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Onderwerp Herindelingsprocedure Vijfheerenlanden

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,
In uw brief gericht aan de korpschef Nationale Politie, verzoekt u een standpunt inzake
het toetsingscriterium "evenwichtige regionale verhoudingen" in relatie tot de fusie van
de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 januari 2018. Gezien de betrokkenheid
van de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland geven wij door middel van deze brief
invulling aan uw verzoek.

1. Wat betekent de beoogde fusie voor de regionale samenwerking in termen van
de kwaliteit van dienstverlening en uitvoeringskracht van de politietaken en de
satnenwerking met de nieuwe gemeente?
Met de komst van de nationale politie is het aanpassen van de organisatie op een
grenscorrectie voor de politieorganisatie vereenvoudigd. Een wezenlijk doel bij de
vorming van de Nationale Politie is immers het bereiken van een grotere mate van
eenduidigheid binnen het korps. De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers,
samenwerking met partners alsook een generieke taakstelling maken hier onlosmakelijk
deel van uit. Ongeacht wijzigingen in de provinciale indeling ten gevolge van de beoogde
fusie, alsmede de hiermee samenhangende organisatorische inbedding in de eenheden
Rotterdam of Midden-Nederland, leidt dit niet tot structurele veranderingen in de kwaliteit
van dienstverlening aan burgers en/of partners dan wel in de uitvoeringskracht van
politietaken.

2. Is er specifieke kennis die uw organisatie nu heeft in de betrokken gemeenten
die overbodig wordt als de nieuwe gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland
c.q. in de provincie Utrecht? Of is er specifieke kennis die de organisatie nodig
heeft als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt in de provincie Zuid-Holland
c.q. in de provincie Utrecht?
Lokale informatie en kennis is vastgelegd in de informatiesystemen van de
politieorganisatie. De gemeentelijke herindeling vraagt om de overdracht van deze
informatie tussen de eenheden Midden-Nederland en Rotterdam op het moment dat de
provincie- en eenheidsgrenzen worden aangepast. Enkele medewerkers, zoals
wijkagenten, beschikken over specifieke lokale kennis. Borging van deze specifieke
kennis wordt in de overdracht georganiseerd en heeft daarmee onze aandacht.
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Wat is civil opvatting over gebiedscongruentie op de terreinen
omgevingsdienst/veiligheid en politie?

De politie kent een veelvoud aan taken en samenwerkingsverbanden, de milieutaak en
de bijhorende samenwerking met de omgevingsdienst zijn hiervan voorbeelden. Een
cruciaal punt in gebiedscongruentie en veiligheidsstructuren betreft echter de koppeling
met het bevoegd gezag. Waar dit de openbare orde betreft berust dit gezag bij de
burgemeester. Lokaal resulteert dit onder andere in het bepalen van prioriteiten voor het
integrale veiligheidsbeleid. Regionaal vindt er afstemming en samenwerking plaats met
o.a. regioburgemeester en Openbaar Ministerie.
De politieorganisatie is te allen tijde volgend aan de Provinciewet en de Wet
gerechtelijke kaart. Wijziging van bovenstaande wetgeving vraagt dus om aanpassing
van de Politiewet en de politieorganisatie. Gezien de wijziging van de provinciegrenzen
zullen veiligheidsafspraken en samenwerkingsconvenanten moeten worden herzien,
ook waar dit het sociale domein van de fusiegerneente betreft. De eenheid Rotterdam is
van mening dat de resulterende heroriëntatie op de veiligheidsketen het kleinst zal zijn
indien de fusiegemeente Vijfheerenlanden ingedeeld wordt in de provincie Zuid-Holland.
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Wat betekent de toetreding c.q. uittreding van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden voor de betreffende politieregio:
voor uw organisatie
voor het materieel
voor de dienstverlening voor de regio
in termen van mitigatie en verevening

Wij zijn van mening dat de toetreding c.q. uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden
gevolgen heeft voor de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland. Een alomvattende
inventarisatie is hierin nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat er sprake zal zijn van de
wijziging van de inrichtingsplannen (formatieplaatsen) en verschuivingen in materieel,
huisvesting en ICT infrastructuur. Ook dient een aanpassing van de omvang van een
regionale eenheid conform het Besluit Algemene Rechtspositie Politie te worden
aangemerkt als een reorganisatie. De eenheid Rotterdam is van mening dat de impact
op de politieorganisatie het kleinst zal zijn indien de huidige gemeenten Leerdam en
Zederik deel uit blijven maken van de provincie Zuid-Holland.
Na het aanbieden van het herindelingsadvies aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken stellen de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland een gezamenlijk actie en
uitvoeringsplan op. Vanuit het perspectief dat wij éën politieorganisatie zijn, heeft een
wijziging van provinciegrens, geen structurele impact op de kwaliteit van dienstverlening
en samenwerking.

Met vriendelijke groet,
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