Afgelopen maandag heeft er een extra LOVP plaatsgevonden om te
spreken over de financiële situatie van de politie, de opsporing en de
wijkgebonden politiezorg. In het LOVP zijn de volgende zaken aan de orde
gekomen.
- De minister heeft aangegeven dat ten behoeve van de politie voor
2016 188 miljoen beschikbaar zal komen. Het budget komt
beschikbaar ter dekking van de kosten die de politie maakt voor
vluchtelingen, voor de financiering van de CAO en voor de korte
termijn maatregelen voor de versteviging van de opsporing en
verder en voor het (deels) oplossen van het financiële tekort van
2016 bij de politie. Het gaat grotendeels om in november
toegezegd geld. Daarnaast is er 49 mln extra beschikbaar gekomen.
Besluitvorming over de financiële middelen voor 2017 en verder
zal in het Kabinet plaatsvinden bij de begrotingsbesprekingen in de
zomer.
- De burgemeesters hebben hun zorg over de financiën uitgesproken.
In 2016 wordt het financiële tekort deels gedicht maar voor de
jaren daarna is nog niets duidelijk. De middelen die nu beschikbaar
komen dekken gaten, maar er kan nog niet gewerkt worden aan
vernieuwing. De KC heeft aangegeven dat de problematiek wel
verkleind wordt in 2016 maar dat een deel van het tekort
opgevangen moet worden uit het eigen vermogen. De ondergrens
van het eigen vermogen wordt bereikt. Als er niet genoeg
middelen voor 2017 vrij worden gemaakt heeft dat gevolgen voor
de politie die de taakuitvoering zullen raken. Hier ziet de korpschef
grote risico’s.
- Op de agenda stonden verder de sterkte/zwakte analyse van de
opsporing, de voortgangsrapportage opsporing en een notitie over
het gebiedsgebonden werken waarin de minister voorstelt om tot
een gezamenlijk ontwikkelagenda te komen voor het
gebiedsgebonden werken. De burgemeesters hebben aangegeven
dat zij graag een verbinding willen hebben tussen de plannen voor
de opsporing en voor de gebiedsgebonden politiezorg. Opsporing
en de gebiedsgebonden politiezorg zijn aan elkaar verbonden en
het is jammer als er vanuit kokers naar de kwalitatieve en
kwantitatieve verbetering van de beide werkprocessen wordt
gekeken. Het is belangrijk dat er één voorstel met

verbetermaatregelen komt gericht op beide werkprocessen.
Uitgangspunt moet daarbij zijn wat er nodig is met het oog op de
toekomst. OM heeft aangegeven de verbinding met lokaal bestuur
erg belangrijk te vinden en wil graag de handen in een slaan. De
aanpak van criminaliteit kan alleen maar in een intensief
driehoekstraject.
- Afgesproken is dat er een werkgroep komt boven de twee
trajecten voor de opsporing en de gebiedsgebonden politiezorg
waar beide gezagen aan deel nemen en waar beide trajecten
samen komen. Een en ander moet resulteren in een korte notitie
met een investeringsagenda waarin aangesloten wordt bij de
sterkte zwakte analyse over de opsporing en de notitie van de
regioburgemeesters over investeren in de politie. In de agenda
moet aandacht zijn voor kwaliteit, kwantiteit en innovatie. De bm’s
hebben benadrukt dat innovatie en kwaliteit de kwantiteitsvraag
niet vervangt.

