief (wat geven we de deelnemers mee 
behalve een goed verhaal) 

In de vooraankondiging van de conferentie schreef u "ik wil met u in gesprek 

gaan". Vooral in het tweede deel van de conferentie zal de interactie met de 

zaal worden gezocht. Daarin speelt de dagvoorzitter een belangrijke rol maar 

uiteraard ook de vorm die gekozen wordt voor dat tweede deel. 

Vorm: Rondetafelgesprek 

Aan tafel met: 	 Henny Schilders, 	 en de CdK. 
NB Jan Tromp wil maximaal 4 mensen aan tafel maar loopt ook de zaal in als 

daar iemand zit die wat te vertellen heeft. Zo willen we bijvoorbeeld Pieter 

Tops in de zaal bevragen over zijn aanstaande onderzoek naar angst in relatie 

tot handhaving (vrijplaatsproblematiek). 

De tafelgenoten praten met elkaar en met de zaal door over de onderwerpen 

die in het eerste blok aan de orde zijn geweest. 

De gesprekken (discussies) worden ingeleid door herkenbare en 
aansprekende casuTstiek aan de hand waarvan relevante thema's kunnen 
worden besproken. 
Welke thema's: Angst en wegkijken, mentale weerbaarheid, bestuurlijke 

dilemma's,' belangenafweging, samenwerken met wie, samenwerking is meer 
dan 'working apart together', informatiedeling (vertrouwen) en 

privacybelemmeringen (doen we daar te krampachtig over?), instrumentarium 

(toezicht &handhaving, Wet BIBOB), juridische kanten, organiseer (juridische) 

expertise, lange adem, nieuwe manieren om criminaliteit te bestrijden, 

tipfunctie OM, barrieremodel, maak zichtbaar wat criminelen onzichtbaar 

willen houden, neviteit, geloofwaardigheid, integere overheid, etc. 

NB Het RIEC Zuid-West Nederland levert de casuYstiek aan: 
1. Vrijplaatscasus (over angst, wegkijken, toezicht en handhaving etc) 
2. Gemeente X moet bezuinigen en de ontwikkeling van een nieuwe sporthal 

Iijkt niet haalbaar. Er dient zich een geldschieter aan. Deze meneer— met een 

ietwat twijfelachtige reputat — is be-eid het begrotingsgat te dic)ten. Wel wil 

e_ 

4/5 



hij graag straks de kantine van de sporthal gaan uitbaten... (over 

belangenafweging, steun of geen steun van college-gemeenteraad etc) 

NB tafelgenoten kunnen in dit deel ook de ruimte krijgen om wat dieper in te 

gaan op een bepaald thema of om te vertellen over eigen ervaringen. 

Bilvoorbeeld: I 	 zal wat dieper ingaan op (georganiseerde) 

milieucriminaliteit in Brabant. 

Bllvoorbeeld: waarschijnhjk is op 1 november meer te vertellen over.het plan 

om 'overtollige' politiefunctionarissen in te zetten ter ondersteuning van 

gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (u sprak 

hierover met de kwartiermakers). Burgemeester Niederer is enthousiast over 

dit plan en zou er wat over kunnen vertellen (Niederer nog niet benaderd). 

Mogelijk gebruiken we ook stellingen. Biivoorbeeld: Van de Franse forensisch 

arts Alexandre Lacassagne is de beroemde uitspraak dat elke samenleving de 

misdadigers krijgt die zij verdient. Zou je ook mogen beweren dat elke 

gemeente de vrijplaats krijgt die het verdient? 

Voorbeeld: Recentelijk in het NRC een artikel over Willem Holleeder. "De 

coming-out van een ex-crimineel". Veroordeeld afperser en ontvoerder 

Willem Holleeder laat zich fotograferen met wie maar wil. En dat wil iedereen 

zo lijkt het. Holleeder was na zijn vrijlating van plan om zo discreet mogelijk 

een nieuw bestaan op te bouwen. Niet dus. Maar waarom willen we eigenlijk 

op de foto met Holleeder? (over fascinatie en verleiding). 

Deel II is in ontwikkeling. Gespreksleideer Jan Tromp heeft te kennen gegeven 

dat hij graag betrokken wordt bij de inhoudelijke invulling van dit deel van de 

conferentie. Ook de deelnemers aan het rondetafelgesprek worden van harte 

uitgenodigd om suggesties te doen. 
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Provincie Noord-Brabant 

Memo 

Onderwerp 

Conferentie Weerbare Overheid op 1 november 2012 
Nico Laagland 

Datum 

Op vrijdag 5 oktober 2012 spreekt u Nico Laagland. 	 4 oktober 2012 

De heer Laagland is eerder deze week uitgenodigd voor de conferentie 	Confactpersoon 

Weerbare Overheid op 1 november 2012. Hij heeft zijn aanwezigheid 
nog niet bevestigd. 	 Telefoon 

Nico Laagland en 1 november 2012 
Met een aantal mensen dat op 1 november in de zaal aanwezig is, 
wordt vantevoren afgesproken dat de dagvoorzitter Jan Tromp hen 
tijdens de conferentie over een specifiek onderwerp kort zal bevragen. 
Zo zal Pieter Tops bijvoorbeeld kort de gelegenheid krijgen iets te 
vertellen over zijn aanstaande onderzoek naar 'effectieve strategieen 
tegen bedreigingen en intimidaties van de overheid'. 

Ook met Nico Laagland zou een dergelijke afspraak kunnen worden 
gemaakt. Hij kan op 1 november de gelegenheid krijgen om kort lets te 
vertellen over (de verrichtingen van de Taskforce B5). Deze suggestie is 
ook aan Nico Laagland gedaan. Mogelijk zegt hij hier vrijdag lets over. 
NB Jan Tromp zou Laagland op 1 november ook eens kunnen vragen 
wat de Taskforce B5 kan betekenen voor niet B5-gemeenten? 

Ondersteuning vanuit Taskforce B5 
Vanuit de Taskforce B5 is, met name ook door 	 de _ 
afgelopen periode volop meegedacht en ondersteuning geboden bij de 
voorbereiding van de conferentie Weerbare Overheid. Waarvoor dank! 
Ter illustratie:  bij de Taskforce B5 is veel beeldmateriaal beschikbaar 
van diverse acties die door de Taskforce zijn uitgevoerd. Beeldmateriaal 
dat heel goed gebruikt kan worden ter visuele ondersteuning van de 
casuIstiek die wij gebruiken in het 'rondetafelgesprek' (een programma 
onderdeel op 1 november). 

lk zal u aanstaande maandag (strategische staf) een update geven over 
de stand van zaken voorbereiding conferentie weerbare Overheid. 

NB burgemeester Noordanus heeft zich afgemeld voor de conferentie. 
Van de B5 gemeenten zijn op dit moment burgemeester Rombouts en 
de loco-burgemeester van Helmond aangemeld. 



Blokken vertaald naar concept-programma 

Welkomstwoord: CdK 

1 Het startpunt: integriteit begint bij jezelf 

De 'VDV'- methode 

Steeds meer dringt het besef door dat opsporing 
alleen onvoldoende is om Nederland veiliger te 
maken. Om die reden is de 'VDV'-methode 
ontwikkeld. Ron Boelsma (coordinator kennis in 
modellen KLPD). 	 ( 

• • • • 	 en 
!adviseur Nationale Recherche) 

presenteren als primeur voor de NIK-dag een 
nieuw aanvalsplan voor een effectievere aanpak 
van de misdaad. Geslaagde experimenten 
bieden geen garantie voor de toekomst, maar 
geven wet de richting van het Nieuwe Doen aan. 

Boelsma, 	 . verzorgden eind 
april een workshop tijdens de NIK-dag 'het is 
niet wat het hjkt'. Ze hebben zeer 

enthousiast gereageerd op de uitnodiging 

om te bezien of deze workshop geschikt te 

maken is voor onze conferentie. Wat zij 
bieden is een prikkelende sessie die tot 
nadenken stemt. De aanpak van 

georganiseerde criminaliteit begint bij jezelf. 

Het zou mogelijk een mooie start kunnen zijn 

van onze conferentie. Even iedereen op 

scherp zetten en nog ontvankelijker maken 
voor de rest van het programma. 

-eye-openers 

-herkenbaar (dit gaat ook over mij / mijn 
gemeente) 
-ik kan hier zelf mee aan de slag 
-verandering bewerkstelligen 

2 Algeniene Inleiding 
Eberhard van der Laan of Lodewijk Asscher 

Korte inspirerende bijdrage over 

verantwoordelijkheid nemen en de neviteit 
voorbij 

3 
	

Ondermijning en veiligheid 
Landelijk Parket /OM en OM Brabant 

Het Openbaar Ministerie en de politie bestrijden 
de criminaliteit via het strafrecht, deze 
slagkracht is beperkt. De mbgelijkheden 
worden ruimer als ook andere partners een 
bijdrage willen en kunnen leveren aan de 
bestriding van dubieuze praktijken. 

De bestuurlijke aanpak is uitermate relevant op 
het moment dat de georganiseerde criminaliteit 
gebruik wil maken van de legate markt. Dit 
moment dat de onderwereld de bovenwereld 
"legaal" nodig heeft kan het bestuur barrieres 
opwerpen en haar bestuurlijk instrumentarium 
inzetten. 

Waarom is het zo belangrijk om gezamenlijk 

een vuist te maken tegen georganise,erde 

criminaliteit? Simpelweg omdat we elkaar 

heel hard nodig hebben als we de 

georganiseerde criminaliteit effectief willen 
bestrijden. 

Het Landelijk Parket/OM kan nader ingaan 
op het fenomeen 'ondermijning'. 

In 2008 heeft een parlementaire werkgroep 

zich verdiept in de relatie tussen 

onderwereld en bovenwereld vanuit de 

observatie dat beide werelden steeds meer 

met elkaar verweven (b)Iijken. In haar 

rapport uit 2008 wijst zij erop dat 'de 

georganiseerde criminaliteit haar illegale 

activiteiten niet kan uitvoeren zonder huip • 



• 
van de bovenwereld. De onderwereld maakt 

gebruik van de normale structuren van de 

bovenwereld'. Dit gegeven illustreert dat het 

denken in termen van onderwereld en 

bovenwereld zijn langste tijd heeft gehad en 

dat er behoefte is aan andere begrippen. 

Begrippen die ons op een nieuwe manier 

leren kijken naar de samenleving in relatie 

tot criminaliteit en veiligheid. En, in het 

verlengde daarvan, nieuwe manieren van het 

bestrijden van criminele activiteiten, 

bijvoorbeeld door te kijken hoe de normale 

structuur van de bovenwereld gelegenheid 
biedt voor misbruik 

(gelegenheidsstructuren). Het perspectief 

van ondermijning geeft hiertoe een 

belangrijke aanzet. 

4 WET BIBOB  

Met de kwartiermakers (i 	 ,) is 
afgesproken dat zij in beeld brengen welke 

Brabantse gemeenten achterblijven in de 
bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Voor hen - de achterblijvers - is 
dit blok van belang. De Wet BIBOB is en blijft 
voor bestuursorganen het belangrijkste 

(preventieve) wapen in de strijd tegen de 

georganiseerde criminaliteit. Gebruik het 
instrumentarium! 

Iegt uit hoe. 

Rondom de Wet BIBOB hangt voor velen nog 

altijd een zweem van 'ingewikkeld en 

omstreden'. Het zou mooi zijn als we dit beeld 

op 1 november kunnen nuanceren of zelfs 

bijstellen. Overigens zonder voorbij te gaan aan 

het gegeven dat er inderdaad eenvoudiger 

zaken bestaan dan toepassing geven aan de 

Wet BIBOB. 

5 Privacy-belemmeringen en de bestuurlijke 
aanpak 

3g niet benaderd) 

;telde op 21 mei jongstleden tijdens de 
tweede bijeenkomst van de 

wetenschappelijke begeleidingscommissie 
taskforce B5 dat we inderdaad te 

krampachtig doen. lk zou een dergelijke 

boodschap graag overbrengen aan een groot 
publiek. 	 . 

In het verlengde daarvan overigens ook 

aandacht voor de constatering dat de politie 

en het OM het delen van informatie niet echt 

in het DNA hebben zitten. 	' 
Het vertrouwen moet wel van twee kanten 
komen. 

Samenwerken betekent informatie delen. Het 

recht op privacy is een groot goed maar doen 

we niet te krampachtig over informatiedeling? 



6 Hu1p voor gemeenten * 

Het zou mooi zijn als de kwartiermakers (of 

een van hen) dit plan op 1 november zou 

kunnen komen presenteren/toelichten. Het 

zou helemaal mooi zijn als het tegen die tijd 

al een concreet plan zou zijn. 

De kwartiermaker zijn bezig met een plan van 

aanpak om 'overtollige' hoge 

politiefunctionarissen te behouden voor de 

toekomst. Deze functionarissen kunnen 

ondermeer ingezet worden om de bestuurlijke 

aanpak te versterken (uitvoeren Wet BIBOB, 

ondersteunen van kleinere gemeenten bij de 

bestuurlijke aanpak). 

7 Paneldiscussie 
alien 

Met aandacht voor : 

-Bestuurlijke Dilemma's en (het 

bespreekbaar maken van) angst 

-Ervaringen en vragen uit de zaal 

*Mogelijk dat naast de Kwartiermakers ook door de RIEC's en de Taskforce nog lets te melden is in de 

sfeer van ondersteuning aan gemeenten. 

Introductie 

Instrumentarium 

BLOK 1 
VDV-methode 
Inleiding 
Ondermijning 

BLOK 2 
Wet BIBOB 

Privacybelemmeringen en de bestuurlijke aanpak 

BLOK 3 

Aan de slag! 
	

Kwartiermakers 
LIEC MEC 
Taskforce B5 
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