Bestuurlijke terugkoppeling Artikel 19-overleg 8 december 2014
Jihadisme
Er is gesproken over de opvang van terugkeerders. De minister heeft aangegeven dat de
verantwoordelijkheid voor de terugkeerders nadrukkelijk bij het Rijk ligt, uiteraard wel met
betrokkenheid van het lokaal gezag. De NCTV zal zorgen dat betrokken burgemeesters ingelicht worden
als er terugkeerders in de gemeente zijn en er zijn faciliteiten en hulp aanwezig. Er is vanuit de
regioburgemeesters aandacht gevraagd voor goede informatiedeling vanuit de politie met de
burgemeester. Het kan niet zo zijn dat de burgemeester informatie uit de krant moet vernemen.
IMEI-blokkering gestolen telefoons
De minister heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een besluit over het al dan niet indienen
van het wetsvoorstel over IMEI-blokkering. Hij geeft aan dat de Kill Switch voorziening op telefoons een
veelbelovende vervanging is van de IMEI blokkering. De regioburgemeesters hebben aangegeven dat
IMEI blokkering volgens hen noodzakelijk is omdat nog lang niet alle telefoons beschikking hebben over
Kill Switch. In de Veiligheidsagenda is de invoering van IMEI blokkering als randvoorwaarde voor het
terugdringen van straatroof opgenomen en de burgemeesters hebben de minister opgeroepen de
afspraak na te komen.
PV-vergoeding
De minister heeft aangegeven dat er geen oplossing is gevonden voor het voorkomen van het afschaffen
van de PV-vergoeding. Op verzoek van de Tweede Kamer zal onderzoek worden gedaan naar de effecten
van het afschaffen. De resultaten van dat onderzoek zullen vóór het zomerreces bekend moeten zijn.
Voortgang vorming nationale politie
De minister geeft aan optimistisch te zijn, maar de hele operatie is grootschalig en het is dan logisch dat
je van tijd tot tijd moet bijstellen. De minister laat weten kwaliteit boven snelheid te prevaleren. Hij heeft
3 maatregelen aangekondigd:
1) Het versterken van de sturing en de regie (meer samenhang tussen going concern,
bedrijfsvoering, operatiën en de veranderopgave). De heer Van Essen wordt vanuit de
korpsleiding verantwoordelijk en er wordt een directeur aangetrokken;
2) Het realisatieplan wordt herijkt;
3) De kennis en kunde binnen het korps wordt versterkt.
De (regio)burgemeesters hebben aangegeven dat dit moment gebruikt kan worden om op een aantal
fronten een andere sturingsfilosofie teweeg te brengen: minder accent op taakuitvoering en
centralisatie, meer ruimte voor regionaal / lokaal maatwerk in de uitvoering, minder landelijke formats
en sjablonen. Er is geen behoefte aan landelijk beleid vanuit de politie voor wat betreft de
persoonsgebonden aanpak, de RIEC’s, de Veiligheidshuizen etc. De aandacht moet landelijk komen te
liggen op de ICT en de bedrijfsvoering. De minister geeft aan dat hij dit deelt. Er moet meer ruimte zijn
voor differentiatie, maar er zijn ook onderdelen waarop uniformiteit wenselijk is. Afgesproken is dat in
maart de conceptplanning voor de vorming van de nationale politie met een overzicht van kritische
succesfactoren gereed zal zijn en zal worden voorgelegd aan het Artikel 19-overleg. Het Artikel 19overleg zal nauw betrokken worden bij het herijken van het realisatieplan.

Huisvesting
Er is ingestemd met de regionale voorstellen voor huisvesting van basisteams, waarbij afgesproken is dat
er in Oost-Brabant in de loop van 2015 tot definitieve besluitvorming wordt gekomen omdat in OostBrabant een pilot wordt uitgevoerd met het nieuwe werken. Er is afgesproken dat de minister maandag
15 december een brief aan de Tweede Kamer stuurt en dat er die maandag gelijktijdig zowel landelijk als
regionaal (via burgemeesters naar gemeenteraden) gecommuniceerd zal worden. De brief aan de
Tweede Kamer wordt dan ook meegestuurd in de regionale communicatie. Het proces om dit goed te
organiseren wordt nog ambtelijk afgestemd met de regionale adviseurs.
IV-portfolio
Er is aandacht gevraagd voor het belang van een aantal applicaties die voor gemeenten van belang zijn
zoals op het gebied van huisverboden en jeugd. Afgesproken is dat de herziene IV-portfolio in een
volgend Artikel 19-overleg wordt geagendeerd.
Jeugdcriminaliteit
Er is door de (regio)burgemeesters benadrukt dat de aanpak lokaal wordt vormgegeven en dat een
rapportage over het aantal criminele jeugdgroepen slechts een momentopname is en dat de aanpak
ondertussen volop doorloopt. Door regioburgemeesters en College van PG’s is aangegeven dat het
wenselijk is op een andere manier te monitoren, meer in lijn met de afspraken uit de monitoring van de
Veiligheidsagenda. Er zal een voorstel worden gemaakt.
Monitoren veiligheidsagenda
Er is akkoord gegaan met het voorstel om voor de monitoring de regionale jaarverslagen te gebruiken.
Daarbij is afgesproken dat de regionale jaarverslagen vastgesteld worden door het gezag en bedoeld zijn
om te rapporteren over de uitvoering van de regionale meerjarenbeleidsplannen waarin ook de
afspraken uit de Veiligheidsagenda zijn opgenomen.
Wassenaarse conferentie
Er wordt in mei een landelijke conferentie georganiseerd over de verbinding tussen het landelijke beheer
en de lokale taakuitvoering. Afgesproken is dat de leden van het Artikel 19-overleg, de VNG (voorzitter
en evt. voorzitter cie bestuur en veiligheid) en ook de regionale politiechefs en de hoofdofficieren
hiervoor worden uitgenodigd.
In de rondvraag is aandacht gevraagd voor het informatie opvragen door het ministerie bij de
beantwoording van Kamervragen. Als het gaat om gezagsvraagstukken dan moet de informatie via het
gezag (de burgemeester) worden opgevraagd en niet via de politie.
Er heeft tot slot een gesprek plaatsgevonden tussen de evaluatiecommissie nationale politie en de
leden van het Artikel 19-overleg over de eerste ervaringen met de nationale politie. De
evaluatiecommissie wordt uitgenodigd na de 1e resultaten nog eens in het Artikel 19-overleg te komen
om die resultaten toe te lichten.

