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Op 12 oktober j.l. vond een extra vergadering van het Kbb i.o. plaats om te komen tot
standpuntbepaling aangaande en 1) de uitkomsten van het KMPG onderzoek naar de
zgn. feasibility-studies in de korpsen en 2) het sturingsmodel van de bovenregionale
samenwerking.
1. Feasibility studies
KPMG concludeert dat landelijke aansturing van het overgrote deel van de
onderzochte bedrijfsvoeringstaken een verbetering zou opleveren op het terrein van
efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Organisatie van taken op bovenregionaal niveau
is volgens KPMG suboptimaal. Geadviseerd wordt dit derhalve niet te doen.
Een beperkt aantal PIOFACH-taken kan volgens KPMG beter op regionaal niveau
blijven vanwege de nauwe verwevenheid met het primaire proces.
De implementatietijd die ingaat vanaf 1 januari 2011 (inwerkingtreding nieuwe wet),
schat KPMG op 2 tot 5 jaar. KPMG ziet een structureel besparingspotentieel, 5 jaar
na de start van de DCB van ongeveer € 259 miljoen per jaar. In totaal zouden de
bedrijfsvoeringstaken met ongeveer 2.000 FTE minder uitgevoerd kunnen worden.
Verder calculeert KPMG dat de investerings- en transitiekosten eenmalig € 300
miljoen bedragen.
In reactie op het rapport geeft het Kbb i.o. aan dat het onderzoek in vogelvlucht een
goed beeld geeft van hoe de onderzochte taakvelden in de korpsen georganiseerd
zijn en welke processen in aanmerking kunnen komen om op landelijk niveau
georganiseerd te worden. Het onderzoek heeft op hoofdlijnen antwoord gegeven op
de gestelde onderzoeksvragen. De onderzoeksvraag wat de gevolgen zijn van
overheveling van taken van regionaal naar landelijk niveau voor de gezags- en
beheersverantwoordelijkheden is mager beantwoord. Op hoofdlijnen worden
meerdere kritische kanttekeningen geplaatst:
•
•
•
•

De structurele kosten zijn niet in kaart gebracht.
Bij de baten is geen rekening gehouden met reeds ingeboekte en
voorgenomen besparingen op ICT en inkoop.
De terugverdientijd is langer.
KPMG heeft voor elke PIOFACH-taak een vergelijking gemaakt met een
organisatie die op dat terrein uitblonk. Hierdoor is bij de verwachte
efficiencywinst van het meest gunstige scenario uitgegaan.

Het Kbb i.o. heeft – met enkele aandachtspunten – ingestemd met de voorgestelde
reactie op de feasibility studies. Finale besluitvorming over het daadwerkelijk
overhevelen van taken naar het centrale niveau kan pas plaatsvinden na
besluitvorming over de uit te voeren businesscases. Het Dagelijks Bestuur Kbb zal
deze reactie in het overleg met de minister BZK op 15 oktober a.s. inbrengen.
2. Bovenregionale samenwerking
In de vergadering van 11 september jl. is het Kbb i.o. akkoord gegaan met de
vaststelling van de clusters en opsporingsonderwerpen waarop verplicht zal worden
samengewerkt. De bespreking over de te hanteren beheersvorm heeft in deze
vergadering niet tot besluitvorming geleid. Het Kbb i.o. heeft 12 oktober opnieuw
uitgebreid gesproken over het voorstel voor de te hanteren beheervorm.
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Voorgesteld werd:
1. in te stemmen met het uitgangspunt dat de verschillende
samenwerkingsonderwerpen op één plek worden georganiseerd
2. dit te organiseren door de medewerkers en middelen van de deelnemende
korpsen onder te brengen op één locatie
3. in te stemmen met het voorstel dat de korpsbeheerders en korpschefs van de
korpsen formeel verantwoordelijk blijven voor hun medewerkers en middelen,
maar waarbij de sturing in handen wordt gelegd van een bovenregionale
driehoek met wisselende bezetting (roulerend binnen het cluster)
4. te overwegen daarnaast een aanvullend apart bestuurstoezicht in te stellen via
een bovenregionaal beheersoverleg waarin alle beheersdriehoeken van de
regio’s in het cluster zitting hebben welke jaarlijks bijeenkomt en besluiten neemt
over de volgende onderwerpen:
• spelregels/afspraken over inzetcriteria en weegfactoren bij schaarste in
capaciteit
• beleidsplan
• begroting
Na uitvoerige discussie heeft vz. Kbb i.o. vastgesteld dat de meerderheid van het Kbb
voor het aangepaste voorstel lijkt te zijn. Het voorstel zal worden uitgewerkt en aan
het Kbb op 6 november a.s. ter besluitvorming worden voorgelegd.
Bijgaand treft u het conceptverslag van deze vergadering.
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