Bestuurlijke terugkoppeling Artikel 19-overleg 29 juni 2015
- Er is door de minister aangekondigd dat hij wacht op de reactie van de VNG op het onderzoek naar
effecten van de PV-vergoeding. Zodra de reactie er is wordt het rapport aan de Tweede Kamer
verzonden.
- Er is door de minister aangekondigd dat de heer Rinnooy Kan zijn voorzitterschap van de
evaluatiecommissie nationale politie neerlegt vanwege samenloop met het Eerste Kamerschap. De heer
Rinnooy Kan zal nog wel het eerste gedeelte van het onderzoek naar de regio Oost-Nederland afronden.
Voor benoeming van een nieuwe voorzitter zal gepolst worden of deze draagvlak heeft bij de leden van
het Artikel 19-overleg.
- Er is stil gestaan bij de onderhandelingen over de CAO politie. De vakbonden hebben acties aangekondigd
bij de Tour de France. Hier zal een kort geding tegen gevoerd worden.
- Er is stil gestaan bij de adviezen van de Commissie Hoekstra, de onderzoekscommissie strafrechtelijke
beslissingen Openbaar Ministerie naar aanleiding van de zaak-Bart van U. Afgesproken is dat bij de
Haardvuurbijeenkomst van 31 augustus gesproken zal worden over het plan van aanpak van het Kabinet
voor de aanpak van verwarde personen.
- Er is uitgebreid gesproken over de herijking van de vorming van de nationale politie. Naar aanleiding van
de zgn. informele ronde van consultatie zijn er aanpassingen gedaan in de notitie die is opgesteld door de
politie. Daarnaast is er een meer bestuurlijke notitie door het departement opgesteld. Beide notities
zullen voor het einde van het reces naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De (regio)burgemeesters
hebben aangegeven dat de notities nog onvoldoende tegemoet komen aan de wensen van de
burgemeesters om te komen tot meer lokale ruimte. De notities stralen te veel centralisering uit. Er moet
absolute helderheid zijn over de ruimte voor de politiechef om opvolging te kunnen geven aan de
afspraken in de gezagsdriehoek. Hier voor heeft volgens de (regio)burgemeesters de politiechef een ruim
financieel mandaat nodig bijvoorbeeld via deelbegrotingen. Daarnaast hebben de burgemeesters
aandacht gevraagd voor het tijdsaspect (de ambities zijn nog steeds hoog) en voor verhoging van de
kwaliteit van de opsporing. Afgesproken is dat de notities worden aangepast en dat deze vervolgens
worden afgestemd via de voorzitter van de (regio)burgemeesters.
- Door de heer Van der Laan is een conceptnotitie opgesteld als uitkomst van de werkgroep
omgangsvormen. In deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop partijen binnen het politiebestel met
elkaar moeten omgaan met als gezamenlijk doel het politiebestel beter in werking te krijgen. Er wordt in
de notitie ingegaan op het primaat van het lokale gezag op de taakuitvoering, beheer volgt gezag,
werking Artikel 19-overleg en rolvastheid. De notitie wordt in afstemming met de leden van de
werkgroep nog verder afgerond. Afgesproken is dat de lijn van denken ook verwerkt wordt in de
herijkingsstukken.
- Er is gesproken over de sterkteontwikkeling en de vacatures per eenheid op het gebied van wijkagenten,
finec en cybercrime bij de nationale politie. Via uw eenheidschef kunt u hier nader over geïnformeerd
worden.
- De minister laat weten dat de extra middelen die het kabinet ter beschikking had gesteld voor versterking
van de politie (105 mln.) alsnog structureel ter beschikking komen. Dit moet nog verwerkt worden in de
begroting en daardoor wordt de begroting op de lange termijn sluitend. De begroting en het beheerplan
zijn door tijdsgebrek verder niet besproken en worden ter kennisgeving aangenomen waarbij schriftelijk
is afgesproken dat er naar een meer informatieve begroting zal worden gewerkt.
- De overige onderwerpen: huisvesting en ondermijning zijn door tijdsgebrek niet besproken.

