Bestuurlijke terugkoppeling Artikel 19-overleg 30 juni 2014

1. Mededelingen en actuele ontwikkelingen
De minister heeft aandacht gevraagd voor de presentatie van de NCTV en het hoofd van de AIVD
over toenemende radicalisering. Hij attendeert op de ‘open nota’ en het dreigingsbeeld die aan
de Kamer zijn gezonden, waarbij hij opmerkt dat de dreiging nog nooit zo groot is geweest als
nu.
1a Presentatie hoofd LIEC
Het LIEC is op landelijk niveau georganiseerd en heeft primair tot doel om de RIEC’s te
ondersteunen en een aantal landelijke trajecten te faciliteren. Binnenkort zal het jaarverslag
2013 door het LIEC worden opgeleverd. Daarop vooruitlopend meldt het hoofd LIEC dat er in
2013 meer casussen zijn aangepakt door alle RIEC’s: 1100 integrale casussen, waarbinnen 250
primair door het bestuur (o.a. Bibob). De participatie vanuit het bestuur is verder toegenomen:
98% van de gemeenten heeft het convenant ondertekend. Gemeenten weten steeds meer
dankzij een integrale informatiepositie. De integrale aanpak werkt als katalysator.
Voor de toekomst geeft het hoofd LIEC aan dat het goed is nog een tijd door te gaan op de
huidige, ingeslagen weg. Hij suggereert wel op een paar punten te versterken, zoals:


Bezien of nog sterker kan worden doorgepakt op hoofdrolspelers;



Aandacht voor de stevigheid van het bestel en de RIEC-bureaus (deelname is nu nog
vrijblijvend; moeten we daar niet aan voorbij);



Verder versterken van de integrale informatiepositie in elke regio; en



Professionaliseren en uniformeren.

Daarnaast heeft hij aandacht gevraagd voor het versterken van de verbinding met de sociale
sector, het intensiveren op de landelijke component, zoals wellicht een OMG-aanpak voor
andere fenomenen en het verstevigen op de internationale samenwerking, met name op de
bestuurlijke component.
Door de (regio)burgemeesters is aandacht gevraagd voor het belang van de internationale
component, het geven van inzicht in de meerwaarde/opbrengst van de RIEC’s aan de
deelnemende gemeenten en is een toelichting gevraagd op de gepresenteerde bestuurlijke
cijfers.
2. Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda
De (regio)burgemeesters en de voorzitter van het college van PG’s hebben aangegeven dat het
proces om te komen tot een ambitie van onderop op de HIC-delicten, goed geweest is. Dit heeft
in veel regio’s geleid tot goede inhoudelijke discussies. Ten aanzien van de woninginbraken kan
de van onderop geformuleerde ambitie in de ogen van het gezag gerealiseerd worden als ook de
genoemde randvoorwaarden vervuld worden. Op dat moment kan bezien worden of een

scherpere ambitie, zoals de minister voor ogen staat, gerealiseerd kan worden. De tekst zoals die
nu in de veiligheidsagenda is opgenomen drukt dat onvoldoende uit. De minister geeft aan dat
hij zich goed kan vinden in de genoemde randvoorwaarden. Deze zullen dan ook ambitieus
opgepakt worden door zijn ministerie. Hij is er van overtuigd dat de doelstelling van 65.000
gezamenlijk gerealiseerd wordt in 2017. Na een korte discussie wordt afgesproken dat de tekst
in de veiligheidsagenda wordt aangepast aan de discussie. Hier vindt nog separaat overleg over
plaats tussen minister en de heer Van der Laan (namens de regioburgemeesters). Voor het
overige is de Veiligheidsagenda akkoord bevonden.
3. Intensiveringsgelden (105 miljoen)
Door de regering is bij het regeerakkoord 105 miljoen uitgetrokken voor meer blauw op straat
en meer capaciteit voor de politie. Politie heeft een bestedingsplan opgesteld met voorstellen
voor de inzet van dit geld. De (Regio)burgemeesters hebben daarbij eerder al aangegeven dat zij
vinden dat er regionaal maatwerk mogelijk moet zijn bij de besteding van het geld. Er is
afgesproken dat er ruimte is voor regionaal maatwerk op de volgende onderwerpen:


Versterking van ketensamenwerking (zoals Top X samenwerking, regionale
veiligheidsallianties, verbinding zorgketen en veiligheidsketen).



Versterking van de samenwerking tussen politie en gemeente (versterking operationele
regie politie op BOA’s, kwaliteitsimpuls BOA’s, informatiegestuurd handhaven).



Ondermijning/fraude.



Jeugdcriminaliteit.

Zodra er een definitief akkoord is over het verstrekken van de tweede tranche van de 105 mln.
zal de politie een uitvraag doen op niveau van de regio voor wat betreft de regionale behoefte
op bovengenoemde thema’s. Het gewenste regionale maatwerk zal worden betrokken bij het
opstellen van de uitvoeringsplannen en zal worden besproken in een volgend Artikel 19-overleg.
4. Publicatie politiecijfers op internet
Er is ingestemd met het voorstel om een selectie van criminaliteitscijfers 2x per jaar (maart en
augustus) te publiceren op www.politie.nl. Daar waar het gaat om landelijk geaggregeerde
cijfers zal voor publicatie afstemming plaatsvinden tussen politie en OM, Regioburgemeesters
en ministerie van VenJ over cijfers en over duiding. Daar waar het gaat om regionale cijfers is de
betreffende Regioburgemeester het bestuurlijke eerste aanspreekpunt. In geval van cijfers op
gemeentelijk niveau wordt de burgemeester tijdig (uiterlijk 7 dagen voor publicatie)
geïnformeerd en vindt duiding van de cijfers plaats door het lokaal gezag.
5. Begroting en beheerplan
Er is door de (Regio)burgemeesters ingestemd met de begroting en het beheerplan van de
Nationale politie. Daarbij is aandacht gevraagd door de (Regio)burgemeesters voor de
toenemende besparingen op de ICT en de zware prioriteit die binnen de informatievoorziening
aan de operationele ICT wordt gegeven ten koste van de ICT voor de bedrijfsvoering.

Daarnaast is aandacht gevraagd voor het risico om de instroom van aspiranten te ver terug te
brengen vanwege de nu te hoge operationele sterkte. Er is zorg dat als de uitstroom opeens op
gang komt, de instroom onvoldoende zal zijn om dit op te vangen, zodat de sterkte onder de
49.802 gaat dalen. De minister heeft aangegeven dat hij zal bewaken dat dit niet gebeurt.
6. Burgernet
Met de vorming van de Nationale politie en het overgaan van veel lokale burgernetorganisaties
van projectfase naar de staande organisatie is de vraag actueel hoe Burgernet op decentraal
niveau het beste geborgd kan worden. In de praktijk worden in een aantal gemeenten de
gemeentelijke taken van Burgernet uitbesteed aan de politie. De bijdragen voor het uitvoeren
van deze taken verschilt per geografisch gebied. In de Raad van Toezicht Burgernet van 6 mei jl.
is besloten tot verdere borging en uniformering van Burgernet. Concreet betekent dit dat
gemeenten de keus krijgen om de gemeentelijke taken van Burgernet op gemeentelijk, regionaal
of landelijk niveau uit te voeren en organiseren. Daarnaast komt er een basispakket van diensten
dat minimaal door gemeenten wordt uitgevoerd en een aanvullend pakket diensten. Voor de
pakketten wordt een standaardtarief gehanteerd.
7. W.v.t.t.k.
Er is door de (Regio)burgemeesters aandacht gevraagd voor de benoeming van wijkagenten in
relatie tot de sociale wijkteams. De sociale wijkteams worden nu ingericht, het is van belang dat
de wijkagenten daarin ook gaan acteren. Door de reorganisatie zijn echter nog niet overal de
wijkagenten bekend. De korpschef neemt dit punt mee.

