Bestuurlijke terugkoppeling LOVP 18 juni 2018
-

De minister is voornemens een adviesaanvraag bij de Raad van State te doen naar
aanleiding van het verzoek van de regioburgemeesters om juridisch te regelen dat een
gemeente persoonsinformatie intra-gemeentelijk mag delen met het oog op het voorkomen
en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. In het LOVP is gesproken over deze concept
adviesaanvraag. De regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij van mening zijn dat het
moet gaan om de vraag hoe we de bestaande praktijk kunnen codificeren. Het gaat niet om
het creëren van nieuwe bevoegdheden. Het is niet de bedoeling dat burgemeesters op de
stoel van het OM gaan zitten of dat de verhoudingen binnen de driehoek hybride worden.
Binnen de kaders van de bestaande bevoegdheidsverdeling willen gemeenten de
bestuurlijke aanpak vormgeven. De vraagstelling aan de Raad van State zou moeten starten
vanuit een gezamenlijke visie op die rol van de gemeente zoals die in de praktijk reeds is
vormgegeven. De vraag is vervolgens of dat een verstandige praktijk is en zo ja hoe die rol te
codificeren is en hoe de benodigde informatie-uitwisseling te regelen is. Afgesproken wordt
dat de regioburgemeesters en het OM hun tekstuele wijzigingen zullen aanreiken aan de
minister.

-

Cao: vakbonden hebben een herstelplan aan de minister aangeboden. Zij zien dit herstelplan
als randvoorwaardelijk voor het cao-akkoord. Op dit moment is er een pauze in de
onderhandelingen omdat bonden hun achterban willen consulteren.

-

De leden van het LOVP zijn geïnformeerd over de hoofdlijnen van de voorgestelde
wijzigingen van het stelsel herziening Geweldsaanwending Politie.

-

Er is gesproken over het niet doorgaan van het vuurwerkverbod. Burgemeester Krikke heeft
aangegeven verrast te zijn over het besluit. De minister snapt de teleurstelling en zal de
komende jaarwisseling kritisch kijken wat er gebeurt en of er toch meer maatregelen nodig
zijn. De minister zegt dat hij er met de VNG over spreekt. Het OM geeft aan dat handhaving
door de politie lastig kan worden als het aantal vuurwerkvrije zones fors gaat toenemen.

-

Er is afgesproken dat elke regionale driehoek uiterlijk 15 juli een potloodschets maakt voor
de verdeling van de extra politiesterkte binnen de regio en dit ook aanlevert bij de minister
zodat hij een eerste beeld heeft van de voorgenomen verdeling. Vervolgens zal de verdeling
onderdeel worden van de regionale meerjarenbeleidsplannen en onderdeel worden van het
reguliere bestuurlijke proces met alle gezagen in de eenheid. Er kunnen dan nog wijzigingen
aangebracht worden.

-

Naast de structurele 291 miljoen die in het regeerakkoord is uitgetrokken voor de politie
wordt er bij de komende miljoennota nog incidenteel 58 miljoen vrijgemaakt voor de
politie. Dit geld is bedoeld voor mitigerende maatregelen om tijdelijke tekorten in eenheden
op te vangen. Het volgend LOVP komt er een concreet voorstel hoe dit geld in te zetten.

-

In het LOVP van 16 april is de KC gevraagd om zijn professionele mening te geven over de
mogelijke verschillen in werklast tussen de eenheden. De KC gaf aan dat hem gebleken is dat
elke eenheid op een andere manier werklast meet. Daardoor is vergelijken niet goed
mogelijk. Het enige instrument dat we hebben is Hbvs. Uit de quick scan die in het vorig
LOVP is besproken, is gebleken dat het Hbvs als verdeelinstrument voldoet en dat op twee
onderwerpen, te weten mobiliteit en nieuwe criminaliteitsvormen, nader onderzoek nodig
is. De korpschef wil dan ook dit onderzoek afwachten. De korpschef stelt verder vast dat
alle eenheden te kampen hebben met schaarste. Verder is er sprake van verschillende,
soms zwaar wegende problematiek tussen eenheden (bijv.: ondermijning in de zuidelijke
eenheden, de haven in Rotterdam, CTER in Den Haag, liquidaties in Amsterdam,
aanrijdtijden in Noord en Oost). Bovendien blijkt dat de behoefte aan capaciteit
wisselend is en geregeld onvoorspelbaar en ingrijpend, wat dan leidt tot een inbreuk op
de geplande inzet (voorbeelden: een reeks levensdelicten in Friesland, de zaak Anne
Faber in Midden). Ten slotte geven eenheden aan dat ze een deel van de bestaande
knelpunten denken te kunnen oplossen met de toegekende extra sterkte. Alles
overziend zijn er aldus de korpschef geen eenheden die er substantieel uit springen.

Door de regioburgemeesters uit de zuidelijke eenheden is aangegeven dat zij dit anders
zien en dat zij van mening zijn dat werklast onvoldoende in Hbvs is opgenomen. Dit
hebben zij ook per brief aangegeven. Uit de hierop volgende discussie blijkt dat deze
mening niet algemeen gedeeld wordt. Afgesproken wordt dat de uitkomsten van het
nader onderzoek naar het effect van mobiliteit en van nieuwe criminaliteit op de
eenheden worden afgewacht. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de
regioburgemeesters zal het WODC door de minister gevraagd worden voortgang te
maken met het onderzoek. Daarnaast is afgesproken dat de korpschef een voorstel zal
maken ter bespreking in een volgend LOVP voor het verbeteren van de operationele
samenwerking tussen eenheden voor problemen die een langere periode beslaan (en niet
opgelost kunnen worden met bijstand). Daarnaast zal de KC structureel de
inzetbaarbaarheid per eenheid in kaart brengen en monitoren zodat hij bij de
aspirantentoedeling daar op kan inspelen.
- Er is gesproken over het concept beheerplan en begroting 2019. Dit is één van de
onderwerpen die in artikel 19 van de Politiewet staan die besproken moeten worden in het
LOVP. Afgelopen jaren zijn regioburgemeesters vaak kritisch geweest op het
abstractieniveau van beheerplan en begroting. Politie werkt nu aan een doorontwikkeling
die moet leiden tot een meer informatieve begroting en beheerplan waar je ook informatie
over de regionale eenheden uit kan halen. Op dit vlak zijn nu eerste stappen gezet. De
regioburgemeesters hebben aangegeven dat positief te vinden. Daarbij hebben ze wel
aangegeven dat er verdere stappen nodig zijn en hopen dat volgend jaar ook voor

begrotingsposten zoals de personele lasten een verdeling per eenheid gegeven kan worden.
Dit is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de afspraak dat politiechef en gezag
binnen de personele begroting de ruimte hebben om de formatie te wijzigen. De begroting
en beheerplan worden op Prinsjesdag openbaar.
-

Er is gesproken over de voortgang van maatregelen rond het verbeteren van de kwaliteit van
de gebiedsgebonden politiezorg. Regioburgemeesters hebben gevraagd naar meer
concreetheid in de doelen en in het tijdspad rond GGP. Het blijft nu allemaal te vaag. Als
voorbeeld werd gegeven ten aanzien van versterking van de basisteamchef: wat wordt
concreet daarin beoogd en wanneer moet dat gerealiseerd worden. Dit geldt ook voor de
afspraak dat 20% van de wijkagenten HBO werk- en denkniveau moet hebben. Het OM heeft
aangegeven de koppeling tussen GGP en opsporing te missen.

-

Ten aanzien van de veiligheidsagenda is door de regioburgemeesters samen met het OM
een voorzet gedaan voor de indeling van de agenda en voor de op te nemen thema’s. Dit
voorstel is gemaakt op basis van de concept regionale beleidsplannen die nu worden
opgesteld. Het uitgangspunt was daarbij dat alleen thema’s die evident een landelijke
aanpak nodig hebben geschikt zijn om landelijke afspraken met de politie over te maken.
Andere zaken zijn aan het gezag om te prioriteren en om in de driehoek afspraken over te
maken. Er is benadrukt door de regioburgemeesters dat het aantal landelijke doelstellingen
beperkt moet zijn omdat er te vaak geluiden zijn dat politie niet toekomt aan de lokale
prioriteiten omdat de nationale prioriteiten voor gaan. Dat is nu juist wat we niet moeten
willen als we de driehoek weer in positie willen brengen. Het OM heeft aangegeven
positieve ervaringen te hebben met de vorige veiligheidsagenda. Afgesproken is dat er een
bestuurlijke werkgroep komt om een en ander verder te brengen.

-

Er is afgesproken dat de Taskforce overvallen wordt voortgezet.

-

Ondermijningsfonds: Naar aanleiding van het rapport dat op verzoek van de
regioburgemeesters is gemaakt door Berenschot over een anti-ondermijningsfonds gevuld
met opbrengsten van het afpakken heeft de minister aangegeven met de burgemeesters en
het OM te willen zoeken naar een tussenoplossing. Een fonds waar inkomsten en uitgaven
gekoppeld worden kan niet op steun van het kabinet rekenen, maar hij wil wel kijken naar
andere opties om te komen tot een fonds met als oogmerk het herstel van maatschappelijke
schade.

