Statuut Regionale College van de politieregio Hollands Midden

P.4
Bijl. 2

Het Regionale College van de politieregio Hollands Midden:
-

gelet op artikel 33 lid 1 en lid 2 van de Politiewet;

-

gelet op het besluit van het Regionale College van 24 juni 2010;

-

gelet op het voorstel ter zake van de korpsbeheerder

stelt het volgende vast.
Het politiekorps
Artikel 1:
1.

Het politiekorps bestaat uit functionele onderdelen en territoriale onderdelen.
De territoriale onderdelen zijn de 4 geografische districten die zijn onderverdeeld in 12
teams basispolitiezorg.

2.

De districten omvatten de volgende gemeenten:
District 1:
Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Katwijk en Teylingen
District 2:
Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Reeuwijk,
Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.
District 3:
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude
District 4:
Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

3.

De geografische indeling van de teams basispolitiezorg is beschreven in de
inrichtingsplannen van de districten.

Begripsbepalingen
Artikel 2:
In dit statuut wordt verstaan onder:
De Politiewet: de Politiewet 1993.
Het statuut: de regels omtrent de werkwijze van het regionale college van en de overige
regionale organen van de politieregio Hollands Midden zoals deze met inachtneming van
de bepalingen van de Politiewet worden vastgesteld door het regionale college.
Het regionale college: het regionale college van de politieregio Hollands Midden als
bedoeld in artikel 22 Politiewet.
De korpsbeheerder: de korpsbeheerder van de politieregio Hollands Midden als bedoeld
in artikel 23 Politiewet.
De hoofdofficier: de hoofdofficier van justitie in de politieregio Hollands Midden als
bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Politiewet.
De korpschef: de korpschef van het regionale politiekorps Hollands Midden als bedoeld
in artikel 24 van de Politiewet.
De regionale driehoek: het overlegorgaan als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet en in
artikel 10 van het statuut.
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-

De Veiligheidsdirectie: het orgaan als bedoeld in artikel 42 en 43 van de
1
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het regionale college.
Het districtscollege: het bestuurscollege van de geografische districten als bedoeld in
artikel 18 van het statuut.
De burgemeesters: de burgemeesters van de gemeenten, genoemd in artikel 1 van het
statuut.
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 korpsleiding: de korpschef en zijn plaatsvervanger van de politieregio Hollands
Midden.
De districtschef: de chef van het district bedoeld in artikel 1 van het statuut .

-

-

Taken en bevoegdheden van het regionale college
Artikel 3:
1. Het regionale college wijst in overeenstemming met de korpsbeheerder de plaatsvervangend
korpsbeheerder en de tweede plaatsvervangend korpsbeheerder aan.
2. 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.
Artikel 4:
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 22 van het statuut.
Samenstelling regionale college
Artikel 5:
Bij afwezigheid van de korpsbeheerder worden diens taken waargenomen door de
plaatsvervangend korpsbeheerder en, bij diens afwezigheid door de tweede plaatsvervangend
korpsbeheerder.
Vergaderingen regionale college
Artikel 6:
1. Het regionale college vergadert tenminste tweemaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter
of de hoofdofficier of tenminste een derde van de leden dit nodig achten.
2. Voor het uitschrijven van een vergadering wordt een minimale termijn van drie weken in
achtgenomen. In spoedeisende gevallen kan de korpsbeheerder hiervan afwijken.
3. Vergaderingen van het regionale college vinden plaats indien bij aanvang tenminste de helft
van het aantal leden aanwezig is; indien het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt
een nieuwe vergadering belegd. Deze vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal leden
dat dan is opgekomen.
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Deze regeling wordt vermoedelijk oktober 2010 vastgesteld
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Besluitvorming regionale college
Artikel 7:
1.

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.
Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar consensus.
Indien consensus niet mogelijk is, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid
van gewogen stemmen.
De gewogen stemming is als volgt verdeeld:
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners
1 stem
gemeenten met 20.000 tot 40.000 inwoners
2 stemmen
gemeenten met 40.000 tot 60.000 inwoners
3 stemmen
gemeenten met 60.000 tot 80.000 inwoners
4 stemmen
gemeenten met 80.000 tot 100.000 inwoners
5 stemmen
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
6 stemmen
De hoofdofficier heeft hetzelfde aantal stemmen als het district 4.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt
uitgegaan van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor
de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Voordat tot stemming wordt overgegaan, krijgt de korpschef gelegenheid zijn mening te
geven.
Besluitvorming geschiedt schriftelijk indien deze betrekking heeft op met name
genoemde personen.
In beginsel geschiedt de besluitvorming in alle andere gevallen mondeling.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Informatie van het regionale college
Artikel 8:
1.
2.

De verslagen van de vergaderingen van het regionale college zijn openbaar.
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.
De verslagen worden ter kennis gebracht van de Commissaris van de Koningin in ZuidHolland en van de procureur-generaal.
Het regionale College beslist na afloop van een vergadering met gesloten deuren over de
openbaarheid van de verslaglegging.

3.

De korpsbeheerder
Artikel 9:
1. De korpsbeheerder is voorzitter van het regionale college en van het dagelijks bestuur.
2. 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.
3. De korpsbeheerder legt met inachtneming van de bepalingen van dit statuut verantwoording
af aan het regionale college dan wel aan het dagelijks bestuur over de uitvoering door het
korps van het beleidsplan en het jaarplan en over het door hem gevoerde beheer.
4. 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.
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De regionale driehoek
Artikel 10:
1.

De regionale driehoek bestaat uit de korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en de
korpschef.
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.
De vergaderingen van de regionale driehoek zijn niet openbaar.
De besluitenlijst van de regionale driehoek wordt ter kennis gebracht van de leden van
het Dagelijks Bestuur.
De regionale driehoek fungeert als agendacommissie voor het dagelijks bestuur en het
regionale college.
Het is mede de taak van de regionale driehoek de eenheid van het regionale korps te
bewaken.
De regionale driehoek fungeert als regionale gezagsdriehoek ten aanzien van zware
georganiseerde criminaliteit en grootschalig politieoptreden.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

De Veiligheidsdirectie
Artikel 11:
De veiligheidsdirectie is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de
voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bereidt de vergaderingen van
het dagelijks bestuur op deze onderwerpen voor en fungeert als primair adviesorgaan
van het algemeen bestuur dienaangaande
De korpschef
Artikel 12:
1.

De korpschef adviseert de korpsbeheerder, de hoofdofficier, het dagelijks bestuur en het
regionale college ten aanzien van het beleid en het beheer van het politiekorps.
De korpschef is belast met de uitvoering van de besluiten van de korpsbeheerder en de
in het voorgaande lid genoemde organen.
De korpschef geeft conform artikel 24 van de Politiewet leiding aan het korps met
inachtneming van de door de korpsbeheerder vastgestelde ‘mandaatregeling
korpsbeheerder – korpschef’.

2.
3.

Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur
Artikel 13:
1. Het dagelijks bestuur is gemachtigd tot de uitvoering van alle taken en bevoegdheden van het
regionale college in het kader van het bestuur van het politiekorps met uitzondering van:
a. de vaststelling van de in artikel 9 lid 2 genoemde jaarstukken
b. de vaststelling van het statuut van het regionale college
c. de vaststelling van de klachtenprocedure genoemd in artikel 3 lid 2
d. de benoeming van de plaatsvervangend korpsbeheerder(s)
2. Het dagelijks bestuur adviseert het regionale college omtrent het ontwerp van de stukken
genoemd in het voorgaande lid en de overige voorstellen van de korpsbeheerder of de
regionale driehoek die ter besluitvorming aan het regionale college worden aangeboden.
3. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het regionale college voor.
4. Het dagelijks bestuur betrekt bij zijn besluitvorming de standpunten van de districtscolleges.
5. 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.
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6. Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde door het regionale college
tussentijdse wijzigingen van begroting of formatie vast.
7. Het dagelijks bestuur wordt gehoord bij de opstelling van de aanbeveling voor de benoeming
van de leden van de korpsleiding.
Samenstelling dagelijks bestuur
Artikel 14:
1.

2.
3.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie, de
plaatsvervangend korpsbeheerder alsmede de door het Regionale College aan te wijzen
vertegenwoordigers van de districtscolleges. Het regionale college wijst uit elk district ten
minste één vertegenwoordiger aan.
De korpsbeheerder is voorzitter van het dagelijks bestuur.
De korpschef neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Vergaderingen dagelijks bestuur
Artikel 15:
1.
2.
3
4.

Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar.
Extra vergaderingen worden belegd indien de regionale driehoek of een der overige
leden dit noodzakelijk acht.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
De afgevaardigde burgemeester brengt hetgeen in de vergadering van het dagelijks
bestuur is besproken en besloten ter kennis van de leden van het districtscollege.

Besluitvorming dagelijks bestuur
Artikel 16:
Het dagelijks bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
Besluitvorming vindt slechts plaats indien tenminste drie van de vier districten
vertegenwoordigd zijn.
Informatie van het dagelijks bestuur
Artikel 17:
Het dagelijks bestuur stelt een besluitenlijst op. Deze besluitenlijst is openbaar.
Taken en bevoegdheden districtscollege
Artikel 18:
1. Het districtscollege zorgt voor de coördinatie van de deelnemende veiligheidspartners in de
districtelijke driehoek.
2. Het districtscollege stelt jaarlijks op basis van de gemeentelijke veiligheidsplannen en met
inachtneming van het regionale kader het districtelijke jaarplan vast.
3. 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
4. Het districtscollege bereidt de inbreng voor van zijn afgevaardigden in de vergaderingen van
het dagelijks bestuur. 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.
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5. De districtschef wordt op voordracht van de regionale driehoek benoemd door de
korpsbeheerder na verkregen instemming van het districtscollege.
6. Het districtscollege fungeert voor de gemeenten die deel uitmaken van het district als het
driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 14 van de Politiewet.
Samenstelling districtscollege
Artikel 19:
1. Het districtscollege bestaat uit de burgemeesters van de in het district gelegen gemeenten en
de officier beleid en strategie.
2. De districtschef neemt deel aan de vergaderingen van het districtscollege.
Vergaderingen districtscollege
Artikel 20:
1. Het districtscollege vergadert tenminste zes maal per jaar.
2. De vergaderingen van het districtscollege zijn niet openbaar.
Besluitvorming districtscollege
Artikel 21:
1. Besluitvorming door het districtscollege vindt plaats indien tenminste de helft van het aantal
leden aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe
vergadering belegd. In deze vergadering vindt besluitvorming plaats ongeacht het aantal
leden dat dan is opgekomen.
2. Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar consensus.
3. Indien consensus niet mogelijk is, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Informatie van het districtscollege
Artikel 22:
1. De verslagen van de vergadering van het districtscollege zijn niet openbaar.
2. De besluitenlijst van de vergaderingen worden ter kennis gebracht van de gemeenteraden en
de korpsbeheerder.
De districtschef
Artikel 23:
1. De districtschef is met inachtneming van het door de korpschef verstrekte mandaat en
aanwijzingen belast met de dagelijkse leiding van het district. Meer in het bijzonder is hij
verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de teams basispolitiezorg onderling en met de
districtsrecherche en voor de opschaling naar het districtelijke niveau indien de capaciteit van
afzonderlijke teams wordt overschreden en voorziet in specialistische en
beheersondersteuning van de teams.
2. De districtschef adviseert het districtscollege ten aanzien van het beleid en de inzet van
middelen en personeel die aan het district zijn toegekend.
3. De districtschef is belast met de uitvoering van het districtsjaarplan en de besluiten van het
districtscollege.
Inwerkingtreding
Artikel 24:
Dit statuut treedt in werking op 24 juni 2010.
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