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Algemeen
Er is door de regioburgemeesters aandacht gevraagd voor het feit dat als gevolg van NSS en MH17 er
veel overuren gemaakt zijn door medewerkers van de politie en dat als gevolg hiervan het budget voor
overuren in enkele eenheden uitgeput is. Lokaal merkt men hier de effecten van. De korpschef geeft aan
dat er met zoveel extra operationele uren natuurlijk effecten zijn, maar dat hij van mening is dat het zich
binnen acceptabele grenzen bevindt.
Voortgang vorming van de nationale politie
De minister en de korpschef hebben aangegeven dat alle aandacht momenteel uitgaat naar de zgn. ‘dag
2 fase’: per 1 januari 2015 moeten de robuuste basisteams, alsmede de wijkagenten en de
districtsrecherche, gereed zijn. Aandachtspunten die naar voren zijn gebracht door de
(Regio)burgemeesters zijn de snelheid van de procedure voor invulling van vacatures voor de positie van
wijkagent in die drie regio’s waar een tekort aan wijkagenten is, het proces rond de benoemingen van
leidinggevenden, de aandacht voor leidinggevenden die niet geplaatst worden op hun oude functie, de
hoge werkdruk bij politiemedewerkers e.d.. Tot slot is aangegeven dat het OM en de
(Regio)burgemeesters graag eens verder willen spreken met de minister over de visie op de kwaliteit van
het politiepersoneel in de toekomst en de vraag wat dit betekent voor de personeelsontwikkeling bij de
politie.
Huisvesting
Afgesproken is:


Dat er, anders dan in het eerste voorstel, geen gestapelde getrapte besluitvorming zal zijn over
de huisvesting, waarbij in 2018 nogmaals huisvestingskeuzes zouden moeten worden gemaakt.
In 2018 zal wel, in het kader van de grotere evaluatie die voorzien is in de wet, de
dienstverlening door de politie aan de burger geëvalueerd worden. Daarbij zal ook aandacht zijn
voor de situatie in de plattelandsgemeenten.



Dat nog dit jaar overeenstemming zal worden bereikt over een huisvestingsplan met daarin de in
de bestuurlijke consultatie overeengekomen locaties die open staan voor publiek en waar
politiemedewerkers (evt. op afspraak) aanwezig zullen zijn. Op 8 december zal het gehele plaatje
ter instemming voorliggen in het Artikel 19-overleg. Waarbij is afgesproken dat in Oost-Brabant
een pilot wordt gedaan met het nieuwe werken waardoor daar meer tijd nodig is om tot het
definitieve plaatje te komen.



Dat politie en het gezag doorlopend lokaal de werking van dienstverlening, bereikbaarheid en
beschikbaarheid van politie zullen bezien in relatie tot het huisvestingsplan zoals wordt
overeengekomen en dat het altijd mogelijk is om dit in goed overleg indien nodig bij te stellen.



Dat het uitgangspunt wordt onderschreven dat de gemeenten t.a.v. steunpunten die vanuit
operationeel oogpunt niet noodzakelijk zijn en die gerealiseerd worden naar aanleiding van
specifieke wensen van de burgemeester, de politie faciliteren in bestaand gemeentelijk vastgoed
‘om niet’. ‘Om niet’ houdt in dergelijke gevallen in dat politie de inrichting en bezetting
realiseert, de gemeente faciliteert de locatie (huur). Afstemming hierover dient lokaal plaats te
vinden.



Dat er akkoord wordt gegaan met de aanvang (daar waar reeds mogelijk en in overleg met het
lokaal gezag) van de realisatie van de veranderingen in de huisvesting van basisteams in 2015 in
plaats van per 2016 (dit levert financiële voordelen op).

Klachtenregeling
In reactie op de consultatie van de conceptregeling voor de wijziging van de Regeling klachtbehandeling
politie, hebben de (Regio)burgemeesters voorgesteld dat zij de onafhankelijkheid van de
klachtencommissies verder willen bevorderen door zowel de leden als de voorzitter en zijn
plaatsvervanger(s) te laten benoemen door de minister op voordracht van het gezag in de regionale
eenheid. Naar aanleiding van deze reactie is het conceptwijzigingsvoorstel aangepast aan de wensen van
de (Regio)burgemeesters. De regeling zal er als volgt uit gaan zien: In de nieuwe situatie worden de leden
van de klachtencommissie benoemd door de minister. De regioburgemeester en de HOvJ doen een
gezamenlijke aanbeveling voor deze benoeming waarbij de regioburgemeester de burgemeesters uit de
regio hoort. De leden van de klachtencommissie en de politiechef hebben een adviesrol aan het gezag.
De regioburgemeesters hebben tevens gevraagd om in de regionale eenheden waar dat gewenst is
afspraken te kunnen maken tussen de regioburgemeester, de voorzitter van de klachtencommissie en de
politiechef over hoe het bestuur zicht krijgt/heeft op de uitgebrachte adviezen en/of over de
vestigingsplaats van het secretariaat van de klachtencommissie. Voorstel van het departement is dat
daarover tussen de regioburgemeester, de voorzitter van de klachtencommissie en de politiechef
afspraken kunnen worden gemaakt. De (Regio) burgemeesters hebben hiermee ingestemd. De
conceptregeling zal nu verder het regelgevingstraject ingaan.
105 miljoen/Veiligheidsagenda
Door de (Regio)burgemeesters is in de vorige vergadering aan de minister gevraagd hoe de 105 miljoen
extra middelen voor de politie (gelden uit het regeerakkoord) nu precies gekoppeld zijn aan de
Veiligheidsagenda zoals verwoord in de begroting van het ministerie van VenJ. In een korte notitie is
vervolgens door het ministerie aangegeven dat de middelen deels gekoppeld zijn aan de
Veiligheidsagenda. Er is een bestedingsplan gemaakt voor de inzet van de middelen gericht op het
versterken van de kwaliteit en de efficiëntie van de politie en voor de aanpak van fenomenen en
criminaliteitsverschijnselen. Maatregelen op het terrein van modernisering opsporing, toezicht en
handhaving en dienstverlening, maar ook ketensamenwerking en fenomenen zijn in het bestedingsplan
opgenomen. In maart is afgesproken dat er een uitvraag zou worden gedaan voor gewenst regionaal
maatwerk bij de besteding van de tweede tranche van de 105 miljoen. In dit overleg is afgesproken dat
dit traject nu op korte termijn zal starten en dat vervolgens zal worden bezien waar het bestedingsplan
van de politie moeten worden aangepast als gevolg van de wensen voor regionaal maatwerk. Het
bestedingsplan komt vervolgens terug op de agenda van het Artikel 19-overleg.
Privacy en informatiedeling
Er is een eerste verkennende discussie gevoerd over knelpunten in informatiedeling. Er is gesproken over
een mogelijk kaderwet. Door de (Regio)burgemeesters is aangegeven dat dit soort wetgeving altijd veel
tijd nodig heeft en er is ook aandacht gevraagd voor praktische oplossingen bij concrete casussen. Er is
gewezen op de optie om best practices te verzamelen bij een soort landelijke expertisedesk. Dit zal
verder worden uitgewerkt.
Jihadisme
Er is van gedachten gewisseld over de aanpak van Jihadisme. Door de burgemeesters is gevraagd of er
ook landelijk een soort handelingsperspectief voor gemeenten kan worden ontwikkeld. Door de NCTV is
aangegeven dat hier op dit moment aan gewerkt wordt.
PV-vergoeding
Er is gevraagd naar de stand van zaken met de PV-vergoeding. De minister heeft aangegeven bezig te zijn
met het formuleren van een definitief besluit en zal dat overleggen met de VNG. De regioburgemeesters
hebben aangegeven dat zij tijdig over dit besluit geïnformeerd willen worden.

