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De regioburgemeesters vragen de minister naar de voortgang met de structurele financiering
van de aanpak van ondermijning. De minister geeft aan hierover op zeer korte termijn te
spreken met de minister van Financiën.
Het ministerie van J&V meldt dat 1 november duidelijk wordt of het cao-akkoord getekend
wordt door de vakbonden.
De korpschef geeft een toelichting op het huidige veiligheidsbeeld. De geregistreerde
criminaliteit daalt. De ophelderingspercentages voor woningcriminaliteit en straatroof liggen
hoger dan vorig jaar. De meldingen van overlast nemen toe.
Er wordt aandacht gevraagd voor bedreigingen van burgemeesters. Nu de rol van
burgemeesters bij de aanpak van criminaliteit toeneemt, is een herpositionering m.b.t. de wijze
waarop men omgaat met bedreigingen van burgemeesters nodig. Er wordt o.a. gesproken over
het nut van een ambtswoning in het kader van de beveiliging van deze woning. De minister van
JenV zal dit punt bespreken met de minister van BZK en zal hier op terugkomen in een volgend
LOVP.

Stand van zaken uitvoering beslisnotitie m.b.t. het regeerakkoord


In april zijn in het kader van de extra middelen uit het regeerakkoord afspraken gemaakt in het
LOVP over extra politiesterkte en over maatregelen ter vergroting van de flexibiliteit. In het
LOVP heeft een notitie voorgelegen met de stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van
deze afspraken. Hieruit blijkt dat de meeste afspraken op koers liggen. De KC licht toe dat in alle
eenheden door gezag en politie wordt gesproken over de verdeling binnen de eenheid van de
extra fte’s. De KC zegt toe in het volgende LOVP een overzicht te geven van hoe de sterkte
verdeeld is.

Besteding 58 miljoen tbv inzetbaarheid


Het kabinet heeft extra incidentele middelen uitgetrokken ten behoeve van
inzetbaarheidsproblematiek bij de politie. Het gaat om 58 miljoen verdeeld over 3 jaar. Op
voorstel van de politie wordt dit budget grotendeels BVS-matig over de eenheden verdeeld.
Daarnaast hebben de eenheden Rotterdam en Den Haag een extra bijdrage gekregen vanwege
aspirantenproblematiek en Limburg vanwege het hoge aantal 55+ers in de formatie. Het LOVP is
akkoord gegaan met het voorstel. De minister zal het voorstel voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling per brief aan de Tweede Kamer communiceren.

Ziekteverzuim


Er is gesproken over de aanpak van ziekteverzuim. Politie kent een hoog ziekteverzuim en het
terugdringen hiervan leidt tot vergroting van de inzetbaarheid. Burgemeesters hebben
aangegeven dit belangrijk te vinden.
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Veiligheidsagenda


Waar in het vorig LOVP de thema’s voor de nieuwe veiligheidsagenda zijn vastgesteld, is nu
gesproken over een aantal ambtelijke dilemma’s die bij het uitwerken van de thema’s naar
concrete teksten en afspraken naar voren zijn gekomen. Aangezien de minister voorafgaand aan
de behandeling van de begroting de Tweede Kamer wil informeren over thema’s en over de
hoofdlijnen van de afspraken, zal er in kleiner verband worden doorgesproken over de
veiligheidsagenda. Daarbij is vanuit de zijde van de burgemeesters aangegeven dat er in het
proces nog ruimte moet zijn voor het horen van de andere burgemeesters in de regio. Dat heeft
tot op heden nog niet plaats kunnen vinden en kan leiden tot de noodzaak te komen tot nadere
aanpassingen. Ook de politie zal nog een uitvoeringstoets doen.

Artikel 4 en Kmar


Er wordt ingestemd met het voorstel om in artikel 4 van de politiewet op te nemen dat de Kmar
aan de politie assistentie kan verlenen op gebied van bewaken en beveiligen. De
regioburgemeesters geven aan dat zij vinden dat in de memorie van toelichting bij de beoogde
wetswijziging helder moet staan dat uiteindelijk het gezag gaat over al dan niet vragen van
assistentie door de kmar en over de wijze van inzet.

Ontwikkelagenda Opsporing


Ter bespreking ligt de Ontwikkelagenda Opsporing voor. Deze ontwikkelagenda gaat over
opsporing in de brede zin, dus niet alleen over de rol van de recherche maar ook over de rol van
het ‘blauw’ daarbij. De ontwikkelagenda bouwt voort op eerdere initiatieven om de kwaliteit van
de opsporing te verbeteren. De kern is te vatten in drie punten: 1) niet een groot centraal
landelijk programma, maar een betere opsporing vanuit de veiligheidsontwikkeling vanuit de
regionale eenheden. 2) meer urgentie voor radicale veranderingen, bijvoorbeeld op de
forensische opsporing. 3) kwaliteitsproblemen aanpakken. Het openbaar ministerie geeft aan de
ontwikkelagenda inhoudelijk te steunen. Aandachtspunt is de realisatiekracht; het OM zou
daarom graag een planning zien. De burgemeesters vragen ook om een nadere concretisering en
tijdlijn en hij vraagt om bij deze concretisering ook de samenhang te zoeken met de GGP
ontwikkelagenda op die punten waar overlap zit. Politie roept op de ontwikkelagenda en de
inzet van de regio daarbij ook te agenderen in de driehoeken.

Strafrechtketen


Afgesproken wordt dit onderwerp te verschuiven naar het volgende LOVP.

Rondvraag




Woonwagenproblematiek. Regioburgemeesters vragen de minister van JenV bij de minister van
BZK aandacht te vragen voor de integrale aanpak van de woonwagenproblematiek en het
veiligheidsvraagstuk daarbij. De minister geeft aan daar inderdaad op korte termijn de minister
van BZK over te zullen spreken.
Vluchtelingen in Bladel. De burgemeesters vragen welke minister aanspreekbaar is m.b.t.
vreemdelingen die weigeren asiel aan te vragen en in een geïmproviseerd kampement wonen,
zoals onlangs is gevonden in Bladel. De minister geeft aan dit te bespreken met staatssecretaris
Harbers.
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