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Inleiding
Een informele voorbereidingsgroep binnen de commissie Justitie en Veiligheid,
bestaande uit de leden Helder (PVV), Van Dam (CDA), Den Boer (D66) en Buitenweg
(GroenLinks), bereidt twee rondetafelgesprekken voor in het kader van de evaluatie
Politiewet 2012. Eén rondetafelgesprek wordt op korte termijn gepland, de opzet van
het andere gesprek is op dit moment nog in ontwikkeling. Deze notitie geeft
achtergrondinformatie over de komende activiteiten.

Kernpunten
Twee rondetafelgesprekken: een vóór en een na kabinetsreactie
De commissie heeft besloten twee rondetafelgesprekken te voeren waarvan één (zo
mogelijk) wordt gehouden vóór ontvangst van de kabinetsreactie en één ná ontvangst
van de kabinetsreactie op het eindrapport van de commissie-Kuijken.
Ten aanzien van het rondetafelgesprek vóór ontvangst van de kabinetsreactie is
besloten met enkele leden van de commissie-Kuijken en met wetenschappers te
spreken.
Het rondetafelgesprek ná ontvangst van de kabinetsreactie zal tijdens een volgende
bijeenkomst van de informele voorbereidingsgroep worden besproken om te komen tot
een voorstel voor de commissie van de genodigden van dit gesprek.
Focusonderwerpen
De commissie wil de genodigden van het rondetafelgesprek vragen specifiek in te gaan
op bepaalde onderwerpen. De commissie benadrukt dat genodigden desgewenst de
ruimte moeten krijgen om ook andere relevante issues voor het voetlicht te brengen bij
de leden.


Governance en juridische status: het gaat om de met de Politiewet 2012
gewijzigde verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef, burgemeesters en
de Tweede Kamer inzake het beheer en gezag. Maar ook om de gekozen
rechtspersoonlijkheid van de politie, de invulling van het intern en extern
toezicht op de politie en het budgetrecht van de Tweede Kamer.



Inrichting politieorganisatie: het gaat om de werking van de bestaande lagen in
de politieorganisatie (basisteam, district, eenheid en landelijk) en de lokale
verankering hiervan.
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Ruimte professioneel oordeel eenheids- en teamchefs: het gaat om de ruimte
voor het professioneel oordeel van eenheids- en teamchefs ten aanzien van het
beheer/bedrijfsvoering.



Rol politie in de samenleving: het gaat om de vraag in hoeverre de politie nog
zichtbaar en benaderbaar is voor de burger en in wijken. Het gaat ook om hoe
de politie zich moet verhouden tot BOA’s en de klachtenregeling.



Politieonderwijs- en onderzoek: het gaat hier om de vraag hoe het
politieonderwijs- en onderzoek is ingebed in de politieorganisatie.
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