LOVP 18 september
Op 18 september vond het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) plaats. In dit periodiek
overleg spreken de (regio)burgemeesters en de voorzitter van het College van PG’s met de minister
van Veiligheid en Justitie en de Korpschef over beheer en taakuitvoering van de politie.
Prominent op de agenda stond dit keer de gebiedsgebonden politiezorg. De afgelopen periode zijn
verschillende rapporten hierover uitgekomen, met daarin zowel positieve als kritische noties. De
politie had - op verzoek van de regioburgemeesters - een analyse gemaakt van de rapporten. De
politie presenteerde een aantal hoofdlijnen voor een ontwikkelagenda:


GGP offline en online: hoe ga je om met de verbinding tussen web, wijk en wereld, het fysiek
en visueel aanwezig zijn in de wijk;



Schurende verschillen: het herkennen en tegengaan van polarisatie en daartoe de juiste
medewerkers op de juiste plek, diversiteit als operationele noodzaak en het inzetten op de
juiste vaardigheden en verbinding binnen het basisteam;



Wendbare nabijheid: het contextafhankelijk invullen van het nabijheidsvraagstuk door inzet
van huisvesting, politieposten en mobiel werken. Lokaal maatwerk is hierbij belangrijk.



Samenspannen tegen ondermijning: intern en met partners, medewerkers leren kijken naar
ondermijning, interne samenwerking binnen het basisteam en tussen het basisteam en
rechercheonderdelen.

Naast deze hoofdlijnen gaf de politie als belangrijke aandachtspunten: het investeren in
vakmanschap, flexibiliteit en de positionering van de teamchef. De (regio)burgemeesters hebben
hun waardering uitgesproken over deze hoofdlijnen en hebben gevraagd naar een nadere
uitwerking in korte en lange termijn acties. Afgesproken is dat de politie het gezag betrekt bij de
verdere uitwerking.
Een ander onderwerp op de agenda was het probleem van informatiedeling bij de aanpak van
ondermijning. De (regio)burgemeesters hebben aan de minister een voorzet geleverd voor deze
wetgeving in de vorm van een proeve van wetgeving ‘voorkomen en aanpakken ondermijning’. De
komende tijd zal in gezamenlijkheid worden gewerkt aan een voorstel tot wetswijziging.
Verder is er stilgestaan bij huisvesting. De (regio)burgemeesters gaven nogmaals het signaal af dat
de politie pas posten kan sluiten als de dienstverlening op het afgesproken niveau is. Lokaal is
overeenstemming tussen het gezag en de politie noodzakelijk, voordat de politie verdere stappen
zet op het gebied van huisvesting.
Tot slot heeft burgemeester Meijer, voorzitter van het landelijk Strategisch Overleg Outlaw Motor
Gang, de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken bij de aanpak van Outlaw Motorgangs.

