Bestuurlijke terugkoppeling Artikel 19-overleg 30 maart 2015

Dit Artikel 19-overleg stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe minister. Daarnaast waren
ook de twee vertegenwoordigers van 100.000 min gemeenten voor het eerst aanwezig, te weten de heer
O. van Veldhuizen (burgemeester van Hoorn) en de heer A. de Jonge (burgemeester van Dronten).
IBO effectiviteit
Het Kabinet heeft op 9 mei 2014 besloten tot het instellen van een interdepartementaal
beleidsonderzoek (IBO) naar de effectiviteit van de politie. Voor het uitvoeren van dit IBO-onderzoek is
een onafhankelijke werkgroep ingericht met als opdracht een analyse op te leveren van de mate waarin
de nationale politie doeltreffend kan functioneren. De werkgroep dient als onderdeel van deze opdracht
varianten in kaart te brengen die op middellange termijn (tenminste na 2017) de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de politie kunnen verbeteren. De voorzitter van dit IBO, de heer J. van den Bos, was
aanwezig om een toelichting te geven. Ook de heer F. Crone (burgemeester van Leeuwarden), lid van de
werkgroep namens het lokaal gezag, was aanwezig.
Door de (regio)burgemeesters is gewezen op de opbouwfase waarin de nationale politie nu zit en het feit
dat nu vooral rust van belang is voor de politie. Er is net een nieuwe Politiewet die in werking moet
worden gebracht het lijkt daarom niet de geschikte tijd om te komen met nieuwe beleidsmaatregelen.
Daarnaast lopen er ook al vele evaluatieonderzoeken.
Door de burgemeesters is tevens gewezen op het belang van de wijkpolitie. De output van wijkagenten is
niet goed meetbaar, omdat zij onveiligheid voorkomen. Er kan soms een reflex ontstaan dat als een wijk
veiliger wordt de wijkagent weg zou kunnen, maar het tegendeel is waar. Ook de productiviteit/
effectiviteit van noodhulp is minder goed meetbaar, maar de maatschappij vindt het wel belangrijk dat
de politie er in noodgevallen 24x7 snel bij is.
De burgemeesters adviseerden de voorzitter van het IBO zich vooral te focussen op wat men op
Rijksniveau kan bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit. Door het Openbaar Ministerie is
gewezen op het belang van het vergroten van de kwaliteit van de politie.
Regionale/Lokale ruimte
Al enige tijd is in het Artikel 19-overleg het gesprek gaande over het feit dat de komst van de nationale
politie niet moet leiden tot het inperken van de mogelijkheid om lokaal en regionaal maatwerk af te
spreken met de politie. Het beheer moet het gezag volgen, zo staat dat in de Politiewet omschreven. In
de praktijk moet hier nog handen en voeten aan worden gegeven. Er zijn nu vooral procesafspraken
gemaakt waarbij het doel is om op 18 mei in de zgn. 3e Wassenaarse conferentie over dit onderwerp
nadere afspraken te maken.
Herijking realisatieplan vorming nationale politie
Door korpschef Bouman is aangegeven dat er gewerkt wordt aan de herprioritering. Er wordt in kaart
gebracht wat er de komende 2 jaar gereed moet zijn in het kader van de vorming van de nationale politie
en wat daarna kan gebeuren. Zijn hoofdprioriteiten zijn daarbij: het uitvoeren van de
gemeenschappelijke veiligheidsagenda, het op peil houden van de politieprestaties, de zorg voor de

werknemer (ziekteverzuim, PTTS, afronden reorganisatie) en het op orde brengen van de bedrijfsvoering.
Het streven was dit inzicht medio mei gereed te hebben, maar er zal 1 maand meer de tijd voor worden
genomen. Afgesproken is dat in het volgende Artikel 19-overleg op 20 april hier verder over gesproken
zal worden. Bij de 3e Wassenaarse conferentie zal het voorstel gereed zijn en ter bespreking voorliggen.
Jihadisme
Ook dit thema is verkennend besproken. Er is gewezen op het belang dat de KMar -indien het bijstand
verleent in het kader van bewaken en beveiligen- optreedt onder het gezag van de burgemeester.
Daarnaast is aangegeven dat er nog een keer nader over gesproken moet worden, indien overwogen
wordt de inzet van de KMar een structurelere vorm te geven (ook de principiële vraag of dit wenselijk is,
moet dan aan de orde komen). Ten aanzien van de versterkingsgelden die door het Kabinet vrijgemaakt
zijn voor preventie, is aangegeven dat deze ook zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. De prioritaire
gemeenten kunnen hiertoe plannen indienen.
Afgesproken is een volgende keer door te spreken over concrete casuïstiek en over de Haagse pilot om
potentieel gevaarlijke personen te identificeren.
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-

-

-

Er is kort gesproken over de CAO acties. Er is met de politiebonden afgesproken dat de acties de
veiligheid niet in gevaar mogen brengen, aldus de korpschef.
Er is afgesproken een volgende vergadering door te spreken over de sterkteontwikkeling op de
middellange termijn.
Er is aangegeven dat de Tweede Kamer een motie heeft ingediend over het terugdringen van de
zgn. oneigenlijke taken bij de politie. De regioburgemeesters zullen bevraagd worden door het
departement of zij nog dit soort taken zien.
Er is gesproken over de aanpak verwarde personen, waarbij is aangegeven dat dit wel een
toenemend probleem is maar niet gezien kan worden als oneigenlijke taak omdat het meestal
wel gaat om openbare orde verstoringen of erger. In een Haardvuursessie zal hier verder over
worden gesproken.
Er is gevraagd naar de voortgang met de uitvraag brief voor het regionaal maatwerk van de 105
mln.

