Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling Kbb / vtsPN

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Politie Hollands Midden;
B. Kampschreur
24-6-2010

P.1

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Politie; H.J.J. Lenferink

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

2. Toelichting
Onderwerp
Politiebestel
Bestuursakkoord

Modellen inrichting
politiebestel
Houtskoolschets
Politiedienstencentrum
Kwartiermaker Concernstaf
Koersnotitie corporate
communicatie en project
huisstijl

Besluit
Het Kbb stemt in met:
- Het voorstel door te gaan met de inhoudelijke voorbereidingen voor
het vormgeven van het Politiedienstencentrum maar pas te starten
met daadwerkelijke implementatie als een nieuw kabinet helderheid
heeft gegeven over de toekomstige inrichting van het politiebestel.
- Het voortzetten van de vormgeving van de concernstaf t.b.v.
ondersteuning Kbb en RKC. Er wordt op korte termijn een
kwartiermaker aangesteld.
- Het voortzetten van het organiseren van landelijke
medezeggenschap.
- Het voortzetten van de inhoudelijke voorbereiding van de verplichte
bovenregionale samenwerking op het terrein van opsporing maar
pas te starten met daadwerkelijke implementatie als een nieuw
kabinet helderheid heeft gegeven over de toekomstige inrichting
van het politiebestel.
- Het stopzetten van de voorbereidende activiteiten om te komen tot
kwaliteitsamvb’s.
- Het voortzetten van het traject om landelijk MD-beleid voor de
politietop onder te brengen bij de ABD.
Het Kbb komt nog terug op het beslispunt dat Kbb en RKC in beginsel
blijven werken conform de voorstellen uit het bestuursakkoord voor wat
betreft taken en besluitvorming.
Het Kbb spreekt over de verschillende modellen voor de inrichting van
het politiebestel. Er zal voor 9 juni a.s. een extra Kbb-vergadering
worden georganiseerd om tot een eensgezind standpunt te komen.
Het Kbb stemt in met de houtskoolschets van het
Politiedienstencentrum.
Het Kbb stemt in met het aanstellen van een kwartiermaker
concernstaf.
Koersnotitie
Het Kbb stemt in met de Koersnotitie corporate communicatie
Nederlandse politie en deze te hanteren als uitgangspunt voor het
verder vormgeven van de landelijke communicatiefunctie.
Landelijke huisstijl
Het Kbb stemt in met het starten van fase 2 van het project Landelijke
Huisstijl en het sturen van een brief aan de minister van BZK waarin
een eenmalige bijdrage in de investeringskosten t.h.v. € 184.163 wordt
gevraagd.
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vtsPN
‘Huis op orde’

Begroting 2010

LPDC 2010
Financiën / politiesterkte
Normkostenonderzoek
Normering eigen vermogen
€ 400 mln
Herijking BVS

Overige punten
Handhavingstekort op het
snijvlak van openbare orde
en criminaliteit
Verlenging huidige
politiemissie in Afghanistan
Verslag Kbb d.d. 9 april
2010

Het Kbb neemt kennis van de maatregelen en standpunten met
betrekking tot de ICT bij de Nederlandse politie en de situatie bij de
vtsPN.
Het Kbb stemt in met het Plan en begroting vtsPN 2010 en neemt
kennis van de aandachtspunten. Het Kbb verzoekt het dbKbb de
adviezen van de RKC over te nemen en verder uit te werken.
Het Kbb geeft de vtsPN de opdracht om in overleg met de RKC de
besparingen te vinden in de huidige begroting en deze mee te nemen
in de volgende begrotingswijziging.
Het Kbb geeft de vtsPN de opdracht om samen met de korpsen nader
onderzoek te doen naar de gewenste financiële structuur en
financiering van de vtsPN.
Het Kbb stemt in met de LPDC 2010 en neemt kennis van de
aandachtspunten.
Het Kbb neemt kennis van de uitkomsten van het
normkostenonderzoek.
Het Kbb spreekt over zijn voorkeur uit voor voorstel B over de verdeling
van € 400 mln eigen vermogen.
Het Kbb spreekt over het voorstel van de minister. In algemene zin
wordt het voorstel ondersteund. Het dbKbb zal de aandachtspunten van
het Kbb inbrengen in het gesprek met de minister.
Het Kbb neemt kennis van de constateringen en stemt in met het
voorstel om de bestuurlijke notitie toe te zenden aan de ministers van
BZK en Justitie en, na de verkiezingen, aan de formateur.
Het Kbb neemt kennis van het voornemen van het kabinet om de
huidige bijdrage van de Nederlandse politie aan EUPOL Afghanistan
met 3 jaar te verlengen.
Het Kbb stelt het verslag ongewijzigd vast.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
N.v.t.
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