Bestuurlijke terugkoppeling LOVP 4 februari 2019

•

Een aantal afspraken uit de Veiligheidsagenda moeten nog worden vertaald naar specifieke
afspraken per politie-eenheid. Op het moment dat dit is afgerond zal dit (conform artikel 20
Politiewet) via de regioburgemeesters ter schriftelijke consultatie aan de burgemeesters in
de eenheden worden gestuurd.

•

Er is gesproken over het bewaken en beveiligen van bedreigde burgemeesters. De minister
heeft aangegeven hier met meer urgentie mee aan de slag te willen. In mei is een gesprek
voorzien tussen de minister en VNG. Vanuit de regioburgemeesters zal de heer Jorritsma als
portefeuillehouder fungeren.

•

Er is afgesproken dat in mei een haardvuursessie zal worden gehouden over het onderwerp
maatschappelijke onrust in relatie tot de rol en bevoegdheden van de burgemeester.

•

Er is naar aanleiding van het verslag van het vorige LOVP herbevestigd dat de inzet van de
politie bij bestuurlijke prostitutiecontroles een zaak is van de lokale gezagsdriehoek.

•

Er is stilgestaan bij het landelijke veiligheidsbeeld dat de politie had opgesteld. Uit dit beeld
blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in 2018 gedaald is met 6%, maar dat die daling in
het laatste half jaar lijkt af te vlakken. Het aantal overvallen is het afgelopen jaar voor het
eerst sinds jaren gestegen. De burgemeesters hebben aangegeven dat ze het
gepresenteerde beeld van de geregistreerde criminaliteit wat eenzijdig vinden. Diverse
veiligheidsontwikkelingen (zoals ondermijning, drugshandel, overlast e.d.) die wel veel inzet
van de politie vragen, zijn niet zichtbaar in de geregistreerde criminaliteit. Burgemeesters
zouden graag op basis van een diepere analyse eens willen doorpraten over de
veiligheidsontwikkeling en de betekenis voor de politieorganisatie. Daarbij moet ook
gerealiseerd worden dat het landelijke beeld anders kan zijn dan het lokale beeld. Het
uiteindelijke gesprek over de vraag waar zet je de politie op in wordt in de gezagsdriehoek
gevoerd.

•

Er is op basis van een rapportage van de politie gesproken over de jaarwisseling. De minister
heeft aangekondigd dat hij verdiepend onderzoek laat doen naar de betekenis van de
politiecijfers en dat hij vervolgens tot nadere afspraken zou willen komen over maatregelen
om de jaarwisseling beter te laten lopen. Daarbij hebben enkele regioburgemeesters
aangegeven dat het beeld in hun regio afwijkt van het landelijke beeld. Dit laat onverlet dat
een ieder ziet dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

•

De politie zal eind februari het aantal overlastregistraties uit 2018 waarbij verwarde
personen betrokken waren openbaar maken. Uit de cijfers blijkt wederom dat de
overlastcijfers zijn gestegen.
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•

Er is ter voorbereiding op de voorjaarsnota gesproken over een aantal financiële issues. Op
verzoek van de minister wordt dit pas openbaar nadat het Kabinet hierover definitief heeft
besloten.

•

Er is afgesproken dat een ambtelijke werkgroep een verkenning zal doen inzake de
onderwerpen domein overstijgende inzet BOA’s en de reikwijdte van het
leefbaarheidscriterium. Met de minister is gesproken over de wensen van de BOAvakbonden ten aanzien van bewapening. Afgesproken is dat het ministerie hierover spreekt
met de BOA-vakbonden. Uitgangspunt van de minister is: dat de BOA’s niet sluipende weg
zich moeten ontwikkelen naar een gemeentepolitie. BOA’s moeten niet ingezet worden op
onveilige plekken en hoeven daarom ook niet bewapend te worden. Vanuit de
burgemeesters is er op gewezen dat er wel categorieën BOA’s zijn die wel een vorm van
bewapening hebben, zoals de groene BOA’s. Deze ruimte voor maatwerk moet wel blijven
bestaan.

•

Er is een presentatie door de politie gegeven over het uit de formatie halen van aspiranten.
Op dit moment tellen aspiranten voor 1 volledige fte mee in de formatie, terwijl aspiranten
slechts deels inzetbaar zijn. Uit de presentatie blijkt dat er een scheefgroei is ontstaan
waarbij een aantal eenheden minder aspiranten hebben dan anderen (en daarmee
verhoudingsgewijs meer volledig opgeleide medewerkers). Na uitkomst van het nu lopende
WODC-onderzoek naar de gevolgen van nieuwe criminaliteitsvormen en toegenomen
mobiliteit voor de sterkteverdeling zal nader gesproken worden over de mogelijk te nemen
stappen. Hierbij blijft het doel dat de aspiranten uiteindelijk uit de formatie worden gehaald
en dat het wenselijk is te komen tot een herstel van de ontstane scheefgroei. Mogelijk
zouden komende sterkte-uitbreidingen gebruikt kunnen worden om dit stapsgewijs op te
lossen, er wordt niet gekozen voor een louter administratieve overheveling van aspiranten.
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