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De regioburgemeesters hebben de minister gevraagd de stukken voor het LOVP eerder te
verzenden, zodat er ook tijd is om binnen de regio standpunten af te stemmen met andere
burgemeesters.



Er is nog geen helderheid over de vraag of het kabinet extra middelen uittrekt voor de
politie. Als er geen of niet voldoende extra financiën beschikbaar komen dan moeten er
keuzes worden gemaakt voor de begroting van 2017. Er is afgesproken dat er een extra
LOVP wordt gepland op het moment dat er helderheid is over het financiële kader, zodat het
gezag aan de voorkant betrokken wordt bij de te maken keuzes. De politie is gevraagd
scenario’s voor te bereiden.



De minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is een onafhankelijke commissie in te
richten die een uitspraak moet gaan doen over wat voor een politie Nederland de komende
20 jaar nodig heeft en wat dat betekent voor de financiën en de politiesterkte.



Er is gesproken over de sterkteontwikkeling bij de politie. Op dit moment is er sprake van
overbezetting in de basispolitiezorg en onderbezetting bij de Landelijke Eenheid en de PDC.
Op de middellange termijn zullen er echter veel medewerkers uitstromen en zal de sterkte
in de basispolitiezorg dalen onder de formatief afgesproken sterkte. Het is daarom van
belang dat er voldoende aspiranten naar school worden gestuurd ook als er financiële
problemen zijn. Zowel het OM als de (regio)burgemeesters spreken hun zorg uit over de
ontwikkeling van de sterkte zowel in de opsporing als in de basispolitiezorg. In het volgend
LOVP zal er aan de hand van scenario’s doorgesproken worden over de sterkteontwikkeling.



In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering verzoekt er voor te zorgen
dat overal het aantal wijkagenten minimaal 1 op 5000 inwoners is en daarbij te bezien hoe in
wijken met complexe problemen gezorgd kan worden voor extra capaciteit. De
burgemeesters hebben de minister aangegeven dat deze motie alleen kan worden
uitgevoerd als er extra wijkagenten bij komen. Er zal een volgende keer over verder worden
gesproken.



Op de agenda stonden diverse stukken die een nadere uitwerking bevatten van de afspraken
die gemaakt zijn in het kader van de herijking van de nationale politie. In het portfolio
transitie wordt per onderdeel van de herijking aangegeven wat de voortgang is, wat de
mijlpalen en issues zijn. De korpschef heeft aangegeven dat hij nu 1 maand aan het werk is
en dat hij heeft geconstateerd dat er nog een nadere prioritering moet gaan plaatsvinden. Er
is veel in gang gezet, maar er moet ook nog veel gebeuren en niet alles kan tegelijkertijd. Er
komen nieuwe prioriteiten bij zoals vluchtelingen en terrorisme en ook het financiële kader
speelt hierbij mee. Er is afgesproken dat er nog schriftelijk gereageerd wordt op het
‘portfolio transitie’.

De burgemeesters hebben reeds aangegeven dat zij verbaasd zijn dat er geen aandacht in
het stuk wordt gegeven aan de kwaliteit van de basispolitiezorg en de wijkagenten.


Op de agenda stond ook een notitie waarin de politie nader invulling heeft gegeven aan de
afspraken om politiechefs meer ruimte te geven voor lokaal maatwerk. De politiechefs
hebben een urgentiebudget gehad van ongeveer 0,5 mln per eenheid voor uitgaven die
nodig zijn in de operatien en daarnaast krijgen zij ruimte om een aantal budgetten zelf in te
zetten en om ook tussen die budgetten te schuiven. Ook komt er meer vrijheid in de
inrichting van de formatie per eenheid. De burgemeesters hebben aangegeven deze
voorstellen te zien als een mooie eerste stap en dat ze benieuwd zijn naar de volgende
stappen.



Er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoek bestuurlijk
instrumentarium te ontwikkelen om versnijdingspanden te sluiten. Vanuit de
regioburgemeesters is aangegeven dat een aantal steden hier grote behoefte aan heeft .



De minister heeft aangekondigd dat er veel druk staat op de capaciteit van de Kmar. Er komt
bijstandsaanvraag van de minister van defensie voor inzet van de politie. De
regioburgemeesters hebben aangegeven dat er ook veel druk staat op de capaciteit van de
politie en vraagt hoe het zit met de uitbreidingsplannen van de Kmar waar het Kabinet geld
voor heeft uitgetrokken. De minister geeft aan dat Kmar momenteel mensen werft. Als die
binnen komen, in loop van het jaar, dan kan mogelijk een en ander weer afgebouwd
worden. Er wordt nog over doorgesproken als bijstandsaanvraag daadwerkelijk binnen is.



De minister vraagt aandacht voor de motie Telegen waarin de regering wordt opgeroepen er
voor te zorgen dat bij huisbezoeken voorkomen wordt dat het signaal wordt afgegeven dat
er in de samenleving geen ruimte is voor vreedzaam protest. De regioburgemeesters geven
aan deze motie ter kennisname aan te nemen. De politie doet haar werk onder gezag van de
burgemeester en die spreken daar indien nodig met hun gemeenteraad over.



De minister heeft in de rondvraag toegezegd voortgang te gaan maken met de Kaderwet
gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden.

