Bestuurlijke terugkoppeling LOVP 5 februari 2018
Jaarwisseling en vuurwerkverbod.
 De minister licht toe dat er nog geen politiek draagvlak is voor een algeheel vuurwerkverbod.
 Hij zal het Kabinet naar verwachting voorstellen om uit te gaan van een beperkter verbod en om
daarnaast extra aanscherpende maatregelen te nemen zoals het verplicht mee verkopen van een
stabilisator voor vuurpijlen. De minister ziet dit als een eerste stap die goed geëvalueerd moet
worden.
 Er wordt verschillend gereageerd vanuit de burgemeesters. Burgemeesters stellen aanvullend voor
het afsteken van vuurwerk te beperken tot de periode tussen 00.00 uur en 02.00 uur ‘s-nachts.
Daarnaast wordt gewezen op het probleem van gebieden die dicht bij de grens zitten waar mensen
hun vuurwerk uit de buurlanden halen. OM geeft aan dat de handhaafbaarheid voor politie en OM
complexer wordt bij elke nuancering die wordt aangebracht.
Stand van zaken opsporing
 Politie en OM werken aan een ontwikkelagenda opsporing en vervolging. Centrale vraag is hoe de
opsporing en vervolging, vanuit het besef dat de burger centraal moet staan, kunnen en moeten
inspelen op maatschappelijke veranderingen en technologische innovaties. In een aantal proeftuinen
wordt nu geëxperimenteerd met verbetering van de opsporing. Er zijn proeftuinen op gebied van
meer betrokkenheid van burgers in de opsporing, publiek-private samenwerking, big data, aanpak
financieel-economische criminaliteit, cybercrime e.d.
 Vanuit de regioburgemeesters is aandacht gevraagd voor de koppeling met lopende city deals,
bijvoorbeeld op gebied van big data.
 Het OM heeft aangegeven dat lokale driehoeken zullen worden geïnformeerd over de in hun gebied
lopende proeftuinen. Hij nodigt burgemeesters uit dit ook zelf te agenderen.
Personen met verward gedrag
 De KC heeft gemeld dat op 28 februari naar aanleiding van een WOB-verzoek cijfers op gemeentelijk
niveau over personen met verward gedrag wordt gepubliceerd. Deze cijfers zullen voorafgaand aan
publicatie via de regionale/lokale politie met het gezag worden gedeeld.
 Regioburgemeesters vragen om een structurele monitor die zicht geeft op de reden van de groei van
incidenten met personen met verward gedrag. Daarnaast wordt gevraagd geen stigmatiserende
uitspraken te doen in het landelijke persbericht. Slechts een klein deel van personen met verward
gedrag geeft echt grote problemen. Tot slot is aangegeven dat nuancering nodig is in het concept
persbericht omdat vervoer van personen niet overal is gestopt en dat politie vangnet blijft.
Actualisering sterkteverdeling/flexibilisering/bestedingsplan
 Er is afgesproken dat er een quick scan wordt uitgevoerd naar de sterkteverdeling over de eenheden
met de volgende onderzoeksvraag: “Spelen er in politie-eenheden nieuwe structurele problemen die
niet of niet voldoende ondervangen zijn door de criteria die gebruikt zijn in HBVS waardoor er een
onevenwichtigheid is in de huidige verdeling van de formatieve sterkte over de eenheden? Indien dit
het geval is, zijn hiertoe specifieke maatregelen te treffen (bijvoorbeeld door specifieke inzet van de
extra middelen) of rechtvaardigt dit een herijking van de sterkteverdelingssystematiek?”
 De KC geeft een toelichting op bezetting en op zijn ideeën voor de flexibiliseringsagenda. De KC geeft
aan dat de klassieke criminaliteitscijfers dalen, maar dat er een verschuiving is naar andere vormen





van criminaliteit en dat teams een toenemende werkdruk ervaren door meer prio meldingen. Er is
extra geld bijgekomen, maar dat is minder dan beoogd was. Dit geld lost niet alle
capaciteitsproblemen op. De oplossing zal ook gezocht moeten worden in efficiëntie-maatregelen,
meer technologie en meer samenwerking met private en publieke partijen. De flexibiliteitsagenda
bestaat in de ogen van de KC uit drie lijnen: ruimte in arbeidsvoorwaardelijke regelingen (zoals
aanpassing arbeidstijdenregeling), meer lokale ruimte voor politiechefs en basisteamchefs om keuzes
te kunnen maken tussen mensen en middelen (zoals: wil je 3fte er bij of meer geld voor overwerk, of
wil je 100 rechercheurs of 95 en 1 analysetool), meer ruimte voor maatwerk tussen PDC en eenheid.
De korpschef geeft aan dat om dit te kunnen regelen er afspraken gemaakt moeten worden binnen
de CAO, dat hij dan meer ruimte moet krijgen om te kunnen schuiven tussen personeel en materieel
(zodat hij deze ruimte door kan geven naar beneden) en dat de extra middelen uit het regeerakkoord
niet meteen vastgelegd moet worden in formatie-uitbreiding, want daarmee zet je de ruimte weer op
slot.
Regioburgemeesters hebben aangegeven voorstander te zijn van meer lokale ruimte voor politiechefs
en teamchefs. In dat kader snappen ze dat er lokaal meer ruimte moet kunnen zijn om te kunnen
schuiven tussen personeel en materieel. Zij hechten er daarbij wel aan dat dit een bespreekpunt is in
de driehoeken. Gezag en politie moeten samen de keuzes maken en het gezag moet weten waar ze
op kunnen rekenen. Dat is nodig als basis voor het lokale veiligheidsbeleid. Regioburgemeesters
geven daarbij aan dat ze zich niet kunnen vinden in voorstellen waarmee de korpschef landelijk de
bevoegdheid krijgt te schuiven met sterkte of dat er bij de landelijke eenheid flexibele sterkte komt,
waarbij de korpschef bepaald waar deze worden ingezet. Verder hebben de regioburgemeesters
aangegeven het vooral belangrijk te vinden dat er meer capaciteit komt. ICT is belangrijk, maar niet
als vervanging van capaciteit. Verder is gewezen op het probleem van meetellen van aspiranten als 1
fte, terwijl aspiranten maar deels inzetbaar zijn. Als het beeld compleet is dan zie je pas het
daadwerkelijke capaciteitsprobleem.
Het OM heeft in het kader van flexibilsering aandacht gevraagd voor differentiatie en flexibilisering in
opleidingen, kortdurende dienstverbanden, gelijktrekken arbeidsvoorwaarden opsporing, inzet
politievrijwilligers en allocatie fte’s in opsporing. Ook van belang is bepaalde specifieke kennis goed
op te bouwen. OM geeft aan dat ook zij capaciteit belangrijk vindt (er is nog altijd sprake van een
handhavingstekort) en dat meer technologie/ICT niet vanzelfsprekend betekent dat je met minder
capaciteit af kan. Naar de indruk van het OM is inzetbaarheid ook een issue in de opsporing.



Afgesproken is dat in het LOVP van 16 april verder gesproken wordt aan de hand van concrete
uitgewerkte voorstellen.



Daarnaast is afgesproken dat in kleiner comité een eerste keer gesproken wordt over de
aanbevelingen van de commissie Kuijken zodat op 16 april een concept kabinetsstandpunt besproken
kan worden.

Gebiedsgebonden Politiezorg
 Er wordt door de politie gewerkt aan een ontwikkelagenda voor de gebiedsgebonden politiezorg. De
ontwikkelagenda is een werkdocument, dat nooit af is. Het belang van een krachtige lokale politie die
verankerd is in de wijk en in de wereld staat voorop in deze ontwikkelagenda. Het geeft een richting
aan, maar laat verder de ruimte aan de 167 basisteams, ieder met elk hun eigen ontwikkeling die
moet passen bij de ontwikkelingen in de gemeenten. Het gesprek over die ontwikkeling moet in de
lokale driehoeken gaan plaatsvinden. De intentie van de politie is dit voor de zomer in alle lokale
driehoeken te bespreken. De agenda richt zich op lokale vernieuwingskracht en op het bevorderen
van het delen van vernieuwingen die lokaal bedacht zijn. De agenda zet ook in op het creëren van
meer ruimte voor de basisteamchefs.





Vanuit de regioburgemeesters is positief gereageerd. Mooi dat het basisteam en de lokale ruimte die
nodig is centraal staan. Wel is er meer helderheid gevraagd over de vraag wanneer de teamchefs nu
die lokale ruimte krijgen, want daar spreken we reeds over sinds herijking Nationale Politie. Verder is
aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de HBO-opleiding voor de GGP.
Het OM vraagt aandacht voor opsporing in de basisteams en voor ZSM.

Ondermijning
 Regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij in het kader van de in het regeerakkoord
aangekondigde Ondermijningswet zien dat er bij het ministerie veel aandacht is voor reeds lopende
wetgevingstrajecten. De regioburgemeesters hopen dat er meer aandacht komt voor de nieuwe
voorstellen die door de regioburgemeesters worden gedaan in de proeve van wetgeving. Dit zijn
voorstellen die voortkomen uit de praktijk en waar, bijvoorbeeld ten aanzien van het punt van
informatiedeling, veel urgentie op zit. Het gaat de regioburgemeesters er niet om dat hun oplossingen
1 op 1 worden overgenomen, maar zij vinden wel dat het gesprek gevoerd moet worden over hoe we
de problemen kunnen oplossen met respect voor de verhoudingen in de driehoek. De burgemeesters
stellen voor dit verder te bespreken in de haardvuursessie van mei en/of dit ook mee te nemen in de
landelijke stuurgroep ondermijning die op korte termijn wordt geïnstalleerd. Ze stellen ook voor de
Autoriteit Persoonsgegevens uit te nodigen omdat die ook graag meedenkt over de oplossing.
 Het OM is voorstander van het voeren van het gesprek, zoals dat vanuit de regioburgemeesters wordt
bepleit.
 De minister zegt toe graag concreet samen te werken aan oplossingen en dit zal hij ook inbrengen in
de landelijke stuurgroep aanpak ondermijning waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn.
Forensisch medisch
 In december is het rapport van de Commissie Hoes over de toekomst van de forensische geneeskunde
uitgekomen. Belangrijk probleempunt is het tekort aan forensisch artsen. De commissie Hoes
adviseert het forensisch medisch onderzoek los te koppelen van de medische arrestantenzorg. Het
forensisch medische onderzoek zou vervolgens robuuster georganiseerd moeten worden, waar
mogelijk geografisch geconcentreerd. Er komt ook een rapport over gemeentelijle lijkschouw uit. Dat
moet in samenhang worden bekeken.
 Regioburgemeesters hebben aangegeven dat het de vraag is of concentratie van de forensische
geneeskunde het probleem oplost van een tekort aan artsen. Advies is om je te richten op de
oplossing van het probleem en geen structuurdiscussies te starten.
 Het OM geeft aan gebrek aan laagdrempelige beschikbaarheid en deskundigheid te beschouwen als
de rode draden in de drie rapporten. Hij is er voorstander van om de drie rapporten in samenhang te
bespreken. Over de gewenste oplossingsrichting laat hij zich nog niet uit, maar dat het aantrekkelijker
maken van het vak er onderdeel van zal uitmaken ligt voor de hand.
 Het ministerie geeft aan zich te richten op professionaliseren en dat concentreren nog niet aan de
orde is. Ten behoeve van het kabinetsstandpunt zullen de verschillende rapporten in samenhang
worden bezien.
Rondvraag
 KC vraagt aandacht voor de schriftelijke consultatieronde bij OM en burgemeesters die op korte
termijn plaatsvindt m.b.t. het onderwerp open data: uitbreiding van misdaad in kaart, maandelijks
publiceren cijfers op StatLine voor politie.

