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Geachte mevrouw Van den Berg, beste JtflV,

Op 15 november 2010 heeft de heer VHHHfli HH| Chef Recherche Expertise en
Ondersteuning & Portefeuillehouder/Projectleider Cybercrime van uw korps, bij het
Programma Aanpak Cybercrime (PAC) een verzoek ingediend aangaande sponsoring
van de pilot aanpak illegale handel in drugs en valse medicijnen op het internet. De
belangrijkste doelstellingen van de pilot zijn:
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» Het experimenteren met op- en afschaalbare inzet van de eigen en 'exteme'

capaciteit per thema;
• Het toepassen van- en toewerken naar een vorm van publiekeprivate (integrale)

samenwerking, waarbij de politie als partner en niet alleen als trekker opereert;
o Actief communiceren met zowel (keten)partners als met burgers over de behaalde

resultaten (communicatie en marketing);
• Het opstellen/opleveren van een dupliceerbare werkmethodiek die efficiency

voordelen biedt, te toetsen door het uitvoeren van een nulmeting vooraf en een
evaluatie achteraf.

Ik onderschrijf bovengenoemde doelstellingen en kan dan ook in principe akkoord
gaan met het verzoek om sponsoring vanuit het PAC van de kosten van deze pilot tot
een bedrag ad € 368.000,-- (inclusief BTW).

Ik heb medewerkers van het PAC gevraagd de noodzakelijke voorbereidingen te
treffen om op korte tennijn de overeenkomst op te stellen tussen uw korps en het PAC
op grond waarvan de financiele middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.
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Ik ben verheugd met dit initiatief en zie de uitvoering van het project en de
samenwerking tussen uw korps en het PAC met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet
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