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Voorstel

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
63741
22-09-2009
ontvangen: 29-9-2009
Ambtshalve onderzoek pilot “Pakken en Plukken” verzoek om inlichtingen
Onderzoek van het CBP naar de gegevensverwerkingen die in het kader van de pilot
“Pakken en plukken” plaatsvinden. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de
gegevensverwerkingen in overeenstemming zijn met de Wet Politiegegevens en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Ter informatie
Ministerie van BZK
63800
23-9-2009
ontvangen: 25-9-2009
Aandachtspunten jaarwisseling 2009/2010
Betreft informatie over de aanpak van agressie en geweld, de toepassing van
(super)snelrecht en de registratie van incidenten tijdens de komende jaarwisseling.
Daarnaast informatie over bevindingen over het verloop van de jaarwisseling 2008-2009
op basis van een onlangs verschenen onderzoeksrapport van de Politieacademie “Van
Oud naar Nieuw”.
Daarin is ook aandacht voor de rol van het lokaal bestuur: steeds meer gemeenten en
regio’s kennen een tijdige en multidisciplinaire aanpak die leidt tot minder incidenten,
schade en relatief meer aanhoudingen. Het oppakken van de regierol door de
burgemeester wordt van cruciaal belang geacht voor het welslagen van de aanpak. Het
gaat dan o.a. om initiatief nemen in de lokale driehoek, afstemming binnen het
regionaal college en de veiligheidsregio en het actief inschakelen van inwoners voor
een veilige en feestelijke jaarwisseling. Er worden grote verschillen geconstateerd in
aanpak tussen gemeenten die met eenzelfde soort problematiek te maken hebben.
Ter kennisneming
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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)
64121
23-9-09
ontvangen: 7-10-09
Aanbieding rapport “Vuurwapens weg”
De Inspectie OOV en de voormalige Auditdienst van het Ministerie van BZK hebben
onderzoek gedaan naar de werkwijze van het beheer, het vervoer en de afhandeling
van vuurwapens en munitie door politiekorpsen, het Openbaar Ministerie en de dienst
Logistiek van het KLPD. Het onderzoek is een jaar geleden afgerond en door de
ministers van Justitie en van BZK voorgelegd aan de ketenpartners.
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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
64054
23 -09- 09
ontvangen: 6-10-09
Aanbieding rapport Koninginnedag 2009 Apeldoorn
Betreft feitenonderzoek naar het incident in Apeldoorn. Op verzoek van de
burgemeester en het College van B&W heeft de IOOV een feitenonderzoek verricht.
Het onderzoek heeft zich gericht op het aspect openbare orde en veiligheid, zowel in de
voorbereiding en uivoering als tijdens de afhandeling van het incident. De doelstelling
was om vanuit feiten en bevindingen tot een eenduidig beeld van de gebeurtenissen te
komen. Daarnaast heeft de gemeente gevraagd bloot te leggen waar opmerkelijke
verschillen waren tussen de voorbereiding en de uitvoering.
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Ministerie van BZK
63971
30-9-09
ontvangen 2-10-09
Septembercirculaire
Betreft een extra circulaire van het Ministerie van BZK ter aanvulling op de junicirculaire
over de budgettaire kaders van politiekorpsen. In deze circulaire zijn ook de afspraken
overeengekomen tussen de minister van BZK en het Korpsbeheerdersberaad over de
bezuinigingsmaatregelen verwerkt. De inhoud is uitgewerkt in de begroting 2010-2013.
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Voorzitter Korpsbeheerdersberaad
08-10-2009
Opgave aspiranten
Oproep van voorzitter Kbb aan korpsbeheerders om achterblijvende opgave van
aspiranten te herstellen. Verwezen wordt naar het Onderhandelingsakkoord waarin een
pakket aan maatregelen en afspraken in het kader van de financiële problematiek is
opgenomen. Eén van de gemaakte afspraken is dat in de periode 2010-2012 gemiddeld
1.600 aspiranten per jaar naar de opleiding worden gestuurd. Politie Hollands Midden is
één van de korpsen waar de opgave achterblijft bij het aantal in te nemen aspiranten op
basis van de regionale vervangingsbehoefte.
NB. Inmiddels is de opgave door het korps bijgesteld.
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