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>> Aan de slag met

>> RIEC Rotterdam - focus op 4 hoofdstromen
Integraal werken in
de grote projecten

Bestuurlijke
ondersteuning

Reguliere werkstroom
integrale samenwerking

Informatie, expertise en
integrale B-CBA’s in gemeenten
informatie

expertise

integrale
B-CBA’s

>> Effectieve integrale aanpak
39 bestuurlijke
interventies

€ 16.031,91

33 fiscale
maatregelen

€ 83.841,00

45 strafrechtelijke
maatregelen

€ 225.491,00

>> Veel voorkomende thema’s in de casuïstiek
Harddrugs

Persoonsgerichte aanpak
Outlaw Motorcycle Gangs:
68 natuurlijke personen
2 rechtspersonen
		

advies

687x

Outlaw Motorcycle
Gangs

Witwassen/
Vastgoed

Georganiseerde
hennepteelt

Illegaal
gokken

 anpak bedrijventerreinen:
A
83 natuurlijke personen
82 rechtspersonen

>> Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit

>> B
 estuurlijke ondersteuning en geïntegreerde
aanpak bij concrete casuïstiek
687 keer de 32 aangesloten gemeenten
en partners geadviseerd

• 6 Bestuurlijke Criminaliteits Beeld Analyses
(integrale ondermijningsbeelden)
• Aanpak ondermijning in wijken/branches zorgt voor een
voortdurende stroom aan signalen/casuïstiek
• Onderzoek naar de problematiek van ondermijning in relatie
tot de woonwagencentra
• Ontwikkelen regionaal hennepbeleid
• Integraal afpakteam
• Handhavingsknelpunt illegale prostitutie

Hiervan zijn 30 integrale analyses en 60 Bibob zaken gedraaid,
daarnaast zijn er 27 integrale cases waarvan de uitvoering nog
doorliep in 2016

gemeenten

32

analyses

30x

>> RIEC Rotterdam bundelt informatiekracht
• Voorlichting, training, thematische sessies, twee minisymposia en een
kennisconferentie over ondermijning
• Presentaties in MT’s, College van B&Ws, gemeenteraadscommissies
• De samenwerking met FIU (Financial Intelligence Unit) - in samenwerking met het
RIEC Zeeland/West-Brabant - is verder uitgebouwd en bestendigd
• Masterclass wet Bibob
• Accounthoudersgesprekken met gemeenten en partners
• Gesprekken over mogelijke signalen tot integrale cases
• Continue aandacht voor Permanent Leren voor medewerkers RIEC

Bibob

60x

Het RIEC Rotterdam maakt zich sterk tegen georganiseerde criminaliteit. Samen met de
32 gemeenten en de volgende partners in de regio Rotterdam.
• Openbaar Ministerie (OM)
• Nationale Politie Eenheid Rotterdam
• Belastingdienst (waaronder Belastingen
kantoor Rotterdam, Toeslagen, Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD) en Douane)

• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
• Koninklijke Marechaussee
• Provincie Zuid-Holland
• Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)

>> De mensen van het RIEC Rotterdam
18 hoog opgeleide en gespecialiseerde medewerkers (o.a. criminologen, analisten, accountmanagers,
informatiespecialisten, beleidsmedewerkers) met kennis van OM, politie, VenJ, belastingdienst en gemeenten

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam
maakt zich sterk tegen georganiseerde criminaliteit.
Het RIEC Rotterdam is een netwerkorganisatie voor de
aangesloten 32 gemeenten en betrokken partners in de regio.
Het RIEC biedt een platform voor integrale samenwerking.
Om rechtmatig informatie met elkaar te kunnen delen
voor integrale analyses, interventieadviezen en bestuurlijke
ondersteuning.
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