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BIJLAGE 1. Overzicht voorgestelde wijzigingen statuut
In onderstaand overzicht wordt de artikelindeling van het huidige statuut aangehouden.
Algemeen:
• “regionaal college” wordt gewijzigd in: “regionale college” (RC) als gedefinieerd in artikel1 lid 1
sub b van de Politiewet 1993.
• “gelet op de bepalingen van de Politiewet” wordt gewijzigd in: “gelet op artikel 33 lid 1 (het
regionale college stelt regels vast over zijn werkwijze) en lid 2 (minimumtermijn
vergaderingen, vereiste aantal leden aanwezig i.v.m. rechtsgeldige besluiten, gevallen waarin
besluitvorming schriftelijk of mondeling geschiedt) van de Politiewet”
• “gelet op het besluit van het Regionaal College van 26 januari 2001” wordt gewijzigd: “gelet op
het besluit van het Regionale College van 24 juni 2010”.
Artikel 1:
• lid 1 wordt gewijzigd in: “(…) De territoriale onderdelen zijn de 4 geografische districten, die
zijn onderverdeeld in 12 teams basispolitiezorg”.
• lid 2 wordt gewijzigd naar nieuwe districtsindeling conform besluit RC d.d. 25 juni 2009. De
aanduiding van de vier districten komt te vervallen tot besluit nieuwe districtsaanduiding is
genomen (voorstel RC 24 juni 2010).
• lid 3: “basisteams” wordt gewijzigd in: “teams basispolitiezorg”.
Artikel 2:
• De omschrijving van het RC wordt gewijzigd in: “het regionale college van de politieregio
Hollands Midden als bedoeld in artikel 22 Politiewet”. Verwijderd is: “en artikel 3 van het
statuut”.
• De omschrijving van de hoofdofficier wordt gewijzigd in: “de hoofdofficier van justitie in de
politieregio Hollands Midden als bedoeld in artikel 1 lid 3 Politiewet”.
• De omschrijving van de korpschef wordt gewijzigd in: de korpschef van de politieregio
Hollands Midden als bedoeld in artikel 24 Politiewet.”
• De “kerngroep” wordt gewijzigd in: “regionale driehoek als bedoeld in artikel 27 van de
Politiewet en artikel 10 van het statuut”.
• De omschrijving van het districtscollege wordt gewijzigd in: “(…) als bedoeld in artikel 18 van
het statuut”.
• Het “college korpsrecherche”: komt te vervallen.
• Het begrip en de omschrijving van de “gebiedsofficier: de door de hoofdofficier voor het
geografische district aangewezen officier van justitie” wordt vervangen door: “de officier beleid
& strategie: de door de hoofdofficier voor de regio Hollands Midden aangewezen officier van
justitie die het OM vertegenwoordigt in de lokale driehoeken en de districtscolleges”.
• De omschrijving van de korpsleiding wordt gewijzigd in: “de korpschef en zijn plaatsvervanger
van de politieregio Hollands Midden”. Verwijderd is: “en de directeur bedrijfsvoering”.
• De omschrijving van de teamchef: komt te vervallen. Zie argument 1 in beslisnotitie.
• Toegevoegd wordt: “de veiligheidsdirectie: het orgaan als bedoeld in artikel 42 en 43 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden”.
Artikel 3:
• komt te vervallen (“Het politiekorps Hollands Midden wordt bestuurd door het regionaal
college”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 22 lid 1 van de Politiewet.
Artikel 4:
• lid 1 komt te vervallen (“Het regionaal college stelt met inachtneming van de wettelijke
kaders de inrichting van de regionale beleids - en beheerscyclus vast.”). In artikel 31 lid 1 van
de Politiewet is concreet neergelegd wat het regionale college (in het kader van de beleids- en
beheerscyclus) vaststelt. Daarnaast wordt de ‘beleids- en beheercyclus’ als begrip binnen het
korps feitelijk niet (meer) gebruikt.
• lid 2 komt te vervallen (“Het regionaal college stelt ten minste een maal in de vier jaar het
beleidsplan en jaarlijks het jaarplan, de organisatie, de formatie en de begroting voor het
korps vast.”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 31 lid 1 van de Politiewet.
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lid 3 komt te vervallen (“Bij de vaststelling van het beleidsplan en het jaarplan stemt het
regionaal college het beleid af op de specifieke problemen op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid in de regio en de gemeenten die daarvan deel uitmaken en houdt daarbij
rekening met de landelijke beleidsthema’s.”) Deze bepaling vloeit (indirect) voort uit artikel 31
lid 1 van de Politiewet.
lid 4 komt te vervallen (“De korpsbeheerder legt over het door hem gevoerde beheer
verantwoording af aan het regionaal college”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 30
lid 1 van de Politiewet.
lid 5 komt te vervallen (“Het regionaal college stelt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag
vast”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 31 lid 1 van de Politiewet.
lid 6 komt te vervallen (“Het regionaal college stelt op voorstel van de korpsbeheerder regels
vast voor de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over ambtenaren van
het korps”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 61 lid 1 van de Politiewet.
Toegevoegd wordt: “De behandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren van
politie van de politieregio Hollands Midden worden behandeld conform de ‘klachtenregeling
regionale politiekorps Hollands Midden’ d.d. 1 september 2004.
lid 7 wordt gewijzigd in: “Het regionale college wijst in overeenstemming met de
korpsbeheerder de plaatsvervangend korpsbeheerder en de tweede plaatsvervangend
korpsbeheerder aan”. Verwijderd is: “een der burgemeesters als”.

Artikel 5:
• wordt gewijzigd in: “Ter uitvoering van het bestuur van het politiekorps mandateert het
regionale college een deel van zijn bevoegdheden aan het dagelijks bestuur en aan de
districtscolleges, een en ander zoals uitgewerkt in de artikelen 13 tot en met artikel 22 van het
statuut.
Artikel 6:
• lid 1 komt te vervallen (“Het regionaal college bestaat uit: a. de korpsbeheerder (voorzitter); b.
de hoofdofficier van justitie; c. de burgemeesters.”) Deze bepaling is reeds opgenomen in
artikel 22 lid 2 van de Politiewet.
• lid 2 komt te vervallen (“De korpschef neemt deel aan de vergaderingen van het regionaal
college”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 22 lid 2 van de Politiewet.
• lid 3 wordt gewijzigd in: “Bij afwezigheid van de korpsbeheerder worden diens taken
waargenomen door de plaatsvervangend korpsbeheerder en, bij diens afwezigheid door de
tweede plaatsvervangend korpsbeheerder”. Zie ook artikel 23 lid 4 van de Politiewet.
Artikel 7:
• lid 2 komt te vervallen (“Vergaderingen vinden jaarlijks in ieder geval plaats: a. ter bepaling
van het te voeren beleid door de vaststelling van het beleidsplan of jaarplan, de organisatie,
de formatie en de begroting; b. ter verantwoording door de korpsbeheerder aan het regionaal
college over de uitvoering van het beleid door het korps en het door hem gevoerde beheer.
Hierbij stelt het regionaal college het jaarverslag en de jaarrekening vast.”). Deze bepaling
vloeit voort uit artikel 31 lid 1 van de Politiewet.
• lid 5 komt te vervallen (“De vergaderingen van het regionaal college zijn openbaar.”). Deze
bepaling is reeds opgenomen in artikel 34 lid van de Politiewet.
• lid 6 komt te vervallen (“Indien uit oogpunt van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer of op gronden ontleend aan het algemeen belang wenselijk wordt geacht, worden,
indien de voorzitter of tenminste 5 leden dit wensen, de deuren gesloten.”). Deze bepaling is
reeds opgenomen in artikel 34 lid 1 van de Politiewet. De aanvulling “of tenminste 5 leden dit
wensen” heeft geen of beperkte toegevoegde waarde en komt derhalve te vervallen.
Artikel 8:
• lid 1 wordt gewijzigd in: “Besluitvorming vindt slechts plaats indien bij aanvang van de
vergadering tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is, dan wel een nieuwe
vergadering is belegd.” Verwijderd is: “als bedoeld in artikel 7, lid 3”.
• In lijn met de ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden’ wordt als lid
toegevoegd: “Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten
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wordt uitgegaan van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau
voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers”.
lid 5 komt te vervallen (“Bij het staken van de stemmen geeft die van de voorzitter de
doorslag.”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 33 lid 3 van de Politiewet.

Artikel 9:
• lid 2 wordt gewijzigd in: ”De verslagen van de vergaderingen van het regionale college
worden, voor zover de deuren niet overeenkomstig artikel 34 lid 1 van de Politiewet gesloten
waren, door de burgemeesters ter kennis gebracht van de gemeenteraden. (…)”. Verwijderd
is: “artikel 7, lid 5” (van het statuut) in de eerste regel.
Artikel 10:
• lid 1 komt te vervallen (“Het beheer van het korps berust bij de korpsbeheerder”). Deze
bepaling is reeds opgenomen in artikel 24 lid 1 van de Politiewet.
• lid 2 komt te vervallen (“De korpsbeheerder beheert het korps in overleg met de hoofdofficier
en de korpschef.”). Deze bepaling vloeit voort uit artikel 27 van de Politiewet.
• De eerste zinsnede in lid 3 komt te vervallen (“De korpsbeheerder stelt in overeenstemming
met de hoofdofficier het ontwerp van de in artikel 4, lid 2 genoemde stukken op”.). Deze
bepaling is reeds beschreven in artikel 28 lid 1 van de Politiewet. De tweede zinsnede (“Hij
brengt door tussenkomst van de betrokken burgemeester de in artikel 4, lid 2 genoemde
stukken onverwijld ter kennis van de gemeenteraden.”) wordt gewijzigd in: “De
korpsbeheerder brengt door tussenkomst van de betrokken burgemeester het ontwerp van het
beleidsplan, de organisatie, formatie, begroting, jaarrekening en het jaarverslag onverwijld ter
kennis van de gemeenteraden.”
• lid 5 tweede zin komt te vervallen (“Hij stelt daartoe het ontwerp van de jaarrekening en het
jaarverslag op alsmede de tertiaalrapportages en de jaarrapportage.”). Zie argument 1d
beslisnotitie.
• lid 6 wordt gewijzigd in: “De korpsbeheerder benoemt de directeuren, districtschefs en
divisiechefs en stelt conform artikel 25 lid 2 van de Politiewet de aanbeveling op voor de
benoeming van de korpschef, de plaatsvervangend korpschef (voor zover dit een afzonderlijke
functie is) en het lid van de leiding dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor de
recherchefunctie. Een en ander met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de
mandaatregeling korpsbeheerder - korpschef en de bepalingen van dit statuut.”
• lid 7 komt te vervallen (“De korpsbeheerder vertegenwoordigt het korps in en buiten rechte.”)
Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 22 lid 3 van de Politiewet.
Artikel 11:
• “Kerngroep” wordt gewijzigd in: “regionale driehoek”
• lid 2 wordt gewijzigd in: “Ingeval regionaal driehoeksoverleg noodzakelijk is, wordt de
korpsbeheerder bij afwezigheid vervangen door de (tweede) plaatsvervangend
korpsbeheerder, de hoofdofficier door een daartoe aangewezen officier van justitie en de
korpschef door de plaatsvervangend korpschef”.
• Eerste zinsnede lid 3 komt te vervallen (“De kerngroep overlegt tenminste eenmaal per
maand.”). In artikel 27 lid 1 van de Politiewet is reeds neergelegd dat de korpsbeheerder en
de hoofdofficier van justitie regelmatig tezamen overleggen met de korpschef. Het komt
incidenteel voor dat de maandelijkse vergadering vervalt. Het vastleggen van de
vergaderfrequentie in het statuut heeft geen meerwaarde.
• lid 4 komt te vervallen (“De verslagen van de vergaderingen van de Kerngroep zijn niet
openbaar.”). Van het regionale driehoeksoverleg wordt geen verslag gemaakt.
• lid 6 komt te vervallen (“De overige leden van de kerngroep adviseren en ondersteunen de
korpsbeheerder in diens verantwoordelijkheid voor de uitvoering door het korps van het
beleidsplan en het jaarplan en voor het beheer van het korps”). De regionale driehoek bestaat
officieel alleen uit de korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier van justitie.
NB. Toegevoegd wordt een apart artikel “Veiligheidsdirectie”’: “De veiligheidsdirectie fungeert
als agendacommissie voor het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio ten aanzien van de multidisciplinaire onderwerpen die mede betrekking
hebben op de taakuitvoering van de politie”.
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Artikel 12:
• lid 1 komt te vervallen (“De dagelijkse leiding van het politiekorps berust bij de korpschef.”).
Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 24 lid 2 van de Politiewet.
• lid 2 komt te vervallen (“De korpschef staat de korpsbeheerder bij in het beheer van het
politiekorps.”). Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 24 lid 1 van de Politiewet.
• lid 5 wordt gewijzigd in: “De korpschef geeft conform artikel 24 van de Politiewet leiding aan
het korps met inachtneming van de door de korpsbeheerder vastgestelde mandaatregeling
korpsbeheerder – korpschef”.
Artikel 13:
• lid 1 wordt gewijzigd in: “Het dagelijks bestuur is gemachtigd tot (…) met uitzondering van: a.
de vaststelling van de in artikel 9 lid 2 genoemde jaarstukken (…)”
• lid 2 wordt gewijzigd in:”Het dagelijks bestuur adviseert (…) en de overige voorstellen van de
korpsbeheerder of de regionale driehoek (…)”
• lid 3 komt te vervallen (“Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks met inachtneming van het
bepaalde door het regionaal college in de kaderbrief de formatieve en budgettaire kaders vast
waarmee bij het ontwerp van de jaarstukken genoemd in artikel 4, lid 2 alsmede de
jaarplannen van de districten rekening dient te worden gehouden.”). Zie argument 1d
beslisnotitie.
• lid 6 wordt gewijzigd in: “De korpsbeheerder legt over het door hem gevoerde beheer en de
uitvoering van het beleidsplan en het jaarplan tussentijds verantwoording af aan het dagelijks
bestuur”. Verwijderd is: “ aan de hand van tertiaalrapportages”.
Artikel 17:
• lid 1 komt te vervallen (“De verslagen van het dagelijks bestuur worden vertrouwelijk ter
kennis gebracht aan de leden van het regionaal college”). Van het dagelijks bestuur wordt
geen officieel verslag gemaakt.
Artikel 18:
• lid 1 wordt gewijzigd in: “Het districtscollege zorgt voor de coördinatie van de deelnemende
veiligheidspartners in de districtelijke driehoek”.
• lid 3 wordt gewijzigd in: “Het districtsjaarplan omvat:
a. de politiebijdrage aan de veiligheid van de gemeenten behorende tot het district
b. afspraken over samenwerking tussen de teams basispolitiezorg en de
districtsrecherche
c. afspraken over prioriteiten met een bovenlokaal karakter”
Verwijderd is: “(…): a. de jaarplannen van de basisteams behorende tot het district; c.
afspraken over samenwerking tussen de basisteams en de overige districtelijke
onderdelen bij de uitvoering van de districtsbrede prioriteiten, de taakuitvoering
gedurende periode met een geringe personeelsbezetting en de opvang van werkaanbod
dat de capaciteit van een basisteam in kwantitatieve of kwalitatieve zin te boven gaat.”
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lid 4 wordt gewijzigd in: “(…) In het bijzonder vindt dit plaats ten aanzien van de vergaderingen
van het dagelijks bestuur waarin de voorbereiding van de jaarstukken genoemd in artikel 9, lid
2 plaatsvindt. (…)”.
lid 5 wordt gewijzigd in: “De districtschef wordt op voordracht van de regionale driehoek
benoemd door de korpsbeheerder na verkregen instemming van het districtscollege.”
Verwijderd is: “de kerngroep”.

Artikel 19
• lid 1 wordt gewijzigd in: “het districtcollege bestaat uit de burgemeesters van de in het district
gelegen gemeenten en de officier beleid en strategie”. Verwijderd is: “gebiedsofficier”.
Artikel 23:
• lid 1 wordt gewijzigd in: (…) Meer in het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de coördinatie
tussen de teams basispolitiezorg onderling en met de districtsrecherche en voor de
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opschaling naar het districtelijke niveau indien de capaciteit van afzonderlijke teams wordt
overschreden en voorziet in specialistische en beheersondersteuning van de
teams.”Verwijderd is: “basisteams” en “districtelijke onderdelen”.
Artikel 24:
• komt te vervallen (“Besluitvorming in het districtscollege laat het wettelijk vastgestelde gezag
onverlet. Indien zulks door partijen noodzakelijk wordt geacht wordt op gemeentelijk niveau
separaat driehoeksoverleg gehouden. Deelnemers aan het driehoeksoverleg zijn de
burgemeester, de gebiedsofficier, de teamchef en/of districtschef. Zo nodig neemt de
korpschef of de Directeur Politie aan het overleg deel.”). Zie argument 1 beslisnotitie.
Artikel 25:
• komt te vervallen (“De teamchef is met inachtneming van het door de districtschef verstrekte
mandaat en aanwijzingen belast met de dagelijkse leiding van het basisteam. Hij is
eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de politiezorg in zijn gebied. De teamchef
adviseert het lokaal bevoegde gezag ten aanzien van het lokale veiligheidsbeleid en de inzet
van middelen en personeel die aan het team zijn toegekend. De teamchef is belast met de
uitvoering van teamjaarplan en de besluiten van het lokaal bevoegde gezag.”). Zie argument 1
beslisnotitie.
Artikel 26:
• komt te vervallen (“Het college korpsrecherche adviseert de kerngroep over het met
inachtneming van het door het regionaal college vastgestelde beleid en budgettaire en
formatieve kaders vast te stellen jaarplan voor de divisie korpsrecherche.De kerngroep stelt
jaarlijks het jaarplan, gehoord het advies van het college korpsrecherche, vast.”)
Het college korpsrecherche bestaat niet meer.
Artikel 27:
• komt te vervallen (“Het college korpsrecherche bestaat uit de plaatsvervangend
korpsbeheerder, de rechercheofficier van justitie, de plaatsvervangend korpschef en het hoofd
van de divisie korpsrecherche.”). Het college korpsrecherche bestaat niet meer.
Artikel 28:
• wordt gewijzigd in: “Dit herziene statuut treedt in werking op 24 juni 2010”. Verwijderd is: “Dit
statuut treedt in werking op 1 september 2001”.
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