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Actualiteiten
Vuurwerkverbod
 De minister geeft aan dat er in coalitie geen draagvlak is voor een verbod op knalvuurwerk. Er
wordt nu gekeken naar andere maatregelen om problematiek jaarwisseling te kunnen
kanaliseren mede met oog op handhaafbaarheid. De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat is in the lead. Medio mei wil het Kabinet hierover een besluit nemen.

Resultaten QuickScan sterkteverdeling
 In het LOVP van 5 februari is afgesproken dat er een quick scan zou worden uitgevoerd naar de
vraag: “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?”


Door de onderzoekers is bij alle eenheden gevraagd welke regionale of landelijke
ontwikkelingen in de eenheid ijk effect zouden kunnen hebben op het sterkteverdeelsysteem.
Dit heeft een lijst met ontwikkelingen opgeleverd, die door de onderzoekers getoetst zijn. De
conclusie van de onderzoekers is dat er geen majeure redenen zijn om het systeem aan te
passen omdat er, dan wel rekening is gehouden in het verdeelsysteem met de specifieke
problematiek dan wel dat de ontwikkeling zich in alle eenheden heeft voorgedaan. Voor twee
onderwerpen is nader verdiepend onderzoek aanbevolen, te weten toegenomen
mobiliteit/toerisme en veranderende criminaliteit.



In het LOVP is ingestemd met het voorstel op deze twee thema’s nader onderzoek te doen. Hier
zal een separaat onderzoeksvoorstel voor worden opgesteld. Het WODC zal gevraagd worden
dit onderzoek uit te voeren.



Door de burgemeesters is de korpschef gevraagd, naar aanleiding van een brief die gestuurd is
door de drie Zuidelijke regio’s, zijn beeld te geven over de werklast van de eenheden. Over de
invulling zal nog afstemming plaatsvinden.

Uitwerking Regeerakkoord: Beslisnotitie


Na diverse uitgebreide overleggen, zowel ambtelijk als met de minister, is het gelukt om een
afgewogen voorstel neer te leggen voor de inzet van de middelen uit het regeerakkoord met
zowel sterkte-uitbreiding als extra middelen voor ICT. De sterkte-uitbreiding komt deels ten
goede aan de aanpak van ondermijning en wordt daarnaast ingezet ter versterking van de
basisteams en districten. De sterkte wordt grotendeels BVS-matig verdeeld. De





regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij, gezien de financiële middelen die het
regeerakkoord uittrekt voor de politie, tevreden zijn over de voorgestelde verdeling. Maar dat
zij ook graag zouden zien dat het Kabinet meer geld uittrekt voor sterktegroei. De
burgemeesters stemmen in met de voorgestelde verdeling en met de beslisnotitie waarin ook
voorstellen worden gedaan voor flexibilisering en voor meer lokale ruimte voor basisteamchefs
en politiechefs. Door een enkele regioburgemeester wordt aangegeven teleurgesteld te zijn
over de capacitaire uitbreiding voor zijn/haar eenheid.
Het OM benadrukt het belang van samenwerking bij de aanpak van grote
ondermijningsproblematiek. De voorzitter van het college van PG’s doet een appèl op de
driehoeken om wanneer de situatie daarom vraagt recherchecapaciteit van meerdere
eenheden samen te smelten tot robuuste teams.
Het ministerie geeft aan dat er nog overleg nodig is met het Ministerie van Financiën en met de
vakbonden. Tot die tijd zal er nog geen openbaarheid worden gegeven aan de gemaakte
afspraken.

Concept hoofdlijnen kabinetsreactie rapport Evaluatie Politiewet


Door het ministerie is in afstemming met de ondersteuning van politie, OM en
regioburgemeesters een concept kabinetsstandpunt gemaakt over het rapport Evaluatie
Politiewet van de commissie Kuijken. In grote lijnen kunnen de regioburgemeesters zich in het
voorstel vinden. De regioburgemeesters zijn daarbij blij dat de schriftelijke reactie die de
regioburgemeesters hebben gestuurd aan de minister meegestuurd wordt aan de Tweede
Kamer. Grote delen van hun reactie zien de burgemeesters terug in de kabinetsreactie. Er is wel
door de minister gekozen om geen onafhankelijk voorzitter in te voeren voor het LOVP, maar
dat zien regioburgemeesters niet als een halszaak. Op twee punten is er wel nog een echt
discussiepunt dat is het voorstel om de wet aan te passen om de KMar een vaste taak te geven
in het domein van bewaken en beveiligen en de tekst rond de BOA’s. De minister geeft aan dat
op beide punten wordt bezien of de tekst aangepast kan worden.

Jaarverantwoording politie 2017
 Er is ingestemd met de jaarverantwoording van de politie.
Veiligheidsagenda





Er heeft een eerste bespreking plaats gevonden over de nieuwe landelijke beleidsdoelstellingen
voor de politie.
De regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij willen komen tot een beperkte set aan
landelijke beleidsdoelstellingen voor de politie om zo zoveel mogelijk ruimte te geven aan het
lokaal gezag. De landelijke doelstellingen moeten zich richten op die zaken waar echt een
landelijke overkoepelende aanpak nodig is. Daarnaast kan er mogelijk een paragraaf komen
waarin de thema’s staan die minister en gezag belangrijk vinden maar weer geen concrete
doelstellingen aangekoppeld worden. De korpschef vraagt aandacht voor het vinden van
prestatie-indicatoren die o.a. beschikbaarheid, tevredenheid en vertrouwen in politie meten.
De regioburgemeesters geven aan dat in het kader van de nieuwe regionale beleidsplannen in
de meeste regio’s momenteel een traject loopt om samen met de burgemeesters in de regio te
bepalen wat de relevante regionale thema’s zijn. Ambtelijk zal door Bureau
Regioburgemeesters samen met de regionale adviseurs worden bezien welke thema’s die
hieruit naar boven komen geschikt zijn voor opname in de landelijke afspraken omdat er





landelijk aspecten aanzitten. In het volgend LOVP kan dan doorgesproken worden over deze
thema’s.
De regioburgemeesters zijn daarnaast benaderd door leden van het Kabinet ten aanzien van het
thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vinden zij een belangrijk thema, maar de
vraag is of dit moet leiden tot een extra landelijke doelstelling voor de politie of dat dit een
onderwerp is die allen belangrijk vinden maar waar geen specifieke landelijke kwantitatieve
doelstelling aangekoppeld wordt. De regioburgemeesters vragen de minister om met de collega
ministers te spreken over het idee om er geen afspraak met een harde doelstelling van te
maken, maar er wel tekstueel aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld een landelijke
taskforce op dit punt in te richten.
Het OM geeft aan dat het ook draait om thema’s die regionaal niet worden gesignaleerd en
opgepakt, maar wel aandacht en inzet behoeven. Het OM verwijst daarbij naar de huidige
agenda waar ten aanzien van het thema fraude resultaten zijn behaald die je anders wellicht
niet had gehad.

Uitbreiding publicatie politiecijfers via Misdaad in kaart
 Er is een schriftelijke consultatie gedaan bij alle burgemeesters in de eenheden voor wat betreft
de vraag of er maandelijks politiecijfers per gemeente kunnen worden gepubliceerd.
 Hier waren niet alle burgemeesters het mee eens. Twee regioburgemeesters geven aan het
principieel onjuist te vinden dat politie deze cijfers publiceert. Dat zou voorbehouden moeten
zijn aan het gezag. Politie benadrukt dat het gaat om politiegegevens die nu vaak via WOBverzoek opgevraagd worden. De korpschef geeft daarbij aan dat afstemming vooraf op maat
door de lokale politievertegenwoordiger met de gemeenten mogelijk is;
 De minister benadrukt dat het niet publiceren van eigen cijfers met zich meebrengt dat anderen
dat gaan doen; dat geeft veel ruis in media.
 Afgesproken wordt een procesafspraak te maken en het besluit te nemen dat de cijfers wel
gepubliceerd gaan worden. Daarbij wordt in principe uitgegaan van een standaard publicatie
eens in de 3 maanden. Gemeenten kunnen ook afspreken met de politie dat de cijfers eens per
maand worden gepubliceerd. Over het exacte proces wordt nog afgestemd door de korpschef
met de voorzitter van de regioburgemeesters.
 De regioburgemeesters maken een uitzondering op zeden (daarbij gaat het hen ook om
kinderporno en kinderprostitutie). Deze cijfers moeten niet gepubliceerd worden op een te laag
(wijk/gemeente) en daarmee herleidbaar niveau.
 Verder wordt nog aandacht gevraagd voor of feit dat een zedendelinquent weer terugkomt in
zijn eigen buurt waar het delict gepleegd is. Dat zou anders moeten. Dat vindt het OM ook, die
is hierover in gesprek met minister Dekker.

