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Dit was de eerste bijeenkomst in aanwezigheid van de nieuwe korpschef, de heer Akerboom. De
heer Akerboom heeft aangegeven dat hij enerzijds ziet dat de criminaliteitscijfers (de geregistreerde
criminaliteit) daalt, maar dat hij ook nieuwe ontwikkelingen ziet die inzet van de politie vergt. Samen
met de fase van opbouw van de nationale politie betekent dat, dat het piept en kraakt. Urgente
vraagstukken waar hij mee aan de slag gaat zijn de financiën van de politie, de in zijn ogen
noodzakelijke ruimte voor lokaal maatwerk om de vraag van het gezag te kunnen uitvoeren, invullen
van de vacatures in de korpsleiding en de personele reorganisatie. Hij wil graag nauw met het gezag
optrekken.



Er is gesproken over de financiële situatie van de politie. De regioburgemeesters hebben
aangegeven dat de huidige financiële problemen opgelost moeten worden, maar dat het daar niet
alleen om gaat. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in de politie om het hoofd te kunnen bieden
aan nieuwe uitdagingen in de maatschappij. De regioburgemeesters hebben aangegeven op korte
termijn hun visie op de benodigde investeringen voor de politie en met name het gebiedsgebonden
werken te zullen publiceren.



Er is gesproken over de aanpak van verwarde personen. De heer Aalbersberg, portefeuillehouder
van de politie, heeft aangegeven dat de politie de intentie heeft de opsluiting van verwarde
personen in politiecellen en het vervoer van verwarde personen in politieauto’s terug te dringen. Hij
benadrukt het feit dat de huidige praktijk van opvang en vervoer van verwarde personen door de
politie humanitair en juridisch onverantwoord zijn en in samenspraak met bestuurders beëindigd
moeten worden. Hij geeft aan dat dit lokaal maatwerk vergt. In de lokale driehoeken zal hier door de
politie aandacht voor worden gevraagd. De oplossingen die nu al zijn geïmplementeerd geven
enorme (humanitaire) verbetering. Een zeer sprekend voorbeeld: sinds de instelling van de
psycholance in Amsterdam wordt slechts 6% van de verwarde mensen vervoerd met “restraints”
i.p.v. 80% die vroeger geboeid werd vervoerd door de politie. Door de burgemeesters is aandacht
gevraagd voor het probleem van de kort-gedetineerden wiens verzekeringen gestaakt worden en bij
terugkomst in de maatschappij geen zorgverzekering hebben. De minister heeft aangegeven dat er
gewerkt wordt aan een oplossing van dit probleem. Daarnaast is aandacht gevraagd bij de minister
voor de aansluiting tussen de zorg en de forensische zorg. Hier wordt een volgende keer op terug
gekomen.



Ten aanzien van het integraal afpakken heeft het openbaar ministerie gemeld dat er in afstemming
met het lokaal bestuur wordt gewerkt aan een plan voor versteviging van het afpakken in ZuidNederland en Zuid-Rotterdam (hier is in de begroting van V&J 3 mln voor vrijgemaakt). Het
onderwerp komt terug op de agenda op het moment dat de business case gereed is waar het
ministerie van financiën nu aan werkt over het integraal afpakken.



Afgesproken is dat op 23 mei bij de bestuurlijke conferentie vanuit Amsterdam een presentatie zal
worden voorbereid over ontwikkelingen op gebied van veiligheid en criminaliteit in stedelijk gebied.



Herbevestigd is dat ministerie en politie zullen zorgen dat bij landelijke publicatie van
veiligheidscijfers per gemeente deze minimaal 7 dagen voor publicatie ter afstemming bij de
gemeenten worden neergelegd. Dit n.a.v. de discussie rond de publicatie van veiligheidscijfers rond
AZC-locaties en cijfers over verwarde personen.



Ten aanzien van de uitrol van de gezamenlijke werkwijze politie, OM en gemeenten rondom de
groepsscan voor jeugdgroepen is afgesproken dat het ministerie een subsidie geeft om gemeenten
te ondersteunen bij de implementatie van dit systeem. Het OM heeft aangegeven nog in kaart te
willen brengen wat de meerkosten zijn voor het OM van invoering van deze systematiek. Het
onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda.



De minister heeft gesproken over de voornemens binnen het ministerie in het kader van het traject
‘V&J verandert’.



De politie heeft aangegeven dat het overzicht met cijfers per gemeente van de aanrijtijden bij prio 1,
2 en 3 meldingen over twee weken gepubliceerd zal worden en dat deze cijfers nu met alle
gemeenten afgestemd worden.



Ten aanzien van het onderwerp privacy en informatiedeling heeft de minister aangegeven dat er in
afstemming met VNG en Bureau Regioburgemeesters gewerkt wordt aan de inrichting van een
digitaal platform waar gemeenten terecht kunnen met de complexe vraagstukken op het gebied van
de privacyregelgeving. Daarnaast heeft hij aangegeven dat er een impactanalyse zal worden
gemaakt van de gevolgen van de nieuwe Europese richtlijn op gebied van privacy. Ook de gevolgen
van de privacy audit bij de politie door de Rijksauditdienst waaruit blijkt dat de politie de
privacyregels onvoldoende volgt, worden in kaart gebracht.



Bij de rondvraag is gesproken over informatiedeling en radicalisering, de Rotterdamwet en de
financiering van de RIEC’s.

