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Informele terugkoppeling landelijke gremia
In deze memo wordt een informele terugkoppeling gegeven van de laatste
vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van het Korpsbeheerdersberaad
(Kbb), de Voorziening tot Samenwerking (Vts PN) en de Raad van
Hoofdcommissarissen (RHC).
Korpsbeheerdersberaad 18 april 2009
Politiebestel stand van zaken:
De heer Van Aartsen geeft een terugkoppeling van het gesprek tussen het DB Kbb.
en de ministers en van het rondetafelgesprek met de vaste kamercommissie op 26
maart jl.
Ten aanzien van het bestuursakkoord: naar aanleiding van een brief van de heer
Bandell wordt besloten de Regionaal Colleges tot uiterlijk 20 juni de gelegenheid te
geven om het stuk te bespreken. In het Kbb. van 20 juni a.s. zal het bestuursakkoord
ter vaststelling voorliggen, inclusief de financiële paragraaf, die nu nog niet is
ingevuld.
De heer Bruls geeft namens de heer De Graaf een terugkoppeling over de
bijeenkomst van de Stuurgroep Bovenregionale Samenwerking. Het advies van de
Stuurgroep wordt nog uitgewerkt: wel is al te melden dat het op een aantal punten
(waaronder de clusterindeling) afwijkt van het voorstel van beide departementen.
In het Kbb van 20 juni a.s. staat het advies op de agenda: daarna zal het worden
aangeboden aan de beide ministers.
Financiële situatie korpsen:
Het Kbb wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Het onderwerp zal
verder besproken worden in het overleg tussen DB Kbb en minister op 27 april a.s.
Diversiteit:
Het Kbb neemt kennis van de uitkomsten van het IOOV-rapport en wacht de
gezamenlijke voortgangsrapportage van Politietop Divers, LECD en de Taskforce
Diversiteit af, ter bespreking in het Kbb van 20 juni a.s.
Samenvoeging Kbb en AB vtsPN:
Het Kbb stemt in met de samenvoeging van het Kbb en het AB vtsPN met ingang
van september 2009. Hiervoor is een wijziging van het instellingsbesluit vereist: de
regionaal colleges worden hierover schriftelijk geraadpleegd.
Landelijke huisstijl Nederlandse politie:
Het Kbb stemt in met de start van de eerste fase van implementatie en stelt hiervoor
maximaal € 80.000,- beschikbaar.
Convenant civiele politie in vredesmissies 2009:
Het Kbb stemt in met het convenant inzake de inzet van civiele politie in het kader
van vredesmissies op basis waarvan o.a. het minimaal uit te zenden
politieambtenaren wordt uitgebreid van 40 naar 100 fte per jaar.
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Referentiekader politie in de veiligheidsregio:
Het Kbb stemt in met het referentiekader en implementatie hiervan in 2009.
Verdeling 500 Forensische medewerkers:
Het Kbb stemt in met de voorgestelde verdeling van 500 fte forensisch medewerkers
over de regiokorpsen en het KLPD.
Voortgang implementatie Wet Politiegegevens:
Het Kbb neemt kennis van de belangrijkste conclusies en risico’s uit de
voortgangsmeting. In de regionale driehoek van het eigen korps zullen de
korpsbeheerders aandacht besteden aan deze voortgangsmeting en de
implementatie van de WPG.
Lifestyle neutraliteit, ambtseed en politiecap:
Het Kbb neemt kennis van de brief van de minister van 18 februari jl.
Rijvaardigheid:
Het Kbb neemt kennis van het verzoek van de minister om in het eigen korps
aandacht te besteden aan de preventie van ongevallen en deelname aan
rijvaardigheidstraining.
Wob-verzoeken:
De heer Leers houdt tijdens de rondvraag een pleidooi voor een centrale coördinatie
van de behandeling van WOB-verzoeken. N.a.v. hiervan besluit het Kbb een voorstel
hiervoor tijdens een volgende vergadering te agenderen.
Etnische registratie:
De heer Aboutaleb verzoekt in de rondvraag het Kbb om het onderwerp 'etnische
registratie' een keer te agenderen, om te bezien of er een gemeenschappelijke lijn is
te destilleren cq. een gemeenschappelijk beleid is te formuleren.
Algemeen Bestuur vtsPN 18 april 2009
Jaarverslag 2008:
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De portefeuillehouder
vtsPN, de heer Den Oudsten, heeft een toelichting gegeven op dit agendapunt. In de
afgelopen jaren heeft de vtsPN goede resultaten geboekt, maar er zijn ook nog
onzekerheden. Het jaarverslag toont ook aan dat er nog verbeterslagen nodig zijn.
Er zijn daarom verschillende verbetertrajecten ingezet ten aanzien van de
bedrijfsvoering, de kostenbeheersing en de verhouding interne/externe
medewerkers. Daarover in een latere bestuursvergadering meer.
De formele reactie van de RHC op het jaarverslag en de jaarrekening vtsPN 2008 is
nog niet ontvangen. De voorzitter van de RHC heeft aangegeven dat de
Strategische Beleidsgroep Financiën een positief advies heeft uitgebracht, waarbij
wel een aantal aanvullende opmerkingen is gemaakt. Dit advies moet nog worden
bekrachtigd door de RHC. Het bestuur heeft ingestemd met het jaarverslag 2008.
Tweede begrotingswijziging 2009:
Het bestuur heeft ingestemd met het beslispunt, te weten:
1. vast te stellen dat het aandeel van het KLPD in de kosten van de vtsPN die op
BVS-basis worden verdeeld van 11,69% naar 8,33% wordt bijgesteld. Dit in
navolging op het advies vanuit de Raad van Hoofdcommissarissen en conform het
besluit in het algemeen bestuur van de vtsPN op 1 november 2008. Dit heeft
overigens tot gevolg dat de overige regionale korpsen een hoger aandeel in rekening
gebracht krijgen.
Voortgang projecten ICT-jaarplan 2009:
Het bestuur heeft ingestemd met de beslispunten die voorlagen. Het bestuur heeft
gevraagd naar de stand van zaken rondom de invoering van BVCM (betreffende de
voorgestelde vertragingen) en BVH (betreffende extra capaciteit en kosten). De
vtsPN zoekt in overleg met de betreffende korpsen naar oplossingen. Vertragingen
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van de invoering worden gemeld aan het (algemeen) bestuur.
Uitgangspunt is dat alle korpsen per 1 januari 2010 over BVH en BVCM beschikken
conform afspraak met de beide politieministers hierover.
LPDC en pro-forma-outputbegroting 2009:
Het bestuur heeft ingestemd met de beslispunten die voorlagen, te weten:
1. het proces, gericht op de totstandkoming van landelijke ICT-dienstverlening
en van outputsturing vast te stellen.
2. kennis te nemen van de landelijke producten- en dienstencatalogus (LPDC)
voor 2009 inclusief het overzicht van exclusief door de vtsPN te leveren ICTproducten en –diensten
3. kennis te nemen van de pro-forma-outputbegroting 2009
4. het principe dat het definitief goedkeuren van de systeemwijziging tot
outputsturing afhankelijk is van het besturingsmodel voor de op te richten
Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) vast te stellen.
Raad van Hoofdcommissarissen 28 en 29 april 2009
Politiebestel de actualiteit:
De voorzitter informeert de RHC over de recente ontwikkelingen rondom het
politiebestel. In het overleg tussen DB Kbb en de minister op 27 april is de keuze
gemaakt voor KPMG als uitvoerder van de feasibility studies.
Het advies van de stuurgroep bovenregionale samenwerking (stuurgroep De Graaf)
zal worden besproken in een extra thematische bijeenkomst van de RHC op 20 mei.
Daarna vindt de reguliere consultatie plaats in de RHC-vergadering op 16/ 17 juni.
Vervolgens komt dit in de Kbb-vergadering op 20 juni aan de orde en zal het met
een begeleidend advies worden aangeboden aan de minister.
Financiële situatie korpsen stand van zaken:
De directeur Politie van BZK informeert de RHC over de recente ontwikkelingen
rondom de financiële situatie. Er wordt afgesproken dat de portefeuillehouder
financiën met een aantal deskundige collega’s zal proberen om met alternatieve
oplossingen te komen die via het DB Kbb voor 15 mei aan de minister kunnen
worden voorgelegd. Dan beslist de minister of het nog in de junicirculaire kan
worden verwerkt.
Voortgang strategische ontwikkeling:
Op basis van een presentatie van de heren Kuijs en Aalbersberg vindt een
thematische bespreking plaats over de voortgang in het proces van de strategische
ontwikkeling en de samenhang van verandertrajecten. De RHC-leden worden
gevraagd om uiterlijk 15 mei te reageren op
1. structurele update van strategische agenda
2. voortdurend monitoren omgeving en vertaling trends
3. verminderen beleidsdrukte en gremia
4. formaliseren werkwijze RHC
5. vormgeven proces van ‘samen optrekken met beperkte tijd’ in RHC.
De RHC wordt tevens gevraagd om met suggesties te komen voor “op welke wijze
kunnen we samen optrekken met beperkte tijd”. Op 20 mei zal in een extra
bijeenkomst van de RHC hier nader over worden gesproken.
Basisvoorzieningen:
Er is geconstateerd dat veel vernieuwingen (waaronder de implementatie van de
basisvoorzieningen) veel capaciteit vergen van de korpsen. In een volgende RHCvergadering zal dit als voorbeeld worden opgepakt om de rol van de RHC hierin te
kunnen bepalen.
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Stichting Maatschappij en Veiligheid Politie (SMVP):
De directeur SMVP geeft een presentatie over het werk van de SMVP. Er wordt
afgesproken om samen een door de SMVP te organiseren congres voor te bereiden.
Rijvaardigheid:
De portefeuillehouder kondigt een nieuw voorstel aan voor rijvaardigheidstraining
welke is opgesteld in samenwerking met de Politieacademie. Dit voorstel zal in de
RHC-vergadering in juni worden voorgelegd.
Brancherichtlijn verkeer:
De portefeuillehouder verzoekt de korpsen vooralsnog de huidige brancherichtlijn te
volgen. Een voorstel met eventuele gevolgen vanuit de Regeling Optische- en
Geluidsignalen zal aan de RHC worden voorgelegd.
RTGP:
Op basis van de opgaven vanuit de korpsen zullen de korpsen waarbij het nog aan
het een en ander ontbreekt een brief ontvangen van de minister.
Board Handhaving
Politietaken in relatie tot CBRNe-incidenten:
Naar aanleiding van de bespreking in de RHC-vergadering op 17/18 maart jl. is de
portefeuillehouder met een aangevuld voorstel gekomen. De RHC stelt vast dat de
politie een taak heeft in de periferie van een besmet gebied conform het voorstel.
Functionele eisen nieuw ME-pak:
De RHC stemt in met de functionele eisen voor een nieuw te ontwikkelen basis MEpak en aanvullende basis ME-uitrusting onder de voorwaarde dat deze aansluiten bij
het ingenomen standpunt inzake de politietaken bij een met CBRNe-middelen
besmet gebied. De portefeuillehouder CCB krijgt mandaat om dit verder uit te
werken in samenwerking met de hiervoor bestaande overleggremia. Een nader
uitgewerkt voorstel waarin de financiële consequenties bekend zijn komt nog terug in
het DB RHC.
Positionering bijstandseenheden Kmar:
Dit voorstel is van de agenda teruggetrokken.

Op 20 juni 2009 vindt de volgende vergadering van het AB Kbb plaats. Op de
agenda o.m.:
- Financiële situatie
- Politiebestel
a.
Bovenregionale samenwerking
b.
Bestuursakkoord
c.
Stand van zaken feasibility studies (zie bijlagen ter informatie)
d.
Directeur a.i. vtsPN / kwartiermaker DCB (mondelinge toelichting)
- Voortgangsrapportage samenwerkingsafspraken
- Coördinatie Wob-verzoeken
- Programmaplan politiële jeugdtaak
Tevens vindt op 20 juni de vergadering van het AB vtsPN plaats. Agendapunten zijn
o.m.:
- Optimale financiering- en bekostigingsstructuur vtsPN
- Richtlijnen begrotingsjaar 2010
- Beleid boeterente
- Project ‘ICT-voorzieningen Meldkamer Noord-Nederland’
- Planning implementatie BVCM en toerekening vertragingskosten
Ter informatie is meegezonden de Nieuwsbrief Politiebestel van 19 mei 2009.
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