Bestuurlijke terugkoppeling Landelijk Overleg Veiligheid en Politie d.d. 12 oktober 2015
Actualiteiten

 De minister heeft gemeld dat de korpschef, de heer Bouman, per 1 februari 2016 zijn functie
neerlegt. Conform de wettelijke voorschriften worden de regioburgemeesters als
vertegenwoordigers van het lokale gezag gehoord in de benoemingsprocedure.
 Op 14 december wordt in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie gesproken over de
uitwerking van de herijkingsnota en de wijze waarop meer lokale ruimte zal worden
gecreëerd.
 Er zal een ambtelijk overleg komen over het al dan niet screenen van medewerkers buiten
de politieorganisatie, door de politie. Hier wordt op 14 december nader over gesproken in
het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie.
Vluchtelingen

 Voor het komend jaar wordt geen daling van de instroom verwacht. Alle vormen van opvang
zijn en blijven nodig, dus vooralsnog ook de noodhulp / crisisopvang. In dit kader is met de
staatssecretaris gesproken over de screening van vluchtelingen en de gezondheidscheck van
mensen die in de noodhulp aankomen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het bij de
screening gaat om een basisscreening. De uitgebreide screening vindt later in het proces
plaats. Er waren achterstanden maar die worden nu ingelopen. Bij de gezondheidsscreening gaat het alleen op een check op TBC. Bij mensen uit Syrië hoeft deze check niet
plaats te vinden aangezien TBC daar zeer weinig voorkomt.
 De staatssecretaris is ingegaan op de afspraken die met de VNG zijn gemaakt aangaande
alternatieve opvanglocaties (rijksgebouwen, semi-permanente woningen) en Gemeentelijke
Zelf Zorg Arrangementen (vergoeding per statushouder van het Rijk aan gemeenten).
 Er is door de (regio)burgemeesters aandacht gevraagd voor de financiële vergoeding per
vluchteling/asielzoeker. Die dekt de gemaakte kosten niet. De staatssecretaris heeft
aangegeven hiernaar te kijken, maar heeft verder geen concrete toezeggingen gedaan.
 De korpschef heeft aangegeven dat de politie de taak op de opvanglocaties aankan. Het COA
zorgt voor beveiliging op en om de locaties. De omstandigheden in elke gemeente zijn
anders, in de lokale driehoek wordt bepaald wat de inzet is op het gebied van de openbare
orde handhaving. Daarnaast vraagt dit alles behoorlijk wat capaciteit van de politie op het
gebied van de vreemdelingentaak zoals de zorg voor identificatie en voor screening, extra
mensenhandelonderzoeken, etc. Een volgend overleg zal doorgesproken worden over
scenario’s voor de langere termijn en hoe de belasting voor de politie zo laag mogelijk kan
worden gehouden. Daarnaast is afgesproken dat bezien wordt hoe expertise/good practices
gedeeld kunnen worden met de gezagen.
Begroting 2016

 De minister geeft aan dat er een risico in de begroting zit, omdat er reeds besparingen zijn
opgenomen van een drietal conceptwetten die nog niet door de Eerste Kamer zijn
goedgekeurd en het mogelijk niet halen. Daarnaast wijst hij op de financiële situatie bij de
politie, het OM en de rechtspraak waar de Tweede Kamer aandacht voor heeft gevraagd. Er
zijn daarom diverse trajecten in gang gezet. Er loopt een nadere analyse van de gehele
begroting van VenJ en naar de betaalbaarheid van de politie. Bijgaand ontvangt u een

afschrift van een brief van de minister aan de Kamer over de financiering van de
reorganisatie van de politie.
Voortgang Veiligheidsagenda 2015-2018

 Landelijk zijn de aanpak van cybercrime, horizontale fraude, kinderporno, aanpak
ondermijnende criminaliteit, afpakken en high impact crimes in de zgn. Veiligheidsagenda
2015-2018 geprioriteerd. De cijfers laten zien dat de voortgang goed gaat. Alleen op
cybercrime en afpakken loopt de voortgang iets achter.
 De (regio)burgemeesters vragen aandacht voor het voorstel dat zij hebben gedaan om het
integraal afpakken te verstevigen.
 Er is afgesproken dat een volgende keer doorgesproken wordt over de veiligheidsgevoelens.
Ondanks dat de objectieve cijfers een positief beeld laten zien, stijgt het veiligheidsgevoel bij
de burgers niet of nauwelijks. De gemeente Rotterdam heeft hier onderzoek naar laten
doen. De onderzoekers zullen uitgenodigd worden hier in het overleg over te komen
spreken.
 Daarnaast is afgesproken dat een volgende keer verder gesproken wordt over de invulling
van de randvoorwaarden die ook in de Veiligheidsagenda afgesproken waren.
Strategische Personeelsplanning

 De Korpschef geeft aan dat een veranderd, meer pluriform Nederland en de ontwikkelingen
ten aanzien van criminaliteit, natuurlijk ook wat van de politie vragen. De
politiesamenstelling moet daarop inspelen en de wijze waarop kan per eenheid verschillen.
Het aantal HBO/academisch geschoolde politiemensen moet hoger en er is meer expertise
nodig op cyber, financiën en intelligence. Op dit moment brengt de politie in beeld wat dit
betekent voor de organisatie.
 Afgesproken wordt (mede als gevolg van tijdgebrek) de volgende keer door te spreken over
de verwachtingen van het gezag t.a.v. de politieorganisatie. Daarbij zal ook gekeken worden
naar de ontwikkeling van de politiesterkte in internationaal verband.
Contourennota Opsporing

 In de herijking is afgesproken dat er een nadere kwaliteitsslag zou komen voor de opsporing.
Nog voor de begrotingsbehandeling moet er een contourennota zijn die vervolgens wordt
uitgewerkt naar een plan van aanpak. De portefeuillehouder van de (regio)burgemeesters,
de heer Bruls, zal nader met de politie, het OM en het departement spreken over het plan.
De contourennota zal in de Haardvuurbijeenkomst van 16 november uitgebreider
besproken worden. Er is nu aandacht gevraagd door de (regio)burgemeesters voor de
kwaliteit van de PV’s en de werkvoorraden. Daarnaast is gevraagd om een goede
probleemanalyse, alleen dan kun je ook komen tot goed werkende oplossingen.
Regionaal maatwerk / 105 miljoen

 De korpschef heeft aangegeven dat hij zoveel mogelijk van het aangevraagde wil honoreren.
Hij zal hierover met de politiechefs afstemming zoeken.
ICT Portfolio

 Er is door de burgemeesters aandacht gevraagd voor de aansluiting van de ICT-systemen
voor ZSM, Veiligheidshuizen en wijkteams.
 Ambtelijk zal worden besproken hoe het gezag eerder aangesloten kan worden bij de
prioriteitstelling voor de ICT.

