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Op 7 februari jl. hebben de vergaderingen plaatsgevonden van het
Korpsbeheerdersberaad (Kbb) en het Algemeen Bestuur van de Voorziening tot
Samenwerking Politie Nederland (AB vtsPN).
Hieronder een korte weergave van de belangrijkste onderwerpen:
Korpsbeheerdersberaad
Nieuwe werkwijze DB Kbb / Kbb
Per 1 januari jl. zijn de nieuwe voorzitter (de heer Van Aartsen) en het nieuwe DB
Kbb gestart. In de vergadering zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en
taakverdeling van DB Kbb en Kbb. De insteek is om meer ruimte te maken voor
strategische en kaderstellende discussies, en de meer technische onderwerpen niet
meer plenair te behandelen. Om het Kbb geïnformeerd te houden over de besluiten
die door het DB Kbb (namens het Kbb) worden genomen zal het Kbb structureel de
besluitenlijst van het DB Kbb ontvangen.
Politiebestel: stand van zaken
In de komende maanden werken de ministers met de politieberaden het
kabinetsstandpunt uit. Dit traject behelst vijf grote bewegingen:
- het bestuursakkoord
- het wetgevingstraject
- de feasibility studies en businesscases
- bovenregionale executieve samenwerking
- kwaliteitsamvb's.
Strategische agenda Kbb/RHC
Het Kbb heeft ingestemd met de gezamenlijke strategische agenda van het Kbb en
de RHC. Hierbij is benadrukt dat dit de agenda betreft vanuit het perspectief van de
politie en dat gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid hebben, dus deze thema’s
kunnen niet één-op-één worden doorvertaald naar de lokale/regionale thema’s in het
integraal veiligheidsbeleid.
Financiële situatie korpsen
Er is een analyse gemaakt van de financiële situatie van de korpsen. Uit de
begrotingen 2009-2012 blijkt een structureel tekort van gemiddeld 60 tot 90 miljoen.
Het Kbb heeft ingestemd met de conclusies en oplossingsrichtingen. Hierbij is gesteld
dat het Kbb geen voorstander is van het verruimen van de bandbreedte en niet
afgedaan zou moeten worden van de sterkteafspraken. Het DB Kbb en de
portefeuillehouder zullen hierover in gesprek gaan met de minister.
Aanbestedingskalenders inkoopsamenwerking 2008 en 2009
Het Kbb heeft ingestemd met de aanbestedingskalenders.
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Algemeen Bestuur voorziening tot samenwerking Politie Nederland
Eerste begrotingswijziging 2009
Deze begrotingwijziging betrof enkele vooral technische wijzigingen. Het AB heeft
hiermee ingestemd.
Continuering inzet vtsPN in het project Netcentrisch werken
Het AB heeft ingestemd met de continuering van de inzet van de vtsPN op enkele
voorbereidende en beheersmatige activiteiten in het kader van het project
Netcentrisch werken. Besluitvorming over het totale project moet nog plaatsvinden.
De volgende vergaderingen van het Korpsbeheerdersberaad en het Algemeen
Bestuur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland vinden plaats op
18 april 2009. De agenda’s voor deze overleggen zijn op het moment van verzending
van deze AB-stukken nog niet bekend.
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