Bestuurlijke terugkoppeling LOVP 17 september 2018

Prinsjesdag:
De minister geeft aan dat er in 2018 30 miljoen incidenteel geld voor de aanpak van cybercrime komt
waarvan 9 miljoen voor de politie.
CAO-akkoord:
De regioburgemeesters zijn blij dat er een akkoord is en dat de eerder aangekondigde acties niet
door zijn gegaan. De burgemeesters hebben toelichting gevraagd op een aantal onderdelen van de
CAO, zoals de automatische doorstroompaden en de vraag of de afspraken de door de minister en de
korpschef gewenste flexibilsering brengen. Daarnaast hebben zij aandacht gevraagd voor de positie
van de Centrale Ondernemingsraad (COR) voor die zaken die in de CAO staan die de
organisatieontwikkeling van de politie raken.
Verder is aandacht gevraagd voor huisvestingproblematiek in de steden: het is het niet meer
mogelijk voor startende agenten met laag salaris een woning te vinden in de stad. Dit is wel nodig om
mensen te kunnen te binden aan je regio. Dit geldt ook voor andere domeinen, bijv onderwijs. Hier
is een bredere maatschappelijke discussie voor nodig en zowel actie vanuit het Rijk als van
gemeenten.
Voortgang Aanpak Personen met verward gedrag:
Het schakelteam aanpak personen met verward gedrag houdt per 1 oktober 2018 op te bestaan. De
regioburgemeesters hebben aangegeven dat het nu vooral nodig is dat ambtelijk samengewerkt gaat
worden tussen de ministeries. Er is minder behoefte aan nieuwe bestuurlijk gremia op dit vlak.
Daarnaast is aangegeven dat het niet zo kan zijn dat de kosten van de aanpak van deze problematiek
(ontstaan door landelijk beleid) afgewenteld wordt op de gemeenten.
Actief Handhaven in het publiek domein:
Er is gesproken over de rol van het gezag en de verhouding tot de Tweede Kamer en de rol van de
korpschef ten aanzien van sturing op veiligheidsonderwerpen. Doorontwikkeling van de professie
behoort bij de rol van de korpschef, maar de prioritering en het niveau van handhaving zijn aan het
gezag om lokaal te bepalen.
Veiligheidsagenda:
Er is van gedachten gewisseld over de vraag welke thema’s in de veiligheidsagenda een plek moeten
krijgen. Door de regioburgemeesters is benadrukt dat alleen die thema’s in de landelijke
veiligheidsagenda thuishoren die een landelijke component hebben. Het gezag stuurt lokaal in de
driehoek de politie aan en daar worden de prioriteiten bepaald. Als ergens een onderwerp niet

speelt dan wordt daar de politie, ook al is het een landelijke prioriteit, niet op ingezet. Lokaal worden
dan ook veel meer onderwerpen opgepakt door de politie dan in de veiligheidsagenda worden
opgenomen. De regioburgemeesters hebben gevraagd dit ook in tekst op te nemen in de
Veiligheidsagenda zodat de landelijke prioriteiten niet de lokale prioriteiten zullen wegdrukken.
Er is afgesproken dat de thema’s ondermijning, mensenhandel, executie en cybercrime (waarbij ook
aandacht zal zijn voor kinderporno) nader uitgewerkt worden naar concrete landelijke afspraken.
Daarnaast wordt de onderwerpen High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, straatroven),
mobiel banditisme, huiselijk geweld en kindermishandeling, terrorisme en radicalisering en personen
met verward gedrag in de veiligheidsagenda benoemd als onderwerpen die zowel landelijk als lokaal
belangrijk worden gevonden. Lokaal wordt hier op gestuurd en landelijk zijn er ondersteunende
taskforces. Er worden daarom geen landelijk kwantitatieve bindende afspraken gemaakt.
Tot slot komt er een categorie afspraken over de randvoorwaardelijke organisatieontwikkeling van
de politie zoals het belang van lokale verankering, de kwalitatieve en kwantitatieve doorontwikkeling
van de gebiedsgebonden politiezorg en de opsporing ed.
De korpschef heeft aangegeven een uitvoeringstoets te doen.
Ontwikkeling van de formatie en bezetting:
Het kabinet heeft 58 miljoen uitgetrokken (verspreid over 3 jaar) om inzetbaarheidsproblemen op te
vangen. In het volgend LOVP zal een concreet voorstel worden geagendeerd hoe dit geld ingezet
wordt.
Door de politie is per eenheid een beeld gegeven van hoe de formatie en de feitelijke bezetting zich
ontwikkelt. Er is gesproken over de vraag hoe de korpschef de huidige hoge uitstroom en
vervangingsvraag wil benutten om te komen tot de door hem aangekondigde kwaliteitsslag bij de
politie zowel in de GGP als in de opsporing. Hij zal hiertoe een plan opstellen die voorjaar 2019 in het
LOVP zal worden besproken.
Ook heeft de korpschef aangegeven dat hij met een voorstel komt hoe hij alle aspiranten uit de
formatie kan halen en hoe hij vervolgens de aspiranten wil toedelen boven de formatie aan de
eenheden. De regioburgemeesters hebben gevraagd dit te doen samen met de politiechefs. Pas als
er een akkoord is met de politiechefs zou het ter afronding geagendeerd moeten worden in het
LOVP.
Ontwikkeling Gebiedsgebonden Politiezorg:
Door de regioburgemeesters is benadrukt dat zij het van belang vinden dat de afspraak uit 2012 om
te komen tot 20% HBO wijkagenten wordt nagekomen. Het gaat om een goede mix van wijkagenten
met diverse opleidingsachtergrond. Lokaal moet per wijk bekeken wat er nodig is, maar de korpschef
moet er voor zorgen dat de randvoorwaarden geregeld zijn om de afspraak invulling te kunnen geven
(zoals voldoende opleidingsplekken en daar waar nodig aanpassing van het functiehuis). Ook hier is
de korpschef gevraagd een concreet plan te maken hoe hij dit gaat doen.

Daarnaast is gesproken over de burgemeestersconferenties die gaan plaatsvinden over de
ontwikkeling van de gebiedsgebonden politiezorg (27 september in Baarn, 8 oktober in Vught en 15
oktober in Dalfsen). Er zijn al veel aanmeldingen maar er zijn nog enkele plekken.
Ontwikkeling Opsporing
Er is aandacht gevraagd voor de samenloop tussen de GGP-agenda en de opsporingsagenda. Het
volgend LOVP wordt inhoudelijk doorgesproken over de ontwikkelagenda opsporing.

