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Wetswijziging art. 4 Politiewet (bewaken en beveiligen als taak bij de Kmar toevoegen):
er is een gesprek geweest tussen burgemeester Aboutaleb en de minister van Defensie.
Hier zijn de bezwaren van de regioburgemeesters tegen deze wijziging nogmaals
toegelicht. De minister zal nog terugkomen op het verdere proces met het wetsvoorstel.
Informatiedeling: Er komt een pressure cooker bijeenkomst waar medewerkers van
gemeenten en van V&J op het domein van ondermijning samen in kaart zullen brengen
waar informatiedeling niet kan en hoe dat kan worden opgelost. Eind mei zal er
vervolgens een bestuurlijk overleg worden gepland tussen de minister en de
portefeuillehouders van de regioburgemeesters om de uitkomsten en de verdere
stappen te bespreken. Hier zal ook besproken worden wat het onderwerp is dat
vervolgens wordt opgepakt.
Investeringsagenda/formatie: Er is van gedachten gewisseld over de stand van zaken en
over de insteek van V&J en politie bij de formatie.
Inventarisatie behoefte wet- en regelgeving inzake aanpak criminaliteit: De Tweede
Kamer heeft de minister gevraagd welke wetgeving het lokaal bestuur nodig acht om
ondermijnende criminaliteit beter integraal aan te kunnen pakken. De
regioburgemeesters zullen een lijst met voorstellen aanleveren.
Nationaal dreigingsbeeld/aanpak ondermijning: Om de vier jaar wordt door politie een
dreigingsbeeld op gebied van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit gemaakt.
Dit dreigingsbeeld levert input voor de nationale prioriteiten voor bijvoorbeeld de
RIEC’s. Door politie en OM is een toelichting gegeven op het beeld wat uit het
dreigingsbeeld naar voren komt. De burgemeesters hebben aangegeven dat ze hopen
dat bij een volgend dreigingsbeeld ook de lokale/regionale ondermijningsbeelden
meegenomen worden in het dreigingsbeeld. Daarnaast hebben ze aangegeven dat er
geen behoefte is aan veel nieuwe nationale prioriteiten. De burgemeesters willen graag
betrokken worden bij de vertaalslag naar nationale prioriteiten zodat er een goede
koppeling kan worden gemaakt tussen de lokale/regionale prioriteiten en de nationale
prioriteiten.
Screening van ketenpartners/VOG: Op dit moment voert de politie in diverse eenheden
screenings uit bij nieuw aan te stellen medewerkers bij de RIEC’s en bij gemeenten die
zich bezig houden met vertrouwelijke informatie. Dit heeft echter geen juridische
grondslag. In het LOVP is hier al eerder over gesproken en is afgesproken dat gezocht
wordt naar alternatieven en dat tot die tijd de politie de screeningen blijft uitvoeren.
Inmiddels is er via de regioburgemeesters geïnventariseerd wat de behoefte is bij
gemeenten op het gebied van het screenen van medewerkers. Hieruit bleek bij veel
gemeenten dat er behoefte is aan een uitgebreider instrumentarium dan alleen het VOG.
Op dit moment wordt gewerkt aan het introduceren van een VOG politiegegevens voor
een beperkte groep medewerkers op gebied van veiligheid, waarbij niet alleen
strafrechtelijke veroordelingen bekeken worden, maar ook zachtere politiegegevens
meegenomen kunnen worden. De burgemeesters hebben aangegeven dat dit mooi is,

maar nog een onvoldoende oplossing is voor een groep medewerkers bij de RIEC’s en bij
gemeenten, die met vertrouwelijk informatie bezig zijn en waar uitgebreidere screening
inclusief een thuisbezoek nodig is. Het onderwerp komt terug op de agenda.
Incidenten overzicht COA locaties: de concept brief aan de Tweede Kamer lag voor. De
burgemeesters hebben aangegeven akkoord te zijn met de brief, mits met alle
gemeenten de achterliggende cijfers goed zijn afgestemd. De politie heeft aangegeven
dat deze afstemming overal is gebeurd.
Veiligheidsagenda: Men heeft kennis genomen met de notitie waarin de voortgang van
de afspraken geduid wordt. Daarnaast is aangegeven dat op dit moment geen behoefte is
aan het aanpassen van afspraken in de Veiligheidsagenda. Er moet ruimte zijn voor
lokaal maatwerk, wat betekent dat als lokaal aanpassingen gewenst zijn dit lokaal in de
driehoek besproken moet worden. De afspraken in de veiligheidsagenda moeten dan
niet als dogma’s gelden.
De jaarverantwoording politie 2016 is vastgesteld.
Ten aanzien van de strategische toekomstagenda van de politie is afgesproken dat
burgemeesters beter betrokken worden in het proces. Er zullen door politie individuele
gesprekken gevoerd worden met burgemeesters (ook niet regioburgemeesters) en
daarnaast zal er ook doorgesproken worden met de burgemeesters uit het LOVP over de
inhoud van de agenda.
Governance politie: De burgemeesters hebben aangegeven dat ze graag meer
meegenomen willen worden in het proces om te komen tot meer lokaal maatwerk. De
korpschef is bezig met een ronde langs de eenheden over dit onderwerp en zal na de
zomer in het LOVP met de burgemeesters bespreken waar deze gesprekken toe leiden.

