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Beste raadsleden en burgerleden,
Tijdens de behandeling van RVB-0076 Algemene Plaatselijke Verordening in de commissie Bestuur, Veiligheid en
Samenwerking op 24 januari 2019 heeft Lijst Linssen gevraagd of wij willen kijken naar de mogelijkheid om aan te sluiten
bij de pilot van het Openbaar Ministerie (OM) inzake financieel door-rechercheren en afpakken. Wij hebben toen
aangegeven hier schríftelijk op terug te komen, aan deze belofte willen wij via dit schrijven gehoor geven.
Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de
kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Deze rol is echter belegd bij het OM waarbij de onderzoeken door de politie
worden uitgevoerd. Met de pilot financieel door-rechercheren en afpakken wilt het OM de afpak vergroten en efficiënter
vormgeven. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raakt het OM de criminelen op een plek die hen pijn
doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk
gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden
geherinvesteerd.
Als gemeente kunnen wij niet direct deelnemen aan deze pilot. Wel delen wij informatie met het OM en de politie via
reeds bestaande overlegstructuren, waardoor wij dus indirect bijdragen aan het mogelijk maken van het afpakken van
crimineel verkregen gelden of goederen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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