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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer  

der Staten-Generaal 

Postbus 20017  

2500 EA  DEN HAAG 
 
 

 

Datum 11 december 2015 

Onderwerp Lokale verankering van de nationale politie 

 

 

Op 24 november jl. sprak ik met de commissie Veiligheid en Justitie van uw 

Kamer over de voortgang van de vorming van de nationale politie. Tijdens dit 

overleg heb ik toegezegd nader in te gaan op de Herijkingsnota en daarbij vooral 

de stappen te verduidelijken die sinds het verschijnen van dit document zijn 

gezet. Ik heb in het overleg aangegeven zo concreet mogelijk in te gaan op de 

versterking van de lokale verankering van de politie en in het bijzonder de positie 

van het (lokale) gezag. Met deze brief los ik die toezegging in. 

 

Herijking 

De kernboodschap van de Herijkingsnota, die ik op 31 augustus jl. naar de 

Tweede Kamer en in afschrift aan uw Kamer zond, luidt: meer realisme.1 Op vier 

punten heb ik maatregelen genomen om de vorming van de nationale politie meer 

fundament te geven, te weten: 

a. Meer tijd om ‘de basis op orde’ te brengen met: prioriteit bij die activiteiten die 

daaraan bijdragen en fasering van andere activiteiten; werken met startdata 

gecombineerd met een jaarlijks geactualiseerde driejaarsplanning; en het doen 

van uitvoeringstoetsen voordat nieuwe wensen toegezegd worden. 

b. Meer evenwicht in de sturing met: meer integraliteit en meer ruimte voor 

lokaal maatwerk; politiechefs beter in positie brengen om het gezag goed te 

kunnen bedienen; betere interne verbinding tussen beheer en operatiën. 

c. Meer aandacht voor het welzijn van de politiemedewerkers met: alle energie op 

afronden personele reorganisatie; focus op veilig en gezond werken en 

capaciteitsmanagement; en het verminderen van de belasting van de teamchefs. 

d. Investeren op kwaliteit met betrekking tot kennis en kunde in de 

bedrijfsvoering; tijdig opvullen van vacatures, investeren in strategische 

personeelsplanning en een kwaliteitsplan opsporing. 

 

Op 23 november jl. heb ik de Tweede Kamer en in afschrift uw Kamer 

geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de herijking.2   

 

 

 

 

                                                
1 Kamerstukken II, 2015-2016, 29628, nr. 554, bijlage herijkingsnota 
2 Kamerstukken II, 2015-2016, 29628, nr. 591 
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Maatregelen ter versterking van lokaal maatwerk als gevolg van de 

herijking  

Met de wijziging van het politiebestel heeft het kabinet zich uitgesproken voor 

behoud en zelfs versterking van de lokale inbedding van de politie. Dat deed het 

kabinet vanuit de gedachte dat de lokale inbedding al sinds jaar en dag een 

basiswaarde is van het politiebestel: politiezorg moet snel, adequaat en flexibel 

kunnen inspelen op lokale omstandigheden en actuele ontwikkelingen. De politie 

heeft haar basis derhalve dicht bij de burger, in buurten en wijken. Het gezag 

over de politie is ongewijzigd lokaal belegd. In de Politiewet 2012 zijn garanties 

opgenomen die vorm geven aan de versterking van de lokale inbedding. Zo is in 

de wet vastgelegd wat de functie is van de lokale driehoek.  

 

Naast versterking van de lokale inbedding was het creëren van meer eenheid het 

doel van het gewijzigde politiebestel. Meer eenheid in de bedrijfsvoering door het 

beheer over de politie landelijk te organiseren, om zo de effectiviteit te 

verbeteren en om besparingen te realiseren. En meer operationele eenheid om 

betere operationele samenwerking tussen de eenheden, op bovenregionaal en op 

landelijk niveau te borgen.  

 

Beide doelstellingen vereisen steeds opnieuw dat het gezag en de politie zoeken 

naar een evenwicht tussen de keuzes van het gezag enerzijds en de beschikbare 

mogelijkheden van het korps anderzijds. Bij de bestelwijziging is er bewust voor 

gekozen dat evenwicht tot stand te laten komen in het samenspel tussen gezag 

en politie. Die balans bleek echter onvoldoende te kunnen ontstaan. Als gevolg 

van de gekozen veranderaanpak was in de politieorganisatie een situatie ontstaan 

waarbij politiechefs die rechtstreeks in contact staan met het lokale gezag niet 

genoeg mogelijkheden hadden om rekening te kunnen houden met de specifieke 

kenmerken van een werkgebied en de wensen van het gezag.  

 

Door wijzigingen in de interne (be)sturing van het korps komen de politiechefs 

beter in positie. Zo worden de politiechefs beter betrokken bij het uitzetten van 

de koers bij de beleids- en/of planvoering en de uitvoering ervan. Hierdoor is 

onder meer geborgd dat nieuwe standaarden (in de bedrijfsvoering) de juiste 

mate van differentiatie bevatten en het beheer daardoor beter aansluit op de 

wensen van het gezag. Daarnaast krijgen de politiechefs ook feitelijk een groter 

mandaat, zodat zij beter kunnen inspelen op lokale en regionale aspecten. Zo 

worden de huidige financiële sturingsmogelijkheden voor de politiechef uitgebreid 

door vergroting van het aantal budgetten waar de politiechef over beslist, met 

mogelijkheden om -binnen marges- te schuiven binnen en tussen budgetten. Dit 

dient ter vergroting van de flexibiliteit en brengt ook met zich mee dat de 

politiechef in gesprek met het gezag het overzicht heeft van de consequenties van 

keuzes van het gezag. De politiechef kan, na afronding van de zogenoemde fase I 

van de personele reorganisatie, zijn p-mandaat weer uitvoeren -binnen kaders en 

regelgeving- en kan in overleg met het gezag binnen de kaders de formatie van 

de eenheid opstellen. Voorts worden de leden van het overleg als bedoeld in 

artikel 19 van de Politiewet 2012 (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie, LOVP) 

betrokken bij beheer- en beleidsvraagstukken die raken aan of effect hebben op 

de verantwoordelijkheden van het gezag. Ook inzake bredere 

veiligheidsvraagstukken op nationaal en internationaal niveau die de 

taakuitvoering van de politie raken, zoals bij contraterrorisme of de 

vluchtelingenproblematiek, zijn de regioburgemeesters nadrukkelijk betrokken.  
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De voorgestelde ingrepen zullen er toe bijdragen dat het gebrek aan ruimte voor 

lokaal en regionaal maatwerk bij beheer hersteld wordt en leiden tot meer 

evenwicht in de sturing op de politieorganisatie. Met name de politiechef, en 

afgeleid daarvan de districtschef en teamchef, krijgen de juiste invloed op het 

beheer. Hoewel het primaire doel van een deel van de maatregelen is om de 

positie van de politiechef te verstevigen, hebben die ook een positieve uitwerking 

op de positie van het gezag. Door de verruiming van het mandaat is de politiechef 

beter in staat het gezag te bedienen. De prestaties die het gezag –uiteindelijk in 

opdracht van de burger stelt aan de politie kunnen daardoor beter geleverd 

worden. Dit komt de lokale verankering van de politie ten goede en verbetert 

derhalve de werking van het bestel.  

 

De afgesproken maatregelen worden momenteel door mij en de politie, in overleg 

met de leden van het LOVP, uitgewerkt. Het gaat om een groeipad en ik zal 

jaarlijks met de leden van het LOVP bezien of de maatregelen het gewenste effect 

hebben.  

 

Maatregelen ter versterking van de lokale verankering 

Rollen meer evenwichtig en rolvast invullen 

Niet alleen in het kader van de herijking heeft de lokale verankering van de politie 

en de positie van het lokale gezag de afgelopen periode mijn aandacht gekregen.  

Parallel aan de herijking heb ik met de hoofdrolspelers in het politiebestel in een 

werkgroep onder leiding van de regioburgemeester van de eenheid Amsterdam 

bezien hoe wij onze rollen meer evenwichtig en rolvast kunnen invullen. Dat heeft 

onder meer geleid tot de afspraak dat mogelijke knelpunten die voortvloeien uit 

de spanning tussen gezag en beheer, centraal en decentraal, en beleid en 

uitvoering zo veel mogelijk aan de voorkant, voorafgaand aan besluitvorming, 

met elkaar worden besproken. Door de regioburgemeesters meer aan de voorkant 

van beleids- en beheervraagstukken te betrekken hebben zij meer gelegenheid 

om vóór de besluitvorming afstemming te zoeken met de andere burgemeesters 

uit de eenheid. Ook kunnen zij hen beter achteraf informeren over de uitkomst. 

Het LOVP zal zo een meer strategische invulling krijgen.  

 

Trainingen COT 

In het voorjaar van 2015 is een trainingsprogramma van start gegaan dat wordt 

aangeboden aan lokale en districtelijke driehoeken. Het trainingsprogramma werd 

in 2014 in opdracht van het Actieprogramma Lokale Besturing Politie3 als pilot 

ontwikkeld en is nu landelijk uitgerold. Binnen de eenheden wordt er door veelal 

lokale driehoeken deelgenomen aan de training.  

De deelnemers aan de training –bij iedere training zijn de burgemeester(s), 

officier van justitie en basisteamchef aanwezig- zijn zeer positief, onder meer 

omdat de training het midden houdt tussen een oefening en bestuurlijke 

intervisie. Enerzijds doen de deelnemers aan de training inzichten op over de 

mogelijkheden van lokale besturing tegen de achtergrond van de Politiewet 2012. 

Anderzijds wordt meer bewustzijn en begrip gecreëerd over de rollen van de 

leden van de driehoek. Dat versterkt het inzicht in elkaars wereld en leidt tot 

verbetering in de relaties onderling. In reguliere overleggen van de driehoek 

komen dergelijke discussies veelal minder aan de orde.  

                                                
3 Het Actieprogramma Lokale Besturing Politie, bestaande uit deelnemers van alle partijen in 

het politiebestel, is in 2013 ingesteld om concrete maatregelen te treffen om de lokale 

verankering te verbeteren.  
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Gebleken is dat het vooral kleinere en middelgrote gemeenten zijn die zich 

geïnteresseerd tonen in het trainingsprogramma. In 2016 worden de trainingen 

voortgezet. Het is de verwachting dat in het voorjaar van 2016 circa tien procent 

van de Nederlandse gemeenten heeft deelgenomen aan het programma.  

 

Onderzoek Politieacademie 

Vlak voor de zomer van 2015 verscheen het rapport van de Politieacademie met 

als titel “De lokale positie van de nationale politie”. Dit onderzoek is eveneens 

uitgevoerd in opdracht van het eerder genoemde Actieprogramma Lokale 

Besturing Politie. Voor het onderzoek is een grote hoeveelheid interviews 

afgenomen onder burgemeesters, gemeenteambtenaren, medewerkers van het 

OM en onder politiemensen.  

 

De onderzoekers constateren dat onder de respondenten overwegend 

tevredenheid heerst over het lokale politiebestuur en het lokale politiewerk. De 

onderzoekers stellen onder meer vast dat de burgemeesters van kleine en 

middelgrote gemeenten tevreden zijn over het bovengemeentelijk overleg en dat 

het beheersoverleg van de vroegere regionaal colleges allerminst wordt gemist. 

Een andere bevinding is dat respondenten vinden dat de landelijke prioriteiten 

houvast geven in het driehoeksoverleg en tevens voldoende ruimte laten voor 

lokaal/regionaal maatwerk. Voorts heerst er een gunstig beeld over een lokaal 

alerte politie en over het handelen van de politie. 

 

De uitkomsten van het onderzoek van de Politieacademie stemmen mij tot 

tevredenheid. Ze bieden ook aanknopingspunten voor de optimalisatie van het 

bestel, daar waar het gaat om de positie van het lokaal gezag. Te denken valt aan 

de totstandkoming van de Veiligheidsagenda. Bij de totstandkoming van een 

eventuele volgende Veiligheidsagenda wil ik met de relevante partijen (waaronder 

bestuurders) bezien hoe dit proces vormgegeven zou moeten worden, zodat een 

volgende agenda breed gedragen strategische prioriteiten voor de politie zal 

bevatten. Een ander aandachtspunt dat in het onderzoek wordt aangehaald is de 

informatieverstrekking aan het lokale gezag. Met VNG, regioburgemeesters en 

politie ben ik op dit moment in gesprek om daar verbeteringen in aan te brengen.  

 

Het rapport is door het Actieprogramma verspreid onder alle burgemeesters, het 

OM en de politie. U treft het rapport aan in de bijlage. 

 

Overleg met bestuurders 

Buiten de reguliere overleggen die ik voer met vertegenwoordiging van het gezag 

(LOVP) bespreek ik de werking van en ervaringen met het politiebestel op 

verschillende wijzen met zowel de regioburgemeesters, het OM als de andere 

burgemeesters. In mei 2015 is uitgebreid gesproken over de versterking van (de 

positie van) het lokaal gezag tijdens een conferentie voor bestuur, OM en politie. 

Een centrale plaats werd ingenomen door de reeds eerder genoemde discussies 

over lokaal maatwerk en over de rolneming van de verschillende partijen in het 

bestel.  

 

Eind september jl. vond een bestuurdersdiner plaats waarvan de voorzitter van de 

VNG en ik gastheer waren. Dit bestuurdersdiner stond in het teken van het 

politiebestel. Aan het diner namen ruim 60 burgemeesters deel uit het gehele 

land en is aan verschillende tafels gediscussieerd over de informatievoorziening 

aan burgemeesters, over de ervaringen in de driehoek en over verbeterpunten 
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voor het politiebestel. Ook tijdens deze bijeenkomst bleek dat de eerste 

ervaringen van bestuurders met het politiebestel overwegend positief zijn. Wel 

klonk tijdens de bijeenkomst het signaal door dat het van groot belang is dat de 

reorganisatie van de politie nu snel tot een afronding wordt gebracht, omdat rust 

in de organisatie uiteindelijk ook ten goede komt aan de prestaties die de politie 

levert. Een concreet verbeterpunt dat aan de orde kwam was de 

informatieverstrekking van politie aan burgemeesters. Zoals hierboven gemeld 

ben ik daarover in gesprek met VNG, Regioburgemeesters en politie.  

 

De bovengenoemde bijeenkomsten leveren zeer nuttige inzichten op, ook met het 

oog op de verdere optimalisatie van het politiebestel. Ik ben dan ook voornemens 

de komende jaren dergelijke momenten van samenkomst met bestuurders te 

blijven organiseren, te beginnen met een bestuurlijke conferentie in mei 2016. 

Tijdens deze conferentie wil ik met bestuurders, OM en politie in gesprek over de 

ervaringen met het bestel. 

 

Het tweede rapport van de commissie Evaluatie politiewet 2012 

Verder vooruitblikkend kan ik u er op wijzen dat de commissie Evaluatie Politiewet 

2012 volgens planning voor 1 oktober 2017 haar tweede deelrapport inclusief 

aanbevelingen aan mij uitbrengt.  

 

De lokale inbedding maakt deel uit van deze evaluatie. In het mondeling overleg 

dat ik op 24 november 2015 met de commissie Veiligheid en Justitie van de 

Eerste Kamer heb gevoerd over de voortgang van de vorming van de nationale 

politie, heb ik toegezegd om onder meer het grote belang dat de Eerste Kamer 

hecht aan de evaluatie van de lokale inbedding van de politie onder de aandacht 

van de commissie te brengen. Ik onderschrijf dat grote belang en zal die 

toezegging dan ook graag nakomen.  

 

In de herijkingsnota (Kamerstukken II 2014/15, 29 628, nr. 554; bijlage) heb ik 

eerder aangegeven dat ik de commissie zal verzoeken in de evaluatie de vraag 

mee te nemen of het gezag tevreden is met de mogelijkheden van de 

politieorganisatie om snel, adequaat en flexibel te kunnen inspelen op lokale 

omstandigheden. Dat is immers wat bedoeld wordt met lokaal maatwerk en het 

raakt daarmee aan de lokale inbedding. 

 

Tot slot heb ik bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op 25 november 

jl. toegezegd dat ik de commissie zal vragen in het tweede rapport expliciet mee 

te nemen hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de verdeling van de 

wijkagenten over de onderdelen van de regionale eenheden, zoals bedoeld in 

artikel 39, eerste lid, van de Politiewet 2012. 

 

Benoeming politiechef 

In het overleg met uw Kamer heb ik aangekondigd nader in te gaan op de 

benoeming van de politiechef. In artikel 38 van de Politiewet is hierover 

opgenomen dat de politiechef bij koninklijk besluit wordt benoemd, geschorst en 

ontslagen. Voorts is vastgelegd dat over de benoeming de regioburgemeester en 

de hoofdofficier van justitie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te 

brengen. Alvorens het advies wordt uitgebracht, hoort de regioburgemeester de 

burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de 

politietaak uitvoert.  
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Ik vind, met uw Kamer, dat het van groot belang is dat de politiechef op 

draagvlak kan rekenen van het lokale gezag. Ik ben van mening dat het 

adviesrecht zoals dat is vastgelegd in de wet afdoende is. Ik beschouw de 

adviezen van de regioburgemeester(s) en het Openbaar Ministerie als 

zwaarwegend. Ze worden nadrukkelijk meegewogen in mijn keuze.  

 

Tot slot 

Op dit moment constateer ik dat de rollen die de verschillende spelers in het 

politiebestel spelen om de wensen van het gezag te realiseren zich nog moeten 

bestendigen. Tegelijk zie ik dat er over het algemeen tevredenheid is bij het 

lokale gezag. Daar waar zich onevenwichtigheden voordeden, zijn de afgelopen 

periode concrete stappen gezet. Die zullen uiteindelijk ook de positie van het 

lokale gezag verbeteren. Ik hecht een groot belang aan een goede lokale 

inbedding van de politie, omdat dit de bedoelde werking van het politiebestel ten 

goede komt. Ook de komende periode zal dit thema dan ook mijn volle aandacht 

houden. 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

G.A. van der Steur 

 

 

 

   
 

 

 


