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Aanleiding
In het kabinetstandpunt ‘Samenwerkingsafspraken en Politiewet’ staat het
voornemen om in de eerste helft van 2009 een besluit te nemen over de
onderwerpen waarop de korpsen binnen een vaste gebiedsindeling verplicht gaan
samenwerken.
In het overleg van het DB van het korpsbeheerdersberaad (Kbb) met de minister van
BZK d.d. 2 februari 2009 is afgesproken dat BZK en Justitie een voorstel maken van
onderwerpen die een verplicht bovenregionaal karakter krijgen en een concrete
indeling in samenwerkingsgebieden.
De Stuurgroep Bovenregionale Samenwerking is 14 april j.l. bijeen geweest en heeft
het bijgevoegde advies aan de Minister van BZK en van Justitie geformuleerd op dit
voorstel van BZK en Justitie.
Proces
Het advies van de Stuurgroep wordt in mei en juni 2009 aan de Raad van
Hoofdcommissarissen (RHC), het Kbb en het College van PG’s voorgelegd en zal
vervolgens aan de beide ministers worden toegezonden. Het voornemen van de
ministeries van BZK en Justitie is dat voor 1 juli 2009 – n.a.v. het advies van de
Stuurgroep en consultatie van het Kbb – een besluit genomen wordt over:
1) de lijst met onderwerpen
2) een vaste gebiedsindeling en
3) het model voor de bovenregionale samenwerking tussen de korpsen
Reikwijdte en taakopvatting
Het betreft de inhoudelijke advisering over uitsluitend de onderwerpen met een
monodisciplinair (politie)karakter. De stuurgroep reageert vanuit de scope van
executieve en operationeel ondersteunende onderwerpen op een voorstel voor een
geografische clustering in bovenregionale samenwerkingsgebieden.
Clusterindeling
BZK en Justitie doen een voorstel tot clustering van de regiokorpsen. Politie
Hollands Midden (PHM) vormt in dit voorstel één cluster met regio Haaglanden
(HGL) (als beheerskorps). De stuurgroep volgt in haar advies t.a.v. de indeling bij vijf
clusters het voorstel van BZK en Justitie. Hieronder valt ook het cluster HGL – HM.
Verplichte samenwerking in de opsporing
BZK en Justitie geven t.a.v. de opsporing 8 nieuwe onderwerpen die zich lenen voor
verplichte bovenregionale samenwerking. De Stuurgroep kan zich vinden in het
voorstel om deze onderwerpen op bovenregionaal niveau te beleggen. Het gaat om:
1) forensische opsporing, 2) digitaal, 3) cybercrime, 4) financieel-economisch, 5)
milieu, 6) Team Grootschalige Opsporing (TGO), 7) observatieteams (OT) /
technische observatie en 8) intelligence en informatiegestuurde opsporing.
Verplichte samenwerking Openbare Orde en Veiligheid (OOV) onderwerpen
BZK en Justitie hebben tevens een aantal onderwerpen op OOV terrein in het
voorstel opgenomen. De Stuurgroep constateert dat het gezag en het Kbb niet
hebben aangedrongen op een landelijk opgelegde verplichting tot samenwerking op
deze terreinen en hiertoe geen noodzaak wordt gevoeld. De Stuurgroep adviseert
om na een toets op draagvlak bij het gezag, waar dat wenselijk en zinnig is een
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vrijwillige samenwerking aan te gaan.
Er worden t.a.v. de OOV onderwerpen 2 kanttekeningen geplaatst:
1) De Stuurgroep adviseert niet inhoudelijk op de bovenregionale
samenwerking t.a.v. de Meldkamer (incl. 112-centrale), omdat dit een
multidisciplinair karakter heeft.
2) De Stuurgroep adviseert het onderwerp parketpolitie in te brengen als
onderwerp voor nadere invulling bij de herziening van de gerechtelijke kaart.
Sturingsmodel
BZK en Justitie willen een eenduidiger inrichting van de toekomstige bovenregionale
samenwerkingsverbanden tussen de korpsen, waarbij één en hetzelfde
sturingsmodel wordt gebruikt, bij voorkeur met een beheerkorpsconstructie.
De Stuurgroep vraagt aandacht voor het bewaken van de consistentie in het
besturingsmodel van de Nederlandse politie en voldoende samenhang met het
aangekondigde aparte sturingsorgaan voor bedrijfsvoering op nationaal niveau. De
Stuurgroep wil net als BZK en justitie transparantie en eenvoud in het sturingsmodel.
Ingeval van een beheerkorpsconstructie dienen volgens de stuurgroep alle
onderdelen van de samenwerking bij één en hetzelfde korps te worden
ondergebracht. Aanbevolen wordt wel te bezien of een sturingsmodel mogelijk is
waarin de heldere, eenduidige gezagslijn van het OM en de (mede-)
verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders geborgd zijn.
Afsluitend
De Stuurgroep acht het van groot belang dat BZK en Justitie de uitwerking en
implementatie van het voorstel per gebied en onderwerp in samenspraak met het
OM, politie en Kbb tot stand laten komen.
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