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In het concept bestuursakkoord zijn afspraken opgenomen tussen de ministers van
BZK en van Justitie en de leden van het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) om,
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijziging van de Politiewet 1993, daar
waar mogelijk te werken conform de voornemens in het kabinetsstandpunt
“Samenwerkingsafspraken en Politiewet”. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden
zonder onomkeerbare stappen te zetten dan wel de Politiewet 1993 te buiten te
gaan. Het conceptbestuursakkoord is tot stand gekomen in nauwe afstemming met
de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC).
Het Dagelijks Bestuur Kbb is in het overleg met de beide ministers (26 maart j.l.)
akkoord gegaan met de inhoud van het concept bestuursakkoord onder voorbehoud
van het akkoord van het Kbb en de Ministerraad en onder voorbehoud van de
financiële paragraaf.
In het AB van het Kbb op 18 april j.l. is afgesproken dat de Regionaal Colleges tot
uiterlijk 20 juni de gelegenheid hebben om het bestuursakkoord te bespreken. In het
Kbb van 20 juni a.s. zal het bestuursakkoord ter vaststelling voorliggen.
Het DB Kbb is vervolgens op 27 april j.l. met de Minister van BZK overeengekomen
dat de financiële paragraaf niet in het bestuursakkoord wordt opgenomen.
De afspraken in het bestuursakkoord betreffen:
1. de opzet en inrichting van het Kbb in oprichting (i.o.): waaronder deelname
en stemprocedure. De taken van het Kbb i.o. zijn:
• voorbereiden van de realisatie van het kabinetsstandpunt
“Samenwerkingsafspraken en politiewet”, inclusief de nieuwe Dienst
Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) i.o. (i.o.m. BZK en Justitie)
• de realisatie van de samenwerkingsafspraken en landelijke
programma’s c.q. prioriteiten
• Het besturen van de Vts PN en zorgdragen voor het voorbereiden
van de overgang van (delen van) de Vts PN naar de DCB
• het zorgdragen voor het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
t.b.v. de korpsen en het behartigen van de belangen van de politie
2. de oprichting van de Raad van Korpschefs in oprichting (i.o.): waaronder
deelname en stemprocedure. De RKC staat het Kbb bij op de taken onder 1
en opereert onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Kbb.
3. de oprichting van de dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering i.o. die bestaat
uit de: 1) Concernstaf, 2) dienst Bedrijfsvoering en 3) Politieacademie.
4. Sturing, kwaliteit en financiën: de ministers overleggen met het Kbb i.o. over
de voorgenomen wijziging van de Politiewet 1993 en de inhoud van de
kwaliteits-amvb’s en geven uitwerking aan de voornemens t.a.v. de
Toppolitiegroep en de rol van de ABD. De cie. de Graaf adviseert de
Minister van BZK en Justitie over de onderwerpen voor verplichte
bovenregionale samenwerking waarna besluitvorming plaatsvindt.
Over eventuele nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp wordt u ter
vergadering bijgesproken.
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