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De korpschef informeert de aanwezigen over het nieuwe politie-uniform dat vanaf volgende
week, beginnend in Limburg, geleidelijk wordt uitgerold in Nederland. 32.500
politiemedewerkers krijgen het operationele uniform en het bijbehorende nieuwe
veiligheidsvest. Het betreft politiemedewerkers die op straat werken. Het huidige uniform
blijft in gebruik voor representatieve functies en voor politiemedewerkers met een
bureaufunctie. Een overzicht met de datum van invoering van het nieuwe uniform in de
eenheden zal nog worden verstrekt.



De (regio)burgemeesters hebben aandacht gevraagd voor het betrekken van het gezag bij
zgn. landelijke actiedagen. Het kan niet zo zijn dat de politie grotere acties in het kader van
een landelijke actiedag uitvoert in een gemeente zonder dat het gezag daarbij betrokken is.



De (regio)burgemeesters hebben aandacht gevraagd voor de voortgang van bespreking van
het integraal afpakken in de bestuurlijke overleggen.



De korpschef heeft gemeld dat de overuren die gemaakt zijn bij de NSS worden uitbetaald.
Hiervoor is een totaal bedrag van 2,5 mln. beschikbaar. Als het budget onvoldoende is,
zullen overuren in tijd worden uitgekeerd.



Er is gesproken over de actualisatie van het realisatieplan. De korpschef heeft aangegeven
dat er met voorrang gewerkt wordt aan het op orde brengen van de basisteams en de
districten. Dit betekent dat op 1 januari 2015 alle basisteams en de districtsrecherche er
staan. De teams zijn er; de teamchefs zijn er met mandaat; de driehoeksoverleggen (in
overleg met het gezag) zijn ingeregeld en de werkprocessen zijn ingeregeld. De capaciteit is
er om uit te voeren wat lokaal is afgesproken. Alleen de flexibele capaciteit die ingezet kan
worden zit dan nog niet op locatie binnen de districten. De vorming van de PDC en de IVorganisatie wordt met 1 jaar vertraagd.



De korpschef haalt het akkoord aan dat in december 2013 met de politievakbonden en
medezeggenschap werd gesloten over de uitvoering van het LFNP en een andere aanpak van
de personele reorganisatie. Dit heeft geleid tot een andere invulling van de personele
reorganisatie. Hierdoor is tevens een andere focus in de realisatie noodzakelijk gebleken. Er
worden nu twee fases onderscheiden: fase 1 eindigt in 2014 en fase 2 in 2017. De herijking
of actualisatie heeft met andere worden geen consequenties voor het halen van het
oorspronkelijke doel, om in vijf jaar tijd de reorganisatie door te voeren.



Het invoeren van nationale politie kost veel inzet. Tot op heden zijn de prestaties van de
politie ondanks de reorganisatie op peil gebleven. De korpschef geeft wel aan dat er niet
veel ruimte is voor nieuwe landelijke beleidsinitiatieven.



De actualisatie heeft geen gevolg voor de afspraken over het dienstverleningsconcept en de
huisvesting. Pas als het dienstverleningsconcept er staat, kunnen stappen worden gezet in
de huisvesting. Het gezag zal volledig betrokken worden bij het opstellen van het
huisvestingsplaatje in de regio.



De (regio)burgemeesters hebben de minister verzocht het beeld van de voortgang aan de
Tweede Kamer niet te positief te maken en open te zijn over wat wanneer klaar is. We staan
nog aan het begin van de vorming van de nationale politie en het nog echt in werking moet
worden gebracht. Dit geldt ook voor de reactie op het rapport van de Inspectie VenJ.
Afgesproken is dat de (regio)burgemeesters de brief aan de Tweede Kamer ter consultatie
voorgelegd krijgen.



Over het inspectierapport VenJ wordt een andere keer doorgesproken.



Over Burgernet wordt de volgende keer doorgesproken.



Er is gesproken over de voorbereiding op het WK voetbal. Het WK is geen nationaal
evenement maar er is wel sprak van landelijke coördinatie. De burgemeesters geven aan dat
er altijd suggesties gedaan kunnen worden vanuit een landelijke werkgroep of via de
politielijn over hoe om gegaan kan worden met supporters die in gemeenten de
voetbalwedstrijden volgen maar dat de verantwoordelijkheid en besluitvorming over wat
wel en niet mag altijd lokaal ligt bij de driehoek.



Er is een signaal afgegeven m.b.t. de mogelijke nieuwe problematiek m.b.t. illegaal vuurwerk
in de grensstreek in Noord-Nederland als gevolg van het recente kabinetsbesluit. De minister
zegt de zorg te begrijpen maar meent tegelijkertijd dat het een mooie gezamenlijke stap in
de goede richting is.



Er is gemeld dat in de regio Rotterdam ook de gemeenteraden geïnformeerd zullen worden
over de inzet van het bestuur rond het regionale huisvestingsplan.



Er is aandacht gevraagd voor de nieuwe handhavingstaken van BOA’s en voor de beveiliging
van BOA’s en de veiligheidsgevoelens van deze functionarissen. De minister zegt dit nader in
kaart te brengen en dan komt het terug op de agenda dan wel in het Artikel 19-overleg dan
wel in het SBV.

