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Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. Geen nieuwe leden te werven voor de Klachtencommissie, tevens de Commissie Toezicht op de
Arrestantenzorg (CTAZ), maar de benoeming van de zittende leden te verlengen.

3. Toelichting op het besluit
Leden van de Klachtencommissie, tevens de Commissie Toezicht op de Arrestantenzorg (CTAZ)
worden voor een periode van drie jaar benoemd, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging van de
benoeming. Voor twee leden geldt dat zij in 2011 hun termijn van 9 jaar volmaken. Gezien de vorming
van een nationale politie, en het daarmee op korte termijn eindigen van de rechtspersoonlijkheid van
de politie Hollands Midden, is het echter niet opportuun om nieuwe leden te werven voor de
commissie. Het voorstel is daarom om de zittende leden aan te houden zo lang dit nodig is, namelijk
zo lang de politie Hollands Midden als zelfstandige rechtspersoon een Klachtencommissie en CTAZ in
stand moet houden.

4. Kader
In de door het Regionaal College vastgestelde Klachtenregeling Politie Hollands Midden is vastgelegd
dat leden van de Klachtencommissie benoemd worden voor drie jaar, met twee keer de mogelijkheid
tot verlenging van de benoeming. De voorgestelde derde verlenging van de benoeming wordt daarom
ter goedkeuring aan het Regionaal College voorgelegd.
Er zijn geen andere regelingen zijn die zich verzetten tegen de voorgestelde verlenging.

5. Consequenties
De leden die het betreft, ontvangen bericht van de derde verlenging van hun benoeming tot lid van de
Klachtencommissie, tevens CTAZ. De verlenging heeft de instemming van de zittende leden.

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
-

9. Historie besluitvorming
- Regionale driehoek 7 februari 2011.
- DB Regionaal College 3 maart 2011.
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