Uit het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
Op 12 december 2016 heeft het LOVP plaatsgevonden. In het LOVP is onder andere
gesproken over diverse opsporingsonderwerpen, de daling van de operationele bezetting bij
de politie, de aanpak overlastgevende asielzoekers en over de taak van de KMar bij
bewaken en beveiligen van personen en gebouwen.
Zo is er ingestemd met de toekomstagenda voor de ondermijning, die er vanuit gaat dat elke
regio de aanpak van ondermijning zal verstevigen. Afgesproken is dat in alle regio’s
ondermijningsbeelden worden opgesteld om te komen tot een verstevigde integrale aanpak
van de problematiek. Het ministerie van V&J stelt hiervoor geld beschikbaar. In het LOVP is
verder gesproken over de visie op de opsporing waaraan politie en OM werken. Daarbij is
nadrukkelijk aangegeven dat de visie gezien moet worden als een eerste aanzet, bedoeld
om het gesprek in gang te zetten en richting te geven aan een grondige transitie van de
opsporing en vervolging. De visie schetst de maatschappelijke ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan voor de opsporing. Naast de mogelijkheid van strafrechtelijke en
bestuurlijke interventies komt de inzet van burgers, bedrijven en het sociaal domein in de
aanpak van criminaliteit duidelijker in beeld. Daarnaast is het belangrijk dat er geïnvesteerd
wordt in een opsporing die “state of the art” is, in verbinding staat met de maatschappij,
streetwise, cyberwise en forensic wise is.
Er is verder gesproken over de formatie en bezetting van de politie. De operationele
bezetting zal de komende jaren achteruit gaan, mede als gevolg van de grote uitstroom door
vergrijzing. Er zijn maatregelen nodig op het gebied van flexibiliseren van
arbeidsvoorwaarden, het verkorten van opleidingen en het versneld innemen van
aspiranten. De regioburgemeesters maken zich zorgen over deze daling van de operationele
bezetting en hebben gewezen op het probleem dat aspiranten voor 100% meetellen in de
sterkte terwijl ze maar 40% inzetbaar zijn. Als het aantal aspiranten toeneemt, terwijl de
sterkte vaststaat, is het effect dat het totaal aantal opgeleide agenten daalt.
De staatssecretaris van Vreemdelingenzaken was aanwezig om te spreken over de aanpak
van overlastgevende asielzoekers uit veilige landen. Er is gesproken over de optie van het
uitgeven van gebiedsgeboden tijdens Oud en Nieuw. Daarbij is gewezen op het belang van
goede dossiervorming en registratie van elke overtreding en elk strafrechtelijk feit, zodat er
voldoende onderbouwing is om een dergelijke maatregel te treffen. Daar waar dit speelt is
de lokale gezagsdriehoek de plek om afspraken te maken. De politie zorgt lokaal voor goede
analyses van de problematiek.
Tot slot is gesproken over een concept wetsvoorstel, waar de minister van Veiligheid en
Justitie aan werkt. De minister is voornemens de Politiewet aan te passen, zodat de KMar
net als de politie een eigenstandige taak krijgt bij het bewaken en beveiligen van personen
en gebouwen. Tot op heden levert de KMar bijstand als de politie onvoldoende eigen

capaciteit kan vrijmaken. De burgemeesters hebben aangegeven het principieel niet eens te
zijn met het voorstel dat twee organisaties dezelfde taak krijgen. De KMar is uiteindelijk een
militaire organisatie en die krijgt hiermee een eigenstandig deel van de politietaak. Dit zal in
de praktijk spanning gaan opleveren. De minister heeft aangegeven desondanks het
consultatietraject te starten. De burgemeesters zullen hun standpunt dan wederom
inbrengen.

