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Betreft Bestuurlijke reactie bijsluiter Politiesterkte MinVenJ

Geachte mevrouw Stuiveling,

Ik ontving bij de brief van 28 september de bijsluiter'Intensivering
U vroeg mij daarop te reageren.

politiesterkte'.

Het gekozen onderwerp voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft
voor mij grote betekenis. Met de operationele sterkte van de politie moeten de
doelstellingen van dit Kabinet op het terrein van veiligheid feitelijk op straat en in
de buurt worden waargemaakt.
Het Kabinet heeft duidelijkheid gebracht over de maximale operationele sterkte
binnen de voor de politie beschikbare middelen. Dit aantal is 49.500 operationele
fte's. Met de intensiveringen die oplopen naar 370 miljoen euro in 2014 en de
hervormingen die dit Kabinet doorvoert in het politiebestel, is de operationele
sterkte van 49.500 fte ook structureel betaalbaar gemaakt. Ik heb de Tweede
Kamer hierover kort na het aantreden van het Kabinet bericht in mijn brief van 14
december 2010 (TK 29 628, nr. 231).

In de bijsluiter beantwoordt u de vraag of ik de effecten beschrijf van de
maatregelen die ik neem met 'deels'. U constateert, dat ik de relatie tussen het
aantal fte's en de prestaties van de politie waarmee ik de veiligheid wil dienen niet
expliciet maak.
Ik heb dit niet gedaan, omdat dit in het licht van de door u onderzochte maatregel
niet relevant is. De maatregelen die u hebt onderzocht ten aanzien van de
operationele sterkte in de begroting voor 2012, betreffen de intensivering die
oploopt naar 370 miljoen euro in 2014, die als doel heeft een operationele sterkte
van de Nederlandse politie van 49.500 fte structureel betaalbaar te maken. Over de
prestaties die de politie met de huidige operationele sterkte van 49.500 fte levert,
wil ik echter wel opmerken, dat ik die goed in beeld heb. Ik leg hierover
verantwoording af in het Jaarverslag Nederlandse Politie 2010 (TK 29 628, nr.
261).
Hiermee neem ik echter geen genoegen. Ik wil dat de politie meer gaat presteren
en beter gaat presteren. Om die reden neem ik naast de intensivering om de
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operationele sterkte op peil te houden ook nog een uitgebreid pakket van
maatregelen om de prestaties van de politie te verbeteren. De hierna volgende
maatregelen zijn vastgelegd in de beleidsagenda bij de begroting voor 2012 en in
de landelijke prioriteiten voor de politie waarover Ik de Tweede Kamer heb bericht
in mei van dit jaar (TK 29 628 nr. 256).
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Slagkracht van onze professionals zullen verbeteren
Ik neem een aantal maatregelen, die de de slagkracht van onze professionals zullen
verbeteren. Dit zljn de vorming van de nationale politie, het Aanvalsplan tegen ICTproblemen bij de politie en het Aanvalsplan bureaucratie politie, dat de
administratieve lasten van de politie met 25% terugdringt en dat leidt tot een
verhoging van het aantal direct inzetbare uren politiewerk van het equivalent van
5.000 fte in 2014. Ook komen er in deze kabinetsperiode 500 animal cops bij,
waarmee het dierenleed in Nederland wordt aangepakt. Bovendien worden intake
en afhandeling verbeterd en de heterdaadkracht vergroot.

Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
Ik ben het offensief gestart tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.
Door slimmere opsporingsmethodes en innovatie van methoden en technieken
wordt het aantal aangepakte criminele groepen verdubbeld van 20% in 2009 naar
40% in 2015. De intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele
samenwerkingsverbanden concentreert zich vooral op de thema's mensenhandel,
productie/in- en uitvoer van drugs, witwassen en zware milieucriminaliteit
Ik start ook het offensief tegen kinderporno. De Amsterdamse zedenzaak heeft nog
eens indringend duidelijk gemaakt hoe ingrijpend en verwerpelijk dit soort
criminaliteit is. Ik richt daarom een centrale organisatie voor de aanpak van
kinderporno in met 150 fte bezetting. De Inzet is een stijging van het aantal
aangeleverde verdachten met 7,5% voor eind 2012.
De politie speelt ook een belangrijke rol in de aanpak van cybercrime. Hiertoe
wordt het high tech-crime team van het KLPD zodanig uitgebreid, dat 20 grote
cybercrime zaken per jaar kunnen worden aangepakt.

De buurt veilig voor bewoner en ondernemer
Het is belangrijk dat Nederland ook in de buurt merkbaar veiliger wordt voor
bewoners en ondernemers. De politie draagt daartoe -onder regie van de
gemeenten waar de verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het opstellen van
een integraal veiligheidsplan ligt - bij aan de lokale aanpak van onveiligheid. Dit
geldt voor veiligheid in wijken, uitgaansgebieden, openbaar vervoer en rond
coffeeshops
Ik zet ook in op het substantieel omhoog brengen van de pakkans voor ernstige
misdrijven. Het aantal overvallen moet daarom in 2014 teruggedrongen zijn naar
het niveau van 2006 en het ophelderingspercentage moet stijgen naar tenminste
40%. Het aantal straatroven moet worden teruggedrongen van 8.700 in 2010 naar
6000 in 2014, ofwel: 25% eraf.
Ik zet ook in op een verdere reductie van het aantal geweldsincidenten. Daders
kunnen erop rekenen dat zij opgespoord, vervolgd en veroordeeld worden. DE
pakkans zal met 25% worden vergroot.
Voor de aanpak van inbraken, met name die met geweld, geldt een landelijke
verhoging van het oplossingspercentage met 25%.
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Jeugdbendes veroorzaken een aanzienlijk deel van de criminaliteit. Veel overlast in
buurt en wijk is aan hun toe te rekenen. Alle 89 bekende criminele jeugdbendes
worden binnen twee jaar aangepakt.
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iligheid en Justitie,
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