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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
In artikel 31 Politie van de departementale begrotingsstaat worden
het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met
€ 300.000 (x € 1.000).
Toelichting
Het rapport Versterken van het fundament2 wijst op een structureel
tekort van € 300 miljoen bij de politie. Het financiële tekort zorgt ervoor
dat de politie fundamentele taken niet meer kan uitvoeren. Zo kan de
politie door het financiële tekort minder politieagenten werven en
opleiden. Volgens de politievakbonden kan dit ervoor zorgen dat er
2.300 formatieplaatsen van inspecteurs wegvallen. Op het moment dat het
gaat om hoofdagenten of brigadiers gaat het om nog meer formatieplaatsen. Indieners vinden dat het onacceptabel is dat er, in tijden van een
groot capaciteitstekort bij de politie, structurele tekorten zijn bij de politie
die zullen leiden tot een nog groter tekort aan politie op straat.
Naast het capaciteitstekort leidt het tekort tot andere grote problemen.
Zo is er een tekort voor het vernietigen van drugs en andere verboden
middelen en ook voor de uitvoering van de nieuwe Regeling vergoeding
beroepsziekten politie staat een min, waardoor de zorg voor politieagenten die leiden aan bijvoorbeeld PTSS onder druk komt te staan. De
rellen in Rotterdam, maar ook in Den Haag, Enschede en Leeuwarden
afgelopen week, laten zien dat het noodzakelijk is om goede nazorg te
bieden voor hen die onze veiligheid beschermen. Daarom is het noodzakelijk om gehoor te geven aan het rapport en de roep van de politie en de
€ 300 miljoen euro toe te wijzen.
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Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.
Bijlage bij Kamerstukken II, 29 628, nr. 1051.
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De dekking vinden de indieners in amendement 35 927, nr. 35
aangaande de verhoging van de bankenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Kathmann
Ellemeet
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