Wij willen de lokale uitvoeringskracht van gemeenten versterken en zo
barrières opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit. Daarom zijn we op
zoek naar een Bestuurlijk uitvoeringsspecialist.
Midden-Nederland is één van de belangrijkste spelers in de (inter-)nationale cocaïnehandel. Er gaan
alleen al in onze regio honderden miljoenen euro’s in om. Drugscriminelen gebruiken excessief geweld
en verleiden onze jongeren door het grote geld en de status van de drugshandel. De drugsproblematiek
manifesteert zich ook op andere manieren. Op bedrijventerreinen, vakantieparken, in winkelstraten en
op andere plekken maken criminelen steeds vaker gebruik van legale faciliteiten om hun criminele
activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via dekmantelbedrijven, witwasstructuren en criminele
dienstverleners. In Midden-Nederland raken onder- en bovenwereld zo steeds meer verweven en dat
heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij. In het actieplan tegen ondermijnende
drugscriminaliteit ’Wie praat, die gaat’ lees je hoe Midden-Nederland deze drugsproblematiek de
komende jaren aanpakt.
Weerbare gemeenten kunnen met hun bestuurlijk toezichts- en handhavingsinstrumentarium stevige
barrières opwerpen tegen de verwevenheid van onder- en bovenwereld. Met ons Team Operationele
Versterking Midden-Nederland ondersteunen we de 39 gemeenten in onze regio met expertise en
toezichtscapaciteit. Zij doen steeds vaker een beroep op ons. Daarom zoeken we:

Twee Bestuurlijk uitvoeringsspecialisten (32-36 uur)
Jouw taak: Uitvoeren en uitleren van een bestuurlijke aanpak

Als Bestuurlijk uitvoeringsspecialist ben je vraagbaak en toezichthouder tegelijkertijd.
Je kent de bevoegdheden van de gemeente door en door. Je weet welke signalen van ondermijning te
zien zijn bij een controle in bv. een garagebedrijf, sishalounge of kamerverhuurpand. Je versterkt
gemeenten bij bestuursrechtelijke controles en acties door te adviseren bij de voorbereidingen en deel
te nemen aan de uitvoering. Je geeft ondermijningstrainingen, helpt bij het schrijven van draaiboeken,
draait samen met je collega’s mee bij gemeente integrale controles of begeleid een schouw op een
bedrijventerrein. Je neemt de leiding als het moet en adviseert op de achtergrond als het kan. Na een
actie draag je bij aan een goede rapportage aan de juristen en ondersteun je bij de goede borging in de
betreffende gemeente.
Je gaat deel uitmaken van het regionale team Team Operationele Versterking Midden-Nederland (TOV).
Je werkt in heel Midden-Nederland, maar bent ook de vooruitgeschoven post in één van onze
districten. Je bent daarom ook verbonden aan het Districtelijk Team Ondermijning (DTO) van OostUtrecht of Flevoland. Je kent de gemeenten in jouw district en je weet waar hun behoefte aan
ondersteuning ligt. Vanuit het Team Operationele Versterking bepalen we vervolgens hoe we daar het
beste invulling aan geven.

In jouw werk gaat het om bestuurlijke interventies
De ambities van het programma zijn hoog. Daarom vragen we veel van je. Om te beginnen moet je je
aangesproken voelen door waar wij voor staan. Jij kent de kracht van het bestuursrechtelijk
instrumentarium. Je weet waar de grenzen liggen en hoe je daarbinnen het maximale uit je
bevoegdheden haalt.
Je bent een enthousiasmerende teamspeler en communicatief vaardig. Je bent stressbestendig en
flexibel, en weet goed om te gaan met onverwachte situaties en vertrouwelijke informatie. Met jouw
enthousiasme weet je anderen te betrekken en draagvlak te creëren. Je staat stevig in je schoenen bij
controles in het veld. Je ontmoet namelijk niet alleen fans. Bij weerstand vertrouw je op je kennis, ervaring
en je goede voorbereiding.
Functie eisen:
•

Je hebt ruime praktijkervaring als toezichthouder;

•

Een geldig Boa-diploma/PHB certificering is een pré;

•

Je hebt zeer goede kennis van de AWB en kennis van relevante wet- en regelgeving zoals WABO,
DHW, APV of de participatiewet binnen ondermijning;

•

Je hebt ervaring met de integrale aanpak van ondermijning: je herkent de signalen en kent naast de
instrumenten van de gemeente ook de strafrechtelijke en fiscale mogelijkheden van partners;

•

Je kent de mogelijkheden van (landelijke) partners op het gebied van toezicht en opsporing zoals
NVWA, KSA, Douane. Een relevant netwerk is een pré;

•

Je kunt het voortouw nemen als het moet, maar vindt het vooral jouw taak om je kennis en ervaring
uit te leren;

•

Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;

•

Je beschikt over hbo werk- en denkniveau.

Daarnaast heb je een rijbewijs-B, kun je een VOG overleggen en laten we een veiligheidsscreening
uitvoeren. Controles vinden met enige regelmaat in de avond of in de ochtend plaats. Je bent daarom
ook bereid om buiten kantoortijden te werken.

We bieden jou een plek om het verschil te maken
Midden-Nederland is ambitieus in haar wens om de drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit
in haar gebied effectief te verstoren. In de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland bundelen 39
gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere partners de krachten om
de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit een halt toe te roepen.
Je komt te werken binnen het Team Operationele Versterking van het RIEC Midden-Nederland. Ons team
is vooral gericht op (het ondersteunen bij) de uitvoering. We werken hard, delen een passie voor de
gezamenlijke aanpak van criminaliteit en een gezond gevoel voor humor hoort er gewoon bij. Bij ons
kun je leren en ontwikkelen. Je standplaats is in je district én in Utrecht. We bieden je in beginsel een
arbeidsovereenkomst tot eind 2022, met optie tot verlenging. De indicatie voor de zwaarte van de functie
is schaal 10 (max €4494,-). Als je al bij een gemeente of andere ondermijningspartner in MiddenNederland werkt is detachering voor ons een prima optie.

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Ben je geïnteresseerd, reageer dan voor 6 oktober 2021. Stuur je motivatie en achtergrond naar Rick van
Rooij, Team Operationele Versterking MN. Dat kan via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding
van functie Bestuurlijk uitvoeringsspecialist. Als je een voorkeur hebt voor Oost-Utrecht of Flevoland
vermeld dat dan ook. Wil je eerst meer informatie over de functie, ook dan kun je mailen naar info@riecmn.nl, er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen.

