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Voorwoord

Per 1 januari 1982 heeft er in de regio Zuid-Limburg een streeksgewijze
gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de tot dan toe bestaande
58 gemeenten werden teruggebracht tot 23 gemeenten; 19 daarvan waren
nieuw.

Deze ingrijpende bestuurlijke reorganisatie had tevens gevolgen voor de
organisatie van rijks- en gemeentepolitie in dat gebied, welke gevolgen wel-
licht niet tot in detail waren voorzien toen het wetsontwerp tot gemeentelijke
herindeling werd voorbereid. De veranderingen in de organisatie van de politie
die noodzakelijk waren na de aanvaarding van het (gewijzigde) wetsontwerp,
hebben in Zuid-Limburg gedurende kortere of langere tijd grote beroering ge-
wekt onder het betrokken politiepersoneel. Voorts hebben de voorbereidingen
een flink beslag gelegd op de beschikbare tijd en capaciteit van leiding-
gevende en uitvoerende politiefunctionarissen. En ook zal het ongetwijfeld de
nodige inspanning van het personeel hebben gevraagd om zich aan de nieuwe
werksituatie aan te passen.

Het WODC heeft een onderzoek verricht naar aanleiding van deze gemeen-
telijke herindeling. Daarbij is aandacht besteed aan de aard en het verloop
van de voorbereidingen in de politie-organisatie en aan het oordeel van het be-
trokken politiepersoneel over de voorbereidingen binnen het eigen korps.
Voorts is nagegaan hoe de ervaringen van het politiepersoneel waren met de
nieuwe werksituatie binnen het eigen korps na de reorganisatie. Vooral de be-
vindingen met betrekking tot de voorbereidingen van de organisatieverande-
ringen kunnen van belang zijn, omdat daaruit lering kan worden getrokken
met het oog op toekomstige reorganisaties van het Nederlandse politiebestel.
De resultaten van de diverse deelonderzoeken zijn reeds beschreven in een
aantal deelraporten. Het voorliggende rapport vormt de afsluiting van het
totale onderzoek.

Op deze plaats past nogmaals een woord van dank aan allen die aan het
onderzoek hebben meegewerkt, in het bijzonder aan de leiding van de politie-
korpsen die mij toestemming hebben gegeven om het onderzoek binnen het
korps te mogen doen en aan het politiepersoneel dat het geduld heeft opge-
bracht om één of meer keren een vragenlijst in te vullen en/of met mij een uit-
gebreid gesprek te voeren.
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Samenvatting

Reeds vanaf de zestiger jaren speelt in Nederland de discussie over een
algehele bestuurlijke reorganisatie. Deze reorganisatie wordt noodzakelijk
geacht vanwege met name de te grote centralisatie, bureaucratie en regel-
geving, de ongecoordineerde aanpak van regionale problemen en de zwakke
bestuurskracht van de gemeenten. Pas onlangs is deze discussie voorlopig
afgerond door het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om af te
zien van de vorming van gewesten als een extra bestuurslaag tussen de pro-
vincie en de gemeenten in, en in plaats daarvan te streven naar grotere ge-
meenten, via streeksgewijze herindelingen, en naar intergemeentelijke
samenwerking.

In de eerste voorstellen voor een reorganisatie van het binnenlands bestuur
is nadrukkelijk een verbinding gelegd met de organisatie van de politie, in de
vorm van gewestelijke politiekorpsen. Toen de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur aanzienlijk werd vertraagd, werd de reorganisatie van de politie
in zekere zin daarvan losgekoppeld. In de loop der jaren is een aantal voorstel-
len voor en ontwerpen van een nieuwe Politiewet ingediend en van diverse
kanten sterk bekritiseerd. Onlangs is in februari 1985 het nieuwste ontwerp
van een Politiewet (van 1980), waarin de invoering van provinciale politie werd
voorgesteld, door de beide verantwoordelijke ministers voorlopig ingetrokken.

Mag dan een nieuwe Politiewet van de baan zijn, dan toch betekent een be-
leid van grote streeksgewijze gemeentelijke herindelingen dat de organisatie
van de politie langs die weg kan veranderen 1). Over de voorbereidingen van
dergelijke veranderingen in de politie-organisatie is nog weinig bekend, even-
min als over de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Teneinde dit in-
zicht te vergroten heeft het WODC een onderzoek gedaan naar de veranderin-
gen in de politie-organisatie die noodzakelijk werden bij de gemeentelijke her-
indeling van Zuid-Limburg die per 1 januari 1982 van kracht is geworden. Voor
de politie-organisatie bracht dit mee:
- de samenvoeging van de gemeentelijke politiekorpsen van Heerlen en

Hoensbroek tot het nieuwe korps van Heerlen;
- de uitbreiding van de gemeentelijke politiekorpsen van Kerkrade en Sittard

vanwege de uitbreiding van de gemeente met voormalig rijkspolitiegebied;
- de vorming van de nieuwe gemeentelijke politiekorpsen van Landgraaf en

Stein; gemeenten waar voor de herindeling de politiedienst werd verricht
door landgroepen van het korps Rijkspolitie, doch die na de herindeling
meer dan 25.000 inwoners omvatten en om die reden - dit was nog voor-
dat het Stopwetje werd afgekondigd - recht hadden op een eigen politie-
korps;

- de reorganisatie van de landgroepen van het korps Rijkspolitie in het dis-
trict Maastricht, omdat door het opheffen van gemeenten en het vormen
van nieuwe gemeenten de oude structuur niet meer van toepassing kon
zijn.

1) Voorlopig geldt evenwel het zg. Stopwetje waardoor een gemeente waarvan het inwonertal is
toegenomen tot boven de 25.000 inwoners geen recht heeft op een eigen gemeentelijk politie-
korps (of andersom het recht op een eigen politiekorps verliest wanneer het inwonertal is ge-
daald tot onder de 25.000 inwoners).
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Het onderzoek dat door het WODC is verricht, heeft zich beperkt tot de voor-
bereidingen van deze verschillende soorten van veranderingen. Daarbij is ook
plaats ingeruimd voor het oordeel van het betrokken politiepersoneel over
deze voorbereidingen. Een evaluatie van het overheidsbeleid met betrekking
tot gemeentelijke herindelingen valt geheel buiten het kader van dit onder-
zoek. De onderzoekgegevens zijn verzameld via schriftelijke enquetes en mon-
delinge interviews onder het betrokken politiepersoneel, via interviews met
zg. sleutelpersonen in de voorbereidingen van de organisatieveranderingen en
via analyse van beschikbare documenten, nota's, verslagen van vergaderin-
gen enz. De voorbereidingen van de diverse veranderingen liepen in de tijd be-
zien niet gelijk op. De reorganisatie van de landgroepen kwam in het begin van
1983 tot stand. De opbouw van de twee nieuwe gemeentelijke politiekorpsen
was pas in 1984 afgerond, nadat de korpsen formeel halverwege 1982 waren
ingesteld. Dit heeft tot,gevolg gehad dat ook het onderzoek naar de diverse
veranderingen in deze periode heeft plaatsgevonden, en dat pas nu een afron-
dende rapportage kan worden geboden.

Het zwaartepunt van de voorbereidingen heeft gelegen binnen de korpsen
zelf. Daarnaast hebben met name de beide verantwoordelijke ministeries (Bin-
nenlandse Zaken en Justitie), een speciaal daartoe ingestelde begeleidings-
commissie, de politievakorganisaties en het lokale bestuur zich ingezet.

In de wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg wordt geen woord
gewijd aan de veranderingen in de politie-organisatie. Evenmin zijn de poli-
tiële gevolgen aan de orde geweest in de schriftelijke en mondelinge behande-
ling van het wetsontwerp in het Parlement.

De commissie "ter voorbereiding van de politiële aspecten van de herinde-
ling" die met het oog op de veranderingen in de politie-organisatie werd inge-
steld, heeft een aantal aanzetten gegeven voor het bespoedigen van de benoe-
ming van de korpschefs van de twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen en van
de datum van instelling van deze korpsen. De problematiek rondom de reorga-
nisatie van de rijkspolitielandgroepen in het district Maastricht is grotendeels
buiten de aandacht van de politiecommissie gebleven.

In lijn met de geldende regels hadden de politievakorganisaties zich in het
begin van de voorbereidingen enigszins afzijdig opgesteld. Immers, de alge-
mene zaken zoals het reorganisatievoorstel van de landgroepen, zouden in het
Georganiseerd Overleg aan de orde komen. En de behartiging van. de belan-
gen en rechtspositie van de individuele leden berustte primair bij de dienst-
commissie. In de betrokken gemeentekorpsen waren weinig problemen rond-
om de rechtspositie van het personeel, terwijl bovendien de dienstcommissie
een centrale plaats in de voorbereidingen innam. Bij de rijkspolitie daaren-
tegen rezen in de loop van de voorbereidingen van de reorganisatie van de
landgroepen ernstige problemen ten aanzien van de positie van een aantal
kaderleden. Toen enkele kaderleden naar de ambtenarenrechter wilden stap-
pen is, na de aanvankelijke afwachtende houding, het optreden van de politie-
vakorganisaties veranderd. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe ge-
meentepolitiekorpsen geldt een soortgelijke opmerking. Ook daar werden de
politievakorganisaties actief toen er ernstige problemen waren gerezen. De
onderdeelsdienstcommissie heeft zich intensiever met de voorbereidingen
binnen het district Maastricht beziggehouden. Gezegd moet evenwel werden
dat ook de onderdeelsdienstcommissie pas nadrukkelijk voor het rijkspolitie-
personeel van de landgroepen is opgekomen toen de problemen zichtbaar
werden.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn in verschillende
mate bij de diverse voorbereidingen betrokken geweest, buiten het kader van
de hiervoor genoemde politiecommissie. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft bilateraal met de leiding van de bestaande gemeentepolitiekorp-
sen contact gehad over de nieuwe organieke sterkte van het korps alsook met
de korpschefs van de twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen over de voorberei-
dingen en opbouw van hun korps. Conform de Politiewet hebben voorts de
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ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie gezamenlijk de instellingsbe-
schikking van deze twee nieuwe korpsen uitgevaardigd en de twee korpschefs
benoemd. Het ministerie van Justitie is verder pas daadwerkelijk bij de voor-
bereidingen van de veranderingen in de politie-organisatie betrokken geraakt,
toen het voorstel tot reorganisatie van de rijkspolitielandgroepen op grond
van een uitspraak van de ambtenarenrechter niet kon worden toegepast en er
een nieuw voorstel moest worden uitgewerkt. De Algemene Inspectie van het
korps Rijkspolitie daarentegen is van het begin af aan tamelijk nauw betrok-
ken geweest bij de reorganisatie van de rijkspolitielandgroepen en bij de over-
gang van rijks- naar gemeentepolitie.

Het lokale bestuur in Zuid-Limburg kwam vanwege de gemeentelijke herin-
deling min of meer in een zeer moeilijke positie te verkeren met betrekking tot
de uitvoering van de politiedienst in de eigen gemeente. De situatie was het
minst problematisch in de gemeenten die reeds een eigen gemeentelijk poli-
tiekorps hadden. De burgemeesters aldaar zouden worden herbenoemd tot
burgemeester van de nieuwe gemeenten. In de voorbereiding van de verande-
ringen in de politie-organisatie was daardoor overleg tussen de burgemeester
en de korpsleiding mogelijk. Anders lag het in de gemeenten met rijkspolitie
die na de herindeling zouden worden samengevoegd en waar een nieuwe bur-
gemeester zou worden benoemd. Daar had het overleg tussen de "oude" bur-
gemeesters en de districtsleiding - voorafgaande aan de gemeentelijke her-
indeling - een andere status. De burgemeesters gaven hun oordeel over een
voorstel tot reorganisatie van de landgroepen, toegespitst op de gevolgen
daarvan voor de "oude" gemeente en niet voor de nieuwe gemeente waar ze
zouden worden benoemd per 1 januari 1982. En ook na de gemeentelijke herin-
deling bleef hier de situatie problematisch. De gemeentelijke herindeling was
van kracht, maar de veranderingen in de politie-organisatie hadden daarmee
geen gelijke tred gehouden. De rijkspolitielandgroepen waren nog niet gereor-
ganiseerd waardoor de indeling in gemeenten niet meer parallel liep met de
indeling in landgroepen. En in die gemeenten waar een nieuw gemeentepoli-
tiekorps zou komen, was ook nog niets veranderd. Daar werd de politietaak
nog uitgeoefend door rijkspolitielandgroepen. Daarbij kwam dat de betrokken
burgemeesters daar niet alleen te maken kregen met een nieuwe politiële
situatie (andere rijkspolitielandgroepen, eigen gemeentepolitiekorps), maar
ook meer of minder met de algemene bestuurlijke gevolgen van de herinde-
ling. De burgemeesters van Landgraaf en Stein hebben de opbouw van het
politiekorps in hun gemeente noodgedwongen in sterke mate over moeten
laten aan de korpschef.

Ten aanzien van de interne voorbereidingen binnen een politiekorps
bestaan er alleen procedurès voorde overgang van rijks- naar gemeentepolitie
en voor de reorganisatie van rijkspolitielandgroepen. Interne organisatiever-
anderingen in een gemeentepolitiekorps alsook in een rijkspolitielandgroep
worden overgelaten aan de korpsleiding en het bevoegd gezag. Derhalve
moesten de korpsleidingen van Heerlen, (Hoensbroek), Kerkrade en Sittard
zelf een invulling geven aan de nieuwe organisatiestructuur alsook een oplos-
sing vinden voor de problemen die zich daarbij konden voordoen. Uit het
onderzoek van het WODC blijkt dat de voorbereidingen over het algemeen
tamelijk probleemloos zijn verlopen, en dat goede, volledige en voor iedereen
toegankelijke informatie over de voorbereidingen en over de nieuwe organisa-
tiestructuur, daarvoor een belangrijke randvoorwaarde is. Het blijkt ook van
belang te zijn om in principe alle geledingen binnen het korps bij de voorberei-
dingen te betrekken en aan iedereen de gelegenheid te bieden zijn wensen en
meningen kenbaar telmaken. Bij een korte voorbereidingstijd blijkt bovendien
een strak tijdschema noodzakelijk, teneinde iedereen zekerheid te kunnen
geven over de eventuele nieuwe functie voordat de interne organisatieveran-
deringen van kracht worden. Om ervoor te zorgen dat alle voorgenomen ver-
anderingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, lijkt het voorts een goede
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zaak een kleine commissie met de bewaking daarvan te belasten. Het perso-
neel in de bestudeerde gemeentepolitiekorpsen had zich van te voren.een
goed beeld kunnen vormen van de nieuwe werksituatie. En over deze nieuwe
werksituatie is men over het algemeen redelijk tevreden. Punten van kritiek
die worden genoemd, hangen samen met de grootte van het korps. De'afstan-
den' zijn groter geworden, de sterkte van het korps is onvoldoende in relatie
tot het werkaanbod (mede vanwege het inlopen van de extra contingenten en
de aanzuigende werking vanuit de gemeentepolitie Landgraaf) en de politie -
zoals ook andere overheidsdiensten - heeft te maken met allerlei vormen van
bezuiniging.

Voor veranderingen in de organisatie bij het korps Rijkspolitie - binnen de
districtsgrenzen - ontbreken evenzeer wettelijke bepalingen. Wel zijn er twee
soorten richtlijnen opgesteld door de Algemene Inspectie. De ene soort van
richtlijnen (uit 1977) betreft een verandering van de op dat moment bestaande
indeling in landgroepèn, posten en rayons, en wordt ook wel aangeduid als
"Procedure organisatiewijzigingen bij het korps Rijkspolitie". In deze richt-
lijnen zijn geen regels opgenomen over de personele consequenties van een
dergelijke reorganisatie of over de wijze waarop aan deze consequenties kan
worden tegemoet gekomen. De andere soort van richtlijnen (uit 1976) heeft be-
trekking op de te volgen procedures wanneer een gemeente met rijkspolitie
qua inwonertal zodanig groeit dat zij (vóór de aanvaarding van de Stopwet!)
recht heeft op een eigen gemeentelijk politiekorps. Deze richtlijnen hebben
evenmin een wettelijke status maar geven o.a. - dit in tegenstelling tot de
eerstgenoemde soort van richtlijnen - wel regels met betrekking tot het
rijkspolitiepersoneel van de landgroépen die overgaan naar het nieuwe ge-
meentepolitiekorps ('de overgangsgebieden'). Dit betreft dan de mogelijk-
heden voor het rijkspolitiepersoneel om naar de gemeentepolitie over te gaan
en' om op deze beslissing terug te komen, of te solliciteren naar functies
elders binnen het korps Rijkspolitie.

Ook al zijn er bepaalde procedures voor de voorbereidingen van veranderin-
gen in de politie-organisatie, dan wil dat nog niet zeggen dat zich daarbij geen
problemen zullen voordoen. Het tegendeel is gebleken bij de reorganisatie
van de rijkspolitielandgroepen in het district Maastricht. Deze kreeg pas een
jaar na het van kracht worden van de gemeentelijke herindeling haar beslag,
omdat een eerste reorganisatievoorstel niet kon worden uitgevoerd en moest
worden vervangen door een tweede.

De kritiek van het personeel van de landgroepen richtte zich - zo bleek uit
het onderzoek - vooral op het ontbreken van informatie, overleg en inspraak.
Men bleef lange tijd,in onzekerheid over de nieuwe indeling in landgroepen
alsook over de eigen functie daarbinnen. Het oordeel over voorbereidingen,
van het tweede reorganisatievoorstel was gunstiger. Men had meer informatie
gekregen alsook de gelegenheid gehad om zijn mening over het reorganisatie-
voorstel te geven. De bevindingen van het onderzoek lijken er verder op te
wijzen dat na ca. twee jaar van onzekerheid, onrust, wantrouwen en demoti-
vatie de rust is weergekeerd.

Met betrekking tot de opbouw van een nieuw gemeentepolitiekorps bestaan
er zoals gezegd bepaalde richtlijnen ten aanzien van de landgroepen rijkspoli-
tie die gaan verdwijnen. Reeds in 1981 is in Zuid-Limburg door de districts-
commandant een begin gemaakt met de uitvoering van deze richtlijnen. Ver-
der heeft de districtscommandant geijverd voor extra plaatsingsmogelijk-
heden binnen het district Maastricht en voor een snelle beslissing omtrent de
nieuwe standplaats. Door het uitblijven van een snelle benoeming van de twee
nieuwe korpschefs en van een snelle instelling van de twee nieuwe gemeente-
politiekorpsen zat er vervolgens enige tijd geen voortgang in de verdere voor-
bereidingen. Uit het onderzoek kwam dan ook een grote mate van ontevreden-
heid onder het personeel naar voren. De opbouw van de nieuwe gemeentepoli-
tiekorpsen begon pas nadat in juni/juli 1982 de korpschefs waren benoemd.
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Bij de opbouw van deze korpsen stonden de korpschefs als het ware met lege
handen. Dat had tot gevolg dat zij zelf een weg moesten uitstippelen, en bv.
ook allerlei dingen moesten regelen die eigenlijk thuis horen in het gemeente-
lijke apparaat. Dit laatste zat echter zelf nog midden in de uitvoering van de
gemeentelijke herindeling. Het onderzoek heeft zich beperkt tot Landgraaf.
Daar werden aanvankelijk driè landgroepen tot één detachement samenge-
bracht, dat verder bleef werken volgens het rijkspolitiemodel. Er was het
eerste half jaar na de instelling van de gemeentepolitie Landgraaf nog geen
sprake van een gemeentepolitiekorps, ook al was een tamelijk groot aantal
rijkspolitieleden overgegaan naar de gemeentepolitie en waren er van buiten-
af kaderleden aangetrokken. De opbouwperiode is in het begin zeker niet zon-
der problemen verlopen. Het korps begon pas op een gemeentepolitiekorps te
lijken met de invoering van het ploegensysteem, in februari 1983. Vanaf het
voorjaar van 1983 kreeg de gemeentepolitie Landgraaf geleidelijk gestalte. Er
werd meer personeel van buitenaf aangetrokken, waardoor kon worden be-
gonnen met de afvloeiing van het rijkspolitiedetachement en er kwam eigen
(gemeentepolitie) materieel, voertuigen, mobilofoon e.d. Doordat een relatief
groot aantal mensen gebruik maakte van de zg. spijtoptantenregeling duurde
de afbouw van het detachement langer dan aanvankelijk was gehoopt. Doch
in de zomer van 1984 was de afbouw geheel rond en was de gemeentepolitie
Landgraaf op sterkte. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het personeel
ervoer dat er vanaf dat moment meer sprake was van een eenheid binnen het
korps, dat de sfeer was verbeterd en dat het korps als een gemeentepolitie-
korps ging functioneren.

Uit het WODC-onderzoek is gebleken dat de bestaande procedures voor ver-
anderingen in de politie-organisatie niet zonder problemen kunnen worden
toegepast wanneer deze veranderingen voortvloeien uit een grote gemeente-
lijke herindeling zoals in Zuid-Limburg. Dit heeft diverse oorzaken. Zo is ten
aanzien van Zuid-Limburg in de wet tot gemeentelijke herindeling geen bepa-
ling of anderszins opgenomen over de gevolgen voor de politie, noch naar de
organisatie noch naar het personeel. Onduidelijk is dan bv. wat er moet (zal)
gebeuren met het gemeentelijke politiekorps of met de landgroep rijkspolitie
wanneer de gemeente zelf is opgeheven. De speciaal ingestelde begeleidings-
commissie had weinig mogelijkheden tot bespoediging of beïnvloeding van
de noodzakelijke veranderingen in de politie-organisatie vanwege de centrale
rol van de beide ministeries en de diverse (hiërarchische) wegen die bewan-
deld moeten worden. Voorts bevatten de geldende procedures te weinig aan-
knopingspunten of duidelijkheid, vooral met betrekking tot de bescherming
van de rechtspositie van het betrokken personeel en boden ze te weinig ruimte
om de ingrijpende veranderingen goed voor te bereiden en op de wettelijk
vastgelegde datum van herindeling te doen ingaan. Dit heeft vooral bij de
rijkspolitie een negatieve invloed gehad. op het verloop van en het oordeel over
de voorbereidingen. De voorbereidingen vonden buiten het personeel om
plaats. Daardoor ontstond de indruk dat men niet werd geïnformeerd en dat er
geen rekening werd gehouden met de belangen van het personeel, terwijl er
grote onzekerheid ontstond over de nieuwe situatie en de eigen positie daarin.
De ervaringen bij de gemeentelijke politiekorpsen hebben aangetoond dat een
goede informatie-overdracht aan, overleg en inspraak van en voldoende aan-
dacht voor het personeel belangrijke randvoorwaarden zijn om de nieuwe
organisatie een goede start te geven op de voorgenomen datum, te weten de
datum van de herindeling. De geldende procedures voor de rijkspolitie zullen
in die richting moeten worden aangepast teneinde ook aldaar zoveel als
mogelijk is een dergelijke situatie te kunnen bereiken. Ook-al blijkt uit het
onderzoek dat de ontevredenheid van en de onrust onder het personeel -
naar buiten toe - na enige tijd voor een groot deel te zijn weggeëbd, niet voor-
bijgegaan mag worden aan de latente doorwerkingen ervan, bv. bij nieuwe ver-
anderingen. En dan is. nog niet gewezen op de negatieve effecten ervan die
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onrust, onzekerheid en ontevredenheid hebben gehad op het functioneren van
de organisatie tijdens de (lange) voorbereidingsperiode.

De aanbevelingen die op basis van het onderzoek worden gedaan, richten
zich daarom ook vooral op de voorbereidingen: het scheppen van duidelijk-
heid door een wettelijk kader voor de wijzigingen in de politie-organisatie in de
herindelingswet, het toetsen en waar nodig bijstellen van de huidige proce-
dures en meer armslag voor in te stellen begeleidingscommissies.
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1 Inleiding

Zolang als er in Nederland gemeenten bestaan, zolang doen zich ook wijzi-
gingen in de gemeentelijke indeling voor. Gemeenten worden bij wet gevormd
en bij wet opgeheven. De gemeentewet, in 1851 tot stand gekomen, bevat for-
mele voorschriften voor de procedure.

In de loop van de 19e en 20e eeuw is het aantal gemeenten in Nederland
sterk teruggelopen; van 1209 in 1850 tot 774 in 1982 en 741 per 1 januari 1985.
En dit aantal zal nog verder dalen door in voorbereiding zijnde gemeentelijke
herindelingen. Vooral sedert het begin van de jaren zestig voltrekt de gemeen-
telijke herindeling zich streeksgewijs. Vóór die tijd kwam een wijziging in de
gemeentelijke indeling veelal tot stand door grenscorrecties of het samen-
voegen van enkele gemeenten. Belangrijke recente of toekomstige streeksge-
wijze herindelingen betreffen:
- Zeeland (Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, Walcheren, Zuid-Beve-

land, Zeeuws-Vlaanderen, Tholen);
- Noord-Holland (Midden-Noord-Holland, Zaanstreek, Westfriesland);
- Zuid-Holland (Voorne-Putten, Krimpenerwaard, Hoeksche Waard, om-

geving van Rotterdam, Alblasserwaard);
- Gelderland (West-Betuwe, Midden-Betuwe, Land van Maas en Waal,

Bommelerwaard, het Rijk van Nijmegen);
- Noord-West-Overijssel;
- West-Utrecht;
- Zuid-Limburg;
- Friesland;
- Noord-Brabant.

1

In het onderhavige rapport komt de gemeentelijke herindeling van Zuid-
Limburg aan cle orde, en dan toegespitst op de gevolgen van deze herindeling
voor de organisatie van de politie in dat gebied. Dit hoofdstuk is verder in alge-
mene zin gewijd aan de relatie tussen de bestuurlijke organisatie en de orga-
nisatie van de politie. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gemeentelijke her-
indeling van Zuid-Limburg. Hoofdstuk 3 beschrijft de probleemstelling, opzet
en uitvoering van het onderzoek dat door het WODC is verricht. In de hoofd-
stukken 4 tot en met 7 worden de resultaten van dit onderzoek besproken. Het
rapport wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen.

1.1 Bestuurlijke reorganisatie en gemeentelijke herindeling

Het gemeentelijke herindelingsbeleid dat tegenwoordig in Nederland wordt
gevoerd kan niet los worden gezien van de discussie over een algehele
bestuurlijke reorganisatie, zoals deze reeds vanaf het einde van de jaren
zestig speelt. Deze reorganisatie werd om een drietal hoofdredenen nood-
zakelijk geacht:
a. teveel centralisatie en bevoegdheden bij de rijksoverheid;
b. ongecoordineerde en (soms) onvoldoende aanpak van regionale pro-

blemen;
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c. overmaat van bureaucratie en regelgeving.

Het voorstel tot reorganisatie zag er in de loop der jaren steeds weer anders
uit. Zo werd aanvankelijk het gewest als vierde bestuurslaag geïntroduceerd,
tussen de provincie en de gemeente in, en werd benadrukt dat daarbij het aan-
tal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zou moeten worden inge-
perkt vanwege het risico van het ontstaan van een ongecoordineerde bestuur-
lijke doolhof. In de loop der tijd werd het aantal gewesten dat daarbij werd
voorgestaan steeds geringer. In een nota van de minister van Binnenlandse
Zaken van 31 mei 1983, getiteld "Organisatie Binnenlands Bestuur", is het ge-
west volledig van de baan. Volgens deze nota komt er geen gewest als vierde
bestuurslaag en zal de intergemeentelijke samenwerking juist worden ver-
sterkt. De regionale bestuursproblematiek zal volgens deze nota kunnen wor-
den opgelost door sterkere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. En
de, bestuurskracht van de gemeenten zal moeten worden versterkt door het
creëren van grotere gemeenten middels streeksgewijze gemeentelijke herin-
delingen, tezamen met een decentralisatie van rijksoverheidstaken naar de
gemeenten volgens het decentralisatieplan. Daarmee krijgt de streeksgewijze
gemeentelijke herindeling een belangrijke rol als instrument voor de reorgani-
satie van het binnenlands bestuur, in combinatie met de versterking van ge-
meenschappelijke regelingen. Reeds bij de parlementaire behandeling van
het wetsontwerp tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg (in 1981) en
ook later, o.a. bij de behandeling van de begroting 1983 van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, werd de rol van de streeksgewijze gemeentelijke herin-
deling als instrument voor de bestuurlijke reorganisatie benadrukt.

1.2 Doeleinden van een gemeentelijke herindeling

De volgende doeleinden van een gemeentelijke herindeling kunnen, ont-
leend aan provinciale en rijksnota's, worden onderscheiden:
1. verhoging van de kwaliteit van het lokale bestuur, met een beter bestuurlijk

apparaat en meer bestuurskrachtige gemeenten;
2. vergroting van de geografische afstemming, met een verbetering van de

streektaken en het creëren van een grotere functionele eenheid;
3. verruiming van de financiële middelen, niet alleen door een relatief goed-

koper gemeentelijk apparaat, maar ook door grotere uitkeringen. uit het
Gemeentefonds conform de Financiële Verhoudingswet;

4. aansluiting op ruimtelijke en demografische ontwikkelingen en op veran-
derende maatschappelijke samenhangen, door een snel groeiende ge-
meente meer (groei-)mogelijkheden te bieden en gemeenten die maat-
schappelijk sterk samenhangen ook bestuurlijk samen te brengen.

Of deze doeleinden inderdaad worden gerealiseerd, is op basis van het wei-
nige evaluatie-onderzoek dat is verricht, niet duidelijk 1). Er zijn geen harde
aanwijzingen dat de bestuurlijke kwaliteit is verbeterd; het aantal spe-
cialismen is toegenomen; het afwikkelen van zaken vergt meer tijd; het be-
stuur(sapparaat) is minder overzichtelijk geworden. Wat betreft de financiën
wijzen de onderzoekresultaten op een verhoging van de kosten van het,ge-
meentelijke-apparaat zonder dat dit leidde tot een toename van het voorzie-
ningenpeil. Bovendien bleken zich niet-bedoelde effecten voor te doen. Zo
was de belangstelling van de bevolking voor gemeentelijke zaken terugge-
lopen. Daarbij komt dat met het samenvoegen van gemeenten gemeente-
raadszetels verloren gaan. Dit verkleint de mogelijkheden tot vertegenwoordi-

. ging en doet dus afbreuk aan de democratische rechtsstaat. Ook neemt het

1) Derksen, W., Gemeentelijke herindeling en effecten van beleid. Beleid en Maatschappij, 8e jrg.,
nr. 718, julilaugustus 1982, blz. 218-229.
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contact tussen bestuurders en bevolking af en `verambtelijkt' het 2). Verder
onderzoek naar de effecten van gemeentelijke herindelingen lijkt, gezien de
beoogde doelstellingen en de relatief grote betekenis binnen de reorganisatie
van het binnenlands bestuur, zeer zeker gewenst.

1.3 Bestuurlijke reorganisatie en politie

Een belangrijk aspect dat is verbonden aan de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur, is de relatie tot de organisatie van de politie. In Nederland is de
organisatie van de politie gekoppeld aan de bestuurlijke organisatie, doordat
het inwonertal van een gemeente bepalend is voor het onderscheid tussen ge-
meentepolitie en rijkspolitie (art. 2 Politiewet). In gemeenten met meer dan
25.000 inwoners (en in gemeenten die voorkomen op een bepaalde lijst, lijst A)
is gemeentepolitie; in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (en in ge-
meenten op een andere lijst, lijst B) is rijkspolitie. En voordat het zg. Stop-
wetje werd aangenomen gold dat, wanneer in een gemeente met gemeentepo-
litie het inwonertal daalde tot beneden de_ 10.000 of in een gemeente met
rijkspolitie het inwonertal steeg tot boven de 25.000 deze gemeente rijkspoli-
tie respectievelijk gemeentepolitie kreeg 3).

In de eerste voorstellen voor een reorganisatie van het binnenlands bestuur
is nadrukkelijk een verbinding gelegd met de organisatie van de politie in de
vorm van de introductie van gewestelijke politiekorpsen. Toen de reorganisa-
tie van het binnenlands bestuur aanzienlijk dreigde te worden vertraagd, werd
de reorganisatie van de politie in zekere zin van de bestuurlijke reorganisatie
losgekoppeld. In het meest recente nieuwe ontwerp van de Politiewet, ter ver-
vanging van de Politiewet uit 1957, werden provinciale politiekorpsen geïntro-
duceerd. Op dit ontwerp is van diverse kanten, binnen en buiten het Parle-
ment, kritiek uitgeoefend. Door o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten en de politievakorganisaties zijn daarbij ook alternatieven aangedragen.
De krappe financiële situatie van de overheid heeft er tenslotte toe geleid dat
de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie dit wetsontwerp per 21 fe-
bruari 1985 hebben ingetrokken. De kosten van de invoering van de wet en de
daaruit voortvloeiende kosten van de veranderingen in het gehele politie-
bestel worden te hoog geacht 4).

Ondanks het feit dat er dus geen nieuwe Politiewet komt, blijft in elk geval
overeind staan dat door grootschalige gemeentelijke herindelingen de organi-
satie van de politie in Nederland in meer of mindere mate zal veranderen. Over
de voorbereidingen van dergelijke veranderingen en over de problemen die
zich daarbij kunnen voordoen, is nog.weinig bekend. Zo heeft de werkgroep
Studieproject Reorganisatie Politie Groningen wel een model opgesteld voor
de organisatiestructuur van een provinciaal beheerd politiekorps, en voor de
beheersverordening van een dergelijk korps. De voorbereidingen zijn daarin
evenwel niet betrokken 5). Dat veranderingen in een lokale politie-organisatie
heel wat voeten in de aarde hebben (inzet, tijd, flexibiliteit), blijkt bv. uit de be-
schrijving van de organisatie-ontwikkeling van de politiekorpsen van Acht-

2) De evaluatie van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, die door Twijnstra Gudde is uit-
gevoerd, geeft evenmin eenduidige positieve resultaten te zien, zie hoofdstuk 8.

.3) In december 1983 werd in Tweede en Eerste Kamer een Stopwet aanvaard die een einde maakte
aan de 'automatische' overgang van rijkspolitie naar gemeentepolitie en omgekeerd. Achter-
gronden voor het invoeren van deze Stopwet was de toekomstige nieuwe organisatie van de poli-
tie zoals gegeven in een ontwerp voor de nieuwe Politiewet. Vooruitlopend op de aanvaarding
van deze nieuwe Politiewet was men van mening dat in een tijd van economische recessie en
overheidsbezuinigingen geen onnodige uitgaven moesten worden gedaan door kleine gemeente-
politiekorpsen in te stellen die in de nieuwe politie-organisatie weer zouden verdwijnen.

4) De toekomst van het politiebestel. Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18.874, nr. 1 en 2.

5) Interimrapport van de werkgroep Studieproject Reorganisatie Politie Groningen; voorzitter
P. Cleveringa, z.pl. en uitg., 1981.

9



karpselen, Almere en Lelystad 6). Hopelijk geeft ook het onderhavige rapport
een aantal aanknopingspunten voor de te volgen veranderingsstrategie.

6) Broer, W. en A.J. Cozijnsen, Organisatie-ontwikkelingsproject: een evaluatie van de verande-
ringsdoelen en -strategieën van politiekorpsen. Deelrapport 1, Lelystad; deelrapport 2, Almere;
deelrapport 3, Achtkarpselen. 's-Gravenhage, ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Poli-
tie, afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, december 1983.
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2 De gemeentelijke herindeling van
Zuid-Limburg

In dit hoofdstuk worden twee onderwerpen behandeld. Paragraaf 2.1 bevat
de voorgeschiedenis van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, de
inhoud van het desbetreffende wetsontwerp en (summier) de parlementaire
behandeling hiervan, In paragraaf 2.2 wordt een overzicht gegeven van de ge-
volgen van deze herindeling voor de organisatie van de politie.

2.1 Voorgeschiedenis en wetsontwerp

De gemeentelijke indeling van Zuid-Limburg is, met uitzondering van aan-
zienlijke gebiedsuitbreidingen van de gemeente Maastricht, lange tijd vrijwel
ongewijzigd gebleven. Na de sluiting van de mijnen, in de jaren zestig, werd
echter de bestaande indeling in vele kleine tot zeer kleine gemeenten als
ondoelmatig beschouwd om de werkgelegenheid te kunnen herstructureren
en stimuleren 1). De eerste aanzetten tot een bestuurlijke reorganisatie van
Zuid-Limburg dateren van 1965 (Eerste Mijnnota). In 1970 werd door Gedepu-
teerde Staten van Limburg een plan opgesteld en aan de betrokken gemeente-
raden voorgelegd, en daarna met hun adviezen aan de toenmalige minister
van Binnenlandse Zaken toegezonden. De voortgang in de voorbereidingen
stagneerde vervolgens, vooral vanwege de onzekerheid omtrent de aard van
de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Naar aanleiding echter van de
ramp op het DSM-complex in 1975 kwamen Gedeputeerde Staten met een
plan tot gemeentelijke herindeling van de zg. DSM-gemeenten, vooruitlopende
op de gemeentelijke herindeling van geheel Zuid-Limburg. Dit plan voor de vor-
ming van een DSM-gemeente leidde tot een heropening van het overleg over
het totaalplan. In 1977 werd een nieuw plan aan de betrokken gemeenteraden
voorgelegd. Na overleg- en adviesrondes mondde dit plan uit in het wetsont-
werp tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg dat in maart 1979 aan de
Tweede Kamer werd aangeboden. Na een uitgebreide schriftelijke behande-
ling vond in februari 1981 de openbare behandeling in de Tweede Kamer
plaats. Het wetsontwerp werd pas na ingrijpende wijzigingen op grond van
ingediende amendementen, aanvaard. Na een schriftelijke en openbare
behandeling in de Eerste Kamer werd ook daar het (gewijzigde) wetsontwerp
aangenomen, en werd de wet in mei 1981 in het Staatsblad afgekondigd. Per
1 januari 1982 werd de gemeentelijke herindeling van kracht, zo'n 12 jaar na
het eerste plan van Gedeputeerde Staten.

Uitgangspunten van het eerste wetsontwerp waren blijkens de Memorie van
Toelichting en de stukken behorende bij de schriftelijke en openbare behan-
deling o.a. de volgende:
1. De herindeling moet worden afgestemd op huidige en/of toekomstige func-

ties in de regio na het wegvallen van de steenkolenwinning, zoals de vervul-
ling van herstructureringstaken en de ondersteuning van industriële bedrij-

1) Van de 58 gemeenten hadden er 31 minder dan 5.000 inwoners en nog eens 14 een inwonertal
tussen 5.000 en 10.000.
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vigheid. De stedelijke zwaartepunten in de Oostelijke en Westelijke
Mijnstreek moeten een zodanige omvang hebben dat zij zich nog verder
kunnen ontplooien. Daarbij is een'zekere mate van evenwicht nodig tussen
de grote centra, d.w.z. niet het creëren/bestaan van een groot centrum
tegenover kleine centra. In het landelijke gebied gaat de voorkeur uit naar
een hiërarchische ordening die past bij de geografische spreiding en de
functie.

2. De plattelandsgemeenten moeten over een voor een goed bestuur passend
gemeentelijk apparaat beschikken, wat een minimum, van 10.000 inwoners
wenselijk maakt. Er moet een doelmatig draagvlak zijn. De nieuwe gemeen-
ten dienen van een zodanig formaat te zijn dat zij hun taken grotendeels
zelfstandig kunnen behartigen. Er dienen echter niet meer gemeenten te
worden opgeheven dan strikt noodzakelijk is.

3. Elke gemeente dient zo duidelijk mogelijk gestructureerd te zijn als een
hoofdkern met nevenkernen.

4. Rekening dient te worden gehouden met de geografische situatie en daar-
mee verband houdende factoren zoals de- terreingesteldheid, de bereik-
baarheid en de oriëntatie van de woonkernen.

Het toepassen van deze uitgangspunten resulteerde in een (eerste) wets-
ontwerp waarin de bestaande 58 gemeenten werden teruggebracht tot 19
nieuwe gemeenten. De bij de behandeling inde Tweede Kamer ingediende
amendementen betroffen onder andere enkele essentiële uitgangspunten van
het wetsontwerp, te weten de vorming van de drie grote kernen ('hoekstenen')
Geleen, Heerlen en Gulpen naast Maastricht dat buiten de herindeling viel. Zo
werd voorgesteld om:
a. de nieuwe gemeente Beek te vormen, bestaande uit Beek en Spaubeek en

deze twee gemeenten dus niet samen te voegen met Geleen;
b. de gemeente Hoensbroek te handhaven en dus niet samen te voegen met

Heerlen;
c. de nieuwe gemeente Landgraaf te vormen, bestaande uit Schaesberg,

Ubach over Worms en Nieuwenhagen, en deze drie gemeenten dus niet
samen te voegen met Heerlen;

d. de nieuwe gemeente Wittem te vormen, bestaande uit de gemeenten
Wittem en Slenaken, en deze twee gemeenten dus niet samen te voegen
met Gulpen.

Na felle debatten en discussies binnen en buiten het Parlement werden uit-
eindelijk de amendementen a, c en d aanvaard. Daardoor waren in feite de
hoekstenen onder het wetsontwerp weggehaald: Geleen, Gulpen en Heerlen
zouden aanmerkelijk minder worden vergroot dan in het wetsontwerp was
voorgesteld.

Aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft, had het met
betrekking tot het gewijzigde wetsontwerp slechts de keuze tussen aanvaar-
den of verwerpen, waarbij in het laatste geval weer van voor af aan zou moe-
ten worden begonnen. De Eerste Kamer nam na enig debatteren het wets-
ontwerp zonder stemming aan.

2.2 Reorganisatie van de politie

Met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982 bleven slechts twee ge-
meenten geheel ongewijzigd, Maastricht en Vaals. Twee andere gemeenten
werden evenmin opgeheven maar ondergingen geringe grenswijzigingen. De
overige 54 gemeenten werden opgeheven en teruggebracht tot 19 nieuwe ge-
meenten. Voor wat betreft de organisatie van de politie betekende dit dat al-
leen de gemeentelijke politiekorpsen van Maastricht, Geleen en Brunssum
niet behoefden te worden gewijzigd. De overige reeds voor de herindeling
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bestaande gemeentelijke politiekorpsen werden, met uitzondering van het
korps van Hoensbroek dat als gemeente werd opgeheven en werd samen-
gevoegd met de gemeente Heerlen, in meer of mindere mate uitgebreid qua
bewakingsgebied en qua organieke sterkte. In sommige gevallen had dit con-
sequenties voor de interne organisatiestructuur. Twee nieuwe gemeenten
hadden een zodanig inwonertal gekregen dat zij nu recht hadden op een eigen
gemeentelijk politiekorps in plaats van deel uit te maken van het bewakings-
gebied van een landgroep van het korps Rijkspolitie. En tenslotte was er een
reorganisatie van de landgroepen rijkspolitie binnen het district Maastricht
noodzakelijk. Samengevat ging het om de volgende veranderingen in de poli-
tie-organisatie:
1. de gemeentelijke politiekorpsen van Kerkrade en Sittard werden qua orga-

nieke sterkte en bewakingsgebied groter, omdat de gemeente werd uitge-
breid met voormalig rijkspolitiegebied;

2. de gemeentelijke politiekorpsen van Heerlen en Hoensbroek werden
samengevoegd tot het politiekorps van Heerlen;

3. er werden twee nieuwe gemeentelijke politiekorpsen gevormd, te weten die
van de gemeenten Landgraaf en Stein;

4. de 16 oude landgroepen van het korps Rijkspolitie binnen het district
Maastricht werden gereorganiseerd tot 9 nieuwe landgroepen.

Figuur 1. De gemeentelijke indeling van Zuid-Limburg: naar gemeenten met rijks- en gemeente-
politie (gearceerd), vóór 1-1-82.

gemeentepolitie landgroepen rijkspolitie

1 Maastricht 11 Susteren 21 Simpelveld
2 Heerlen 12 Born 22 Voerendaal
3 Hoensbroek 13 Stein 23 Amstenrade
4 Kerkrade 14 Beek 24 Ubach over Worms
5 Brunssum 15 Meerssen 25 Nieuwenhagen
6 Geleen 16 Valkenburg 26 Schaesberg
7 Sittard 17 Eijsden

18 Gulpen
19 Wittem
20 Vaals
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Figuur 2. De gemeentelijke indeling van Zuid-Limburg: naar gemeenten met rijks- en gemeente-
politie (gearceerd), per 1-1-82.

gemeentepolitie landgroepen rijkspolitie

1 Maastricht 11 Born/Susteren
2 Heerlen 12 Beek/Nuth
3 Landgraaf 13 Meerssen
4 Kerkrade 14 Valkenburg afd Geul
5 Brunssum 15 Eijsden!Margraten
6 Geleen 16 Gulpen/Wittem
7 Sittard 17 Vaals
8 Stein 18 Voerendaal/Simpelveld

19 SchinnenlOnderbanken

De figuren 1 en 2 geven een overzicht van de verdeling naar gemeente- en
rijkspolitie in Zuid-Limburg, respectievelijk vóór en na de gemeentelijke herin-
deling. Uit deze figuren blijkt duidelijk dat de gemeentelijke herindeling gevol-
gen had voor de grootte van het bewakingsgebied van gemeentepolitie
respectievelijk rijkspolitie. Het rijkspolitiegebied is kleiner geworden en bevat
ook minder inwoners; van 276.090 inwoners is dit gedaald tot 192.040 in-
woners.2) En daardoor had de herindeling ook gevolgen voor de organieke
sterkte van rijks- en gemeentepolitie. Het rijkspolitiepersoneel bij de land-
groepen binnen het district Maastricht ging in aantal terug van 396 naar 278,
een daling met 118 man. Daartegenover nam in 1982 het aantal gemeente-
functionarissen organiek met 124 man toe.

In de hoofdstukken 5 tot en met 7 wordt uitgebreid op de veranderingen in
de organisatie van de afzonderlijke politiekorpsen ingegaan, en dan vooral op
de voorbereidingen daarvan. Daaraan vooraf gaat in hoofdstuk 4 een bespre-
king van de voorbereidingen die op centraal en lokaal niveau hebben plaats-
gevonden buiten de politie-organisatie om.

2) Bron: CBS-maandstatistiek van de bevolking, januari 1982.
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3 Onderzoek

3.1 Aanleiding tot het onderzoek

Nadat in 1981 de wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg in het
Parlement was aanvaard en in het Staatsblad was afgekondigd (Stbl. 288),
werd op diverse niveaus een begin gemaakt met de voorbereidingen, op
bestuurlijk en op politieel terrein. De veranderingen in de organisatie van rijks-
en gemeentepolitie waren reeds in een tamelijk vergevorderd stadium van
voorbereiding toen in het najaar van 1981 de problemen - en vooral de perso-
nele problemen - die aan dergelijke ingrijpende veranderingen zijn verbon-
den, ook buiten Zuid-Limburg bekend werden. Het ging daarbij niet zozeer om
de veranderingen binnen de gemeentepolitiekorpsen en de rijkspolitieland-
groepen, maar om de voorgenomen samenvoeging van de districten Roer-
mond en Maastricht van het korps rijkspolitie en de gevolgen daarvan voor de
staf en de centrale diensten in deze beide districten. Voor het WODC waren de
onvrede en onrust in de beide districten de directe aanleiding om een onder-
zoek in te stellen. Tevens werd met het oog op de toekomstige veranderingen
in de politie-organisatie in verband met het ontwerp voor een nieuwe Politie-
wet het belang onderkend van een onderzoek naar het verloop van de voorbe-
reidingen van meer of minder ingrijpende veranderingen in de politie-organi-
satie. Terwijl dit onderzoek nog in het stadium van voorbereiding verkeerde,
werd van de zijde van de minister van Justitie meegedeeld dat over de samen-
voeging van de districten Roermond en Maastricht pas een beslissing zou
worden genomen nadat de reorganisatie van de landgroepen binnen het dis-
trict Maastricht (vanwege de gemeentelijke herindeling) was voltooid. (Inmid-
dels heeft de minister van Justitie in, november 1985 alsnog besloten tot een
samenvoeging van beide districten). Er was daarmee geen reden meer om het
onderzoek ook te richten op de samenvoeging van deze beide districten. Het
onderzoek is dan ook toegespitst op de directe gevolgen van de gemeentelijke
herindeling voor de organisatie van de politie binnen het herindelingsgebied.
Omdat het onderzoek pas in een laat stadium is geïnitieerd, heeft het zich
noodgedwongen alleen kunnen richten op de voorbereidingen van de verande-
ringen in de politie-organisatie. Niet onderzocht zijn bv. de eventuele verande-
ringen in het politie-optreden ten gevolge van de veranderingen in de organi-
satie, of de veranderingen in de relatie van de politie tot het bestuur, de justi-
tie en de bevolking. Het was eind 1981 niet meer realiseerbaar om via onder-
zoek nog een beeld te krijgen van deze aspecten in de 'oude' situatie. En dat
beeld is nu eenmaal nodig om de nieuwe situatie daartegen af te kunnen
zetten.

3.2 Probleemstelling van het onderzoek

De probleemstelling van het onderzoek was tweeledig.
1. Hoe zijn de veranderingen inde organisatie van de politie, die noodzakelijk

waren vanwege de gemeentelijke herindeling, op lokaal niveau en hoger
voorbereid? Hoe zijn deze voorbereidingen verlopen? En wat was het oor-
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deel van het betrokken politiepersoneel over de voorbereidingen binnen het
eigen korps?

2. Wat is het oordeel van deze zelfde politiefunctionarissen over de nieuwe
werksituatie binnen het eigen korps na ongeveer een jaar functioneren in
de nieuwe vorm?

In de voorbereidingsfase van het onderzoek werd besloten alle soorten van
verandering die de politie-organisatie in Zuid-Limburg vanwege de gemeente-
lijke herindeling zou ondergaan, in het onderzoek te betrekken. Dit hield in:
- de uitbreiding van de gemeentelijke politiekorpsen van Kerkrade en Sittard

qua organieke sterkte en qua bewakingsgebied;
- de samenvoeging van de twee gemeentelijke politiekorpsen van Heerlen en

Hoensbroek;
- de vorming van nieuwe gemeentelijke politiekorpsen in gemeenten die

voorheen onder de politiezorg van de rijkspolitie vielen: Landgraaf en Stein;
- de reorganisatie van de landgroepen rijkspolitie in het district Maastricht.

Aangezien de organisatiestructuren van de korpsen van Kerkrade en Sittard
sterk van elkaar verschilden (en nog verschillen), werden beide korpsen in het
onderzoek betrokken. Ten aanzien van Landgraaf en Stein, de beide nieuwe
gemeenten met een nieuw gemeentelijk politiekorps, werd gekozen.voor Land-
graaf. Landgraaf zou een korps krijgen met een grotere organieke sterkte.
Bovendien omvatte Landgraaf vooraf aan de gemeentelijke herindeling drie
gemeenten, met elk een eigen landgroep rijkspolitie. Verondersteld werd dat
het instellen van een groter politiekorps vanuit drie voormalige landgroepen
meer problemen zou ondervinden. Daardoor zou een vollediger beeld worden
verkregen van alle aspecten die bij een dergelijke organisatiewijziging een rol
kunnen spelen, en van de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

3.3 Opzet van het onderzoek

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn op verschillende
manieren gegevens verzameld en geanalyseerd:
- de voorhanden zijnde en toegankelijke schriftelijke stukken met betrekking

tot de voorbereiding, lokaal en centraal, zijn bijeengebracht en op hun
inhoud onderzocht;

- met zg. sleutelpersonen in de voorbereidingsprocedures, lokaal en cen-
traal, zijn gesprekken gevoerd, op verschillende momenten in de voorberei-
dingsperiode;

- onder alle betrokken politiefunctionarissen (rijks- en gemeentepolitie) is
een schriftelijke enquête gehouden ten tijde van de voorbereidingen van de
organisatieveranderingen;

- onder het gemeentepolitiepersoneel is opnieuw een schriftelijke enquête
gehouden ongeveer een jaar na de ingangsdatum van de organisatieveran-
dering; met betrekking tot de rijkspolitie is dit alleen gedaan onder de
kaderleden van de landgroepen;

- specifiek in Landgraaf zijn, met een tussenperiode van ongeveer een jaar,
tijdens de opbouwfase van het korps interviews gehouden met korpsleden,
terwijl daaraan voorafgaand reeds een schriftelijke enquête was ge-
houden.

Om allerlei redenen - die verderop in het rapport aan de orde zullen komen
- zijn de veranderingen in de politie-organisatie in Zuid-Limburg niet alle op
dezelfde datum ingegaan. De gemeentelijke herindeling ging in op 1 januari
1982. Op die datum startten inderdaad ook de gemeentepolitiekorpsen van
Heerlen,.Xerkrade en Sittard in hun nieuwe organisatievorm. De gemeente-
politiie landgraaf (en ook de gemeentepolitie Stein) werden pas op 1 juli 1982
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ingesteld. De reorganisatie van de rijkspolitielandgroepen kreeg pas zijn
beslag in januari 1983. Dit alles had gevolgen voor de fasering van het onder-
zoek. Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht.

Figuur 3: Tijdschema onderzoek

Heerlen
Kerkrade landgroepen Landgraaf
Sittard

okt. t/m dec. 1981 1+2+4 1+2+4 1+2+4
jan. t/m mrt._ 1982 2+4 2+4 2
april t/m juni 1982 1 5
juli t/m sept. 1982 5 5 2+4
okt. t/m dec. 1982 2 5
jan. t/m mrt. 198:3 1+2 1+2+4
april t/m juni 198:3 5 5
juli t/m sept. 1983 2+3
okt. t/m dec. 1983 6a 6a
jan. t/m mrt. 1984 5 5
april t/m juni 19&4
juli t/m sept. 1984 6b 1 2+3
okt. t/m dec. 1984 6c

1 = schriftelijke enquétes onder personeel
2 = interviews sleutelpersonen
3 = interviews politiepersoneel
4 = analyse schriftelijke stukken
5 = analyse enquétes
6 = tussenrapportages a, b, c

3.4 Opzet van het rapport

In de volgende hoofdstukken worden de onderzoekresultaten van de diverse
onderdelen besproken. Deze bespreking is enigszins kort gehouden; voor uit-
gebreide informatie wordt verwezen naar de deelrapporten. In hoofdstuk 4
komt de voorbereiding op centraal niveau aan de orde, zowel vóór als na de
aanvaarding van het wetsontwerp. In hoofdstuk 5 worden de voorbereidingen
van de organisatieveranderingen in de politiekorpsen van Heerlen, (Hoens-
broek), Kerkrade en Sittard behandeld, alsmede het oordeel over de werk-
situatie door tiet politiepersoneel na een jaar functioneren in de nieuwe orga-
nisatie. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de reorganisatie van de rijkspolitie-
landgroepen binnen het district Maastricht. En in hoofdstuk 7 komen de voor-
bereiding en opbouw van het nieuwe gemeentelijke politiekorps van Land-
graaf aan de orde. Tot slot bevat hoofdstuk 8 algemene conclusies en aan-
bevelingen.
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4 Voorbereidingen op centraal niveau

De voorbereidingen van de veranderingen in de politie-organisatie, als ge-
volg van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, hebben zich op een
aantal niveaus en binnen een aantal instanties afgespeeld. In dit hoofdstuk
komen achtereenvolgens aan de orde:
1. de wet tot gemeentelijke herindeling;
2. de richtlijnen voor organisatieveranderingen bij de politie;
3. de politiële begeleidingscommissie;
4. de betrokken ministers;
5. de politievakorganisaties;
6. het- lokale bestuur.

4.1 De wet tot gemeentelijke herindeling

In het wetsontwerp tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg wordt
geen enkel woord gewijd aan de veranderingen in de organisatie van de politie
die noodzakelijk zullen zijn indien dit wetsontwerp zal worden aanvaard. Even-
min is er in de schriftelijke of de openbare parlementaire behandeling van het
wetsontwerp aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de politie. Alleen aan
de rechtspositie van het betrokken gemeentepersoneel, en dus ook het ge-
meentelijke politiepersoneel, is een korte bespreking gewijd. Het wetsont-
werp is als gevolg van deze bespreking aangepast aan de wet Algemene Rege-
len Gemeentelijke Indeling (ARGI), welke wet algemene regels geeft voor de
administratieve en rechtspositionele consequenties van gemeentegrenswijzi-
gingen 1). De genoemde aanpassing hield in dat het gemeentepersoneel op de
datum van herindeling voorlopig overging in dienst van de nieuwe gemeenten
in dezelfde rang, op dezelfde voet en met dezelfde rechtspositie als voor de
herindeling, en dat binnen zes maanden het bevoegd gezag van de nieuwe ge-
meenten zou moeten beslissen over de vraag of het personeel in dienst zou
blijven of eervol zou worden ontslagen. Een dergelijke bepaling is echter - zo
zal ook verderop in het rapport blijken - ontoereikend om de rechtspositie
van het betrokken personeel, en dus ook het politiepersoneel te waarborgen.
Niet alleen omdat met deze bepaling aan het gemeentelijke politiepersoneel
slechts een voorlopige indiensttreding bij de nieuwe gemeente werd gegaran-
deerd, maar vooral ook omdat het rijkspolitie-personeel volledig buiten deze
regeling viel.

4.2 Organisatiewijzigingen bij de politie

Om allerlei redenen kunnen organisatiewijzigingen bij de politie noodzake-
lijk zijn. Het kan zijn dat een ander extern en intern beleid ten aanzien van de

1) Bij de behandeling van het wetsontwerp tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg had ook
ARGI nog de status van een wetsontwerp. Dit wetsontwerp werd in mei 1984 door de Tweede
Kamer aangenomen en in oktober 1984 door de Eerste Kamer.

19



taakuitoefening van de politie een aanpassing van de organisatie vergt. Doch
ook ander bestuurlijk beleid zoals een gemeentelijke herindeling kan gevol-
gen hebben voor de organisatie. In het onderstaande wordt een onderscheid
gemaakt tussen gemeentepolitie en rijkspolitie.

De veranderingen waarmee een gemeentelijk politiekorps te maken krijgt
bij een gemeentelijke herindeling, zijn veelal een uitbreiding van het bewa-
kingsgebied en van het aantal inwoners. De belangrijkste vraag daarbij is dan
welke de nieuwe organieke sterkte en rangindeling zullen zijn, die door de
minister van Binnenlandse Zaken worden vastgesteld (gehoord hebbende de
burgemeester conform art. 5 Politiewet). Wanneer bv. oude en nieuwe rang-
indeling niet overeenstemmen en er een teveel aan kaderpersoneel aanwezig
is in het korps, zal overleg tussen de korpsleiding en het ministerie nodig zijn
om een oplossing daarvoor te vinden door dit teveel aan kader geleidelijk, bin-
nen een bepaalde periode, af te bouwen 2). Een geheel andere vraag is of de
interne organisatiestructuur van het gemeentelijke politiekorps moet worden
aangepast aan de nieuwe gemeentelijke situatie. Dit wordt overgelaten aan
de burgemeester - als korpsbeheerder - en de korpsleiding. Vaste procedu-
res daarvoor ontbreken in ieder geval. De situatie in Zuid-Limburg voor wat be-
tréft de afzonderlijke politiekorpsen komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

De veranderingen waarmee de Rijkspolitie te maken krijgt bij een gemeen-
telijke herindeling zijn van een andere aard. Het grondgebied van een gemeen-
te waar voorheen de politietaken door een landgroep van het korps rijkspolitie
werden uitgeoefend, kan na de herindeling zijn toegevoegd aan een gemeente
met gemeentepolitie. Ook is het mogelijk dat een nieuw gevormde gemeente
zodanig groot is dat het - in de situatie dat er geen Stopwetje is - recht
heeft op een eigen gemeentelijk politiekorps. En tenslotte zal een grote ge-
meentelijke herindeling veelal een reorganisatie van de rijkspolitielandgroe-
pen tot gevolg hebben, omdat de bestaande indeling in groepen, posten en
rayons is komen te vervallen door het opheffen van gemeenten. Dergelijke ver-
anderingen zullen meestal plaatsvinden binnen een district van het korps
rijkspolitie. Het is echter niet geheel uitgesloten dat de gemeentelijke herin-
deling over de districtgrenzen heen gaat.

Voor de drie soorten van verandering bij de rijkspolitie bestaan in meer of
mindere mate bepaalde richtlijnen en procedures. Het minst omschreven is de
eerste van de drie hierboven genoemde situaties, de toevoeging van rijkspoli-
'tiegebied aan gebied dat valt onder de zorg van een gemeenteijk politiekorps.
Voor zover dat mogelijk en relevant is, zijn daarop de richtlijnen van toepas-
sing die gelden voor de tweede soort verandering, de overgang van rijkspolitie
naar gemeentepolitie vanwege het overschrijden van het inwonertal van
25.000 (artikel 2 lid 4 Politiewet). Deze richtlijnen zijn in 1976 opgesteld door
de Algemene Inspectie van het korps Rijkspolitie en bestemd voor de district-
scommandanten. Formeel bezien hebben ze geen wettelijke status, omdat ze
niet door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gezamenlijk zijn
ondertekend - zoals dat het geval is bij vele andere zaken die de politie aan-
gaan. Wel berusten ze op een gemeenschappelijke afspraak tussen de beide
ministeries over de wijze waarop de overgang van rijkspolitie naar gemeente-
politie zou moeten plaatsvinden. Deze richtlijnen bevatten bepalingen over
het rijkspolitiepersoneel, over het materieel, de financiën, de huisvesting en
de administratie van de voormalige rijkspolitielandgroep. Voor wat het
rijkspolitiepersoneel betreft dient de districtscommandant in een zo vroeg
mogelijk stadium van de voorbereidingen van de overgang naar gemeentepoli-
tie een vergadering te beleggen met de betrokken burgemeester(s), het
rijkspolitiepersoneel van de betrokken landgroep(en), het hoofd van de inspec-
tie personeelszaken van de Algemene Inspectie van het korps Rijkspolitie en.

2) Een tekort aan kaderpersoneel is natuurlijk geen probleem, omdat dan een sollicitatieprocedure
kan worden gestart (intern of extern).
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vertegenwoordigers van de drie grote politievakorganisaties, te weten de
Algemene Christelijke Politiebond (ACP), de Nederlandse Politiebond (NPB)
en de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV). In deze vergadering
moeten met name de personele maatregelen uit de richtlijnen aan de orde
komen. Deze maatregelen houden in dat:
- het rijkspolitiepersoneel van de betrokken landgroepen in de gelegenheid

wordt gesteld om over te gaan naar het nieuwe gemeentepolitiekorps;
- men, na deze keuze te hebben gemaakt, daarop binnen een jaar na de over-

gang naar gemeentepolitie kan terugkomen met behoud van de rang en de
functie die men bij het korps rijkspolitie had; bij een latere terugkeer wordt
dit niet meer gegarandeerd;

- het rijkspolitiepersoneel dat niet naar het gemeentepolitiekorps wil over-
gaan, wensen kenbaar kan maken omtrent plaatsing in vacatures elders
binnen het korps Rijkspolitie, met welke wensen zoveel mogelijk rekening
zal worden gehouden. Totdat het gemeentepolitiekorps op sterkte is, wordt
dit rijkspolitiepersoneel aldaar gedetacheerd.

Specifiek met betrekking tot de instelling van de politiekorpsen in Land-
graaf en Stein zijn in 1982 nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die als bijlage bij
de instellingsbeschikking aan de beide burgemeesters werden toegezonden.
Voor wat betreft de personele maatregelen verschilden zij in enkele opzichten
van de oude richtlijnen. De maximumduur van twee jaar die in de oude richt-
lijnen aan de opbouwfase van het nieuwe gemeentepolitiekorps werd gesteld
- en daarmee aan de detachering van het rijkspolitiepersoneel - werd gewij-
zigd in drie jaar. En bovendien lieten de nieuwe richtlijnen interpretatieruimte
ten aanzien van de vraag of de wens van rijkspolitiepersoneel om naar het ge-
meentepolitiekorps over te gaan, automatisch werd gehonoreerd. Deze twee
punten hebben onder het betrokken rijkspolitiepersoneel grote onvrede ver-
oorzaakt, die zich in Landgraaf o.a. manifesteerde in kritiek op de nieuw be-
noemde korpschef. Onduidelijk is ook welke overwegingen ertoe hebben ge-
leid om deze nieuwe richtlijnen op te stellen. De oude richtlijnen waren reeds
in 1981 door cie speciaal ingestelde begeleidingscommissie van toepassing
verklaard. En door de districtscommandant Maastricht waren toen al diverse
stappen gezet conform deze richtlijnen. Men kan zich dan ook niet geheel aan
de indruk onttrekken dat men zich op het ministerie van Binnenlandse Zaken
niet volledig op de hoogte heeft gesteld van de lokale situatie en de fase
waarin de voorbereidingen verkeerden.

Voor de derde soort verandering, reorganisatie of herstructurering van land-
groepen van het korps rijkspolitie, bestaat evenmin een wettelijke regeling.
Wel is er ook hier een schrijven van de Algemeen Inspecteur uit 1977. Conform
dit schrijven stelt de districtscommandant een ontwerp voor de nieuwe orga-
nisatiestructuur op, na overleg met de Algemene Inspectie, de onderdeels-
dienstcommissie en het betrokken personeel, alsook (zoals wettelijk is voor-
geschreven) met de betrokken burgemeesters, de Commissaris der Koningin
en de Procureur-Generaal. Verwijzingen naar de personele consequenties van
de organisatiewijziging en naar de te treffen maatregelen ter bescherming van
de rechtspositie van het betrokken personeel ontbreken in deze richtlijnen.
De tekst van beide soorten van richtlijnen is opgenomen in de bijlagen 1 en 2.
De feitelijke gang van zaken in Zuid-Limburg komt in hoofdstuk 6 en 7 aan de
orde.

De bovengenoemde richtlijnen hebben de rijkspolitie als uitgangspunt, en
dus de voorbereidende activiteiten die van de zijde van de rijkspolitie moeten
worden ondernomen om de betreffende organisatieverandering te kunnen in-
voeren. Dit geldt ook met betrekking tot de overgang van rijks- naar gemeente-
politie. In dit laatste geval komt er juist ook van de kant van de gemeentepoli-
tie het een en ander aan voorbereidingen kijken, zowel in het geval dat een
bestaand gereentepolitiekorps wordt uitgebreid en voormalig rijkspolitiege-

21



bied krijgt toegevoegd, als vooral ook wanneer een nieuw gemeentepolitie-
korps wordt gevormd in voormalig rijkspolitiegebied. Dan ontbreken er zowel
ten behoeve van de burgemeester - voor wie een eigen gemeentelijk politie-
korps meestal een geheel nieuw fenomeen is - als van de nieuw benoemde
korpschef regelingen, een draaiboek e.d. voor de te starten voorbereidingen.
In artikel 2 van de huidige Politiewet is bepaald dat de ministers van Binnen-
landse Zaken en Justitie in een gezamenlijke beschikking de datum moeten
vaststellen waarop het nieuwe gemeentepolitiekorps wordt ingesteld, en dat
deze beschikking binnen een jaar na het bereiken van het inwonertal van
25.000 moet zijn uitgevaardigd. Niet bepaald is in de Politiewet binnen hoe-
veel tijd het nieuwe gemeentepolitiekorps moet zijn ingesteld!! En deze perio-
de is mede bepalend voor de duur van de voorbereidingsperiode die met name
de nieuwe korpschef heeft om reeds allerlei zaken met betrekking tot het
nieuwe korps te kunnen regelen. Uit een onderzoek van de directie Politie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken, bestaande uit interviews met nieuwe
korpschefs, kwamen vijf probleemgebieden naar voren 3).

a. Voorbereidingstijd
Deze vond men vaak te kort om de uitgangspunten uit te werken op basis
waarvan het nieuwe korps zou moeten functioneren en deze ook te kunnen
bespreken met het betrokken personeel.

b. Informatieverzameling
Er ontbraken volgens de korpschefs goede naslagwerken om de vraag te
kunnen beantwoorden: "hoe begin ik en wanneer moet ik wat. regelen".
Bovendien had men vaak te hoog gespannen verwachtingen van de hulp
die de directie Politie kon bieden.

c. Personeelsbeleid en interne communicatie
Men was van mening onvoldoende te weten over zaken als personeelsbe-
leid en interne communicatie. Dit gold vooral voor zaken als: "hoe draag ik
als korpschef mijn visie en beleid zodanig aan het personeel over dat deze
door hen worden geaccepteerd", "hoe pas ik het rijkspolitiepersoneel in",
en "hoe draag ik zorg voor de afvloeiing van het rijkspolitiepersoneel".

d. Financieel beheer
Men vond zich onvoldoende deskundig over en op de hoogte van begro-
tingstechnieken e.d.

e. Relatie met andere gemeentelijke instanties
De relatie tussen het gemeentelijke apparaat en het politiekorps was vol-
gens de korpschefs niet altijd even helder. Enerzijds was men binnen het
politiekorps nog niet bekend met de mogelijkheden van en beperkingen
binnen het gemeentelijke apparaat. En anderzijds was het gemeentelijke
apparaat nog onvoldoende bekend met de specifieke eisen die een ge-
meentelijk politiekorps stelt.

De aanbevelingen in dit onderzoekrapport, te weten het verlengen van de
voorbereidingstijd, het vervaardigen van een informatieklapper en het op-
stellen van een draaiboek waren begin 1985 nog niet gerealiseerd. Aan het
opstellen van een draaiboek wordt gewerkt 4).

3) Laere, E.M.P. van. Problemen van nieuwe korpschefs: een eerste inventarisatie van knelpunten
in de relatie nieuwe korpschefs/directie Politie. 's-Gravenhage, directie Politie, ministerie van
Binnenlandse Zaken, afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, oktober 1979.

4) Na het aanvaarden van het Stopwetje, eind 1983, was de noodzaak om de gedane aanbevelingen
tot uitvoering te brengen, minder groot geworden. Inmiddels waren er echter in de periode van
1-1-1979 tot 1-1-1984 10 nieuwe gemeentelijke politiekorpsen ingesteld. In al deze gevallen had
men dus zonder veel houvast de vorming en opbouw van het korps ter hand moeten nemen.
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4.3 De politiële begeleidingscommissie

Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken is, kort na de aan-
vaarding van het wetsontwerp in de Tweede Kamer en na signalen over de
daaruit voortvloeiende politieproblematiek door de politievakorganisaties,
een zg. "commissie ter voorbereiding van de politiële aspecten van de herin-
deling van Zuid-Limburg" in het leven geroepen. Deze commissie, verder aan-
geduid als politiecommissie, werd gevormd door de korpschefs van twee van
de betrokken gemeentelijke politiekorpsen, de districtscommandant
Maastricht van het korps Rijkspolitie, de burgemeesters van twee van de be-
trokken gemeenten, twee leden van de Commissie Georganiseerd Overleg
Politie-ambtenarenzaken (CGOP), het hoofd van de inspectie personeelszaken
van de Algemene Inspectie van het korps rijkspolitie, een vertegenwoordiger
van de directies Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en - als voorzitter - de kabinetschef van de Commissaris der Konin-
gin in Limburg. In totaal is de commissie driemaal in vergadering bijeenge-
weest. Punten van bespreking waren o.a.: de consequenties van de herinde-
ling voor de gemeentelijke politiekorpsen in termen van sterkte en formatie,
de consequenties voor de rijkspolitie in het district Maastricht en dan met
name voor het betrokken personeel, en de instelling van de twee nieuwe ge-
meentelijke politiekorpsen.

De gemeentelijke herindeling had - zoals reeds is aangegeven in hoofd-
stuk 2 - nogal ingrijpende gevolgen voor de getalssterkte van gemeente- en
rijkspolitie in dat gebied. Binnen het district Maastricht zou 118 man perso-
neel moeten verdwijnen, vooral door de overgang van enkele posten en vier
voltallige landgroepen naar de gemeentepolitie, en deels door de noodzake-
lijke reorganisatie van de overige landgroepen. Van deze 118 man was één-
derde deel kaderpersoneel. Binnen het district waren onvoldoende mogelijk-
heden voor herplaatsing, terwijl ook elders in het land het tekort aan rijkspoli-
tiepersoneel, zoals dat jarenlang had bestaan, geleidelijk was ingelopen. Ver-
ondersteld werd dan ook dat het een groot probleem zou worden om het over-
tollige personeel te herplaatsen. Tegenover het `overschot' aan rijkspolitieper-
soneel stond een tekort aan gemeentepolitiepersoneel. Na de gemeentelijke
herindeling was er plaats voor 124 man extra, deels bij de reeds bestaande ge-
meentepolitiekorpsen, maar vooral bij de twee nieuwe gemeentepolitiekorp-
sen van Landgraaf en Stein. De getalsproblematiek zou voor een groot deel
kunnen worden opgelost wanneer veel rijkspolitiefunctionarissen van de zg.
overgangsgebieden (overgang van rijks- naar gemeentepolitie) zouden beslui-
ten over te gaan naar de gemeentepolitie van Landgraaf of Stein (met een
organieke sterkte van, in 1982, respectievelijk 66 en 42 man). Gehoopt werd
dat de sterke binding aan de regio Zuid-Limburg ertoe zou leiden dat relatief
veel mensen zouden kiezen voor een overgang naar de gemeentepolitie in
plaats van een herplaatsing elders in het land binnen het korps Rijkspolitie.
Teneinde daarvan een beeld te krijgen werd mede op instigatie van de politie-
commissie door de districtscommandant tweemaal een enquête gehouden
onder het rijkspolitiepersoneel van de landgroepen; de eerste maal alleen in
de overgangsgebieden en de tweede maal in het gehele district. Omdat in de
keuze voor een overgang naar de gemeentepolitie de persoon van de korps-
chef een belangrijke rol speelt (wie is het, wat voor ideeën heeft hij over het
nieuwe korps met betrekking tot het externe functioneren, de interne organi-
satie en de positie van het rijkspolitiepersoneel daarbinnen enz.), heeft de
politiecommissie geijverd voor een versnelde sollicitatieprocedure naar de
functie van korpschef van Landgraaf of Stein. Deze versnelde procedure hield
in dat met het openstellen van de vacature door de burgemeester niet is ge-
wacht totdat de twee nieuwe burgemeesters in deze nieuwe gemeenten waren
benoemd (dan zou dit pas in januari 1982 kunnen plaatsvinden), maar dat de
oproep aan potentiële kandidaten is uitgegaan van het ministerie van Binnen-
landse Zaken (in oktober 1981). De binnengekomen sollicitaties bleven onder
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het beheer van de Commissaris der Koningin, die deze vervolgens in januari
1982 ter hand stelde van de burgemeesters.

Een ander punt van bespreking binnen de politiecommissie was de sterkte
en indeling van de bestaande gemeentepolitiekorpsen. Dit betrof vooral het
voornemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de extra contingen-
ten waarover de korpsen van Heerlen, Kerkrade en Sittard beschikten, na de
herindeling af te bouwen en te `verrekenen', met de nieuwe organieke sterkte.
Binnen de commissie werd daartegen tevergeefs ernstig bezwaar gemaakt bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De commissie heeft haar werkzaamheden in november 1981 beëindigd. Op
dat moment was de sterkte van de bestaande en van de twee nieuwe gemeen-
tepolitiekorpsen bekend, waren er enquêtes gehouden onder het rijkspolitie-
personeel van de landgroepen en was de versnelde sollicitatieprocedure voor
de functie van korpschef van Landgraaf of Stein gestart. Daarmee had de
commissie een aantal voorbereidende activiteiten in gang gezet en kon ze
alleen maar afwachten hoe deze zich verder zouden ontwikkelen. Wellicht was
het echter wel een goede zaak geweest wanneer de commissie zichzelf toen
niet had opgeheven, maar op de achtergrond was blijven voortbestaan.
Immers, de resultaten van haar activiteiten waren nog niet bekend. Zo waren
de nieuwe korpschefs nog niet benoemd, was de overgang van rijkspolitieper-
soneel naar de gemeentepolitie nog niet geregeld, en was de reorganisatie
van de rijkspolitielandgroepen (en de personele invulling van de kaderfunc-
ties) nog lang niet rond. Een `slapende' commissie had weer geactiveerd kun-
nen worden zodra er nieuwe problemen in de voorbereidingen van de.diversé
organisatieveranderingen zouden rijzen. Problemen die zich ook daadwerke-
lijk hebben voorgedaan.

4.4 De betrokken ministeries

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben elk een eigen be-
heersverantwoordelijkheid over gemeentepolitie en rijkspolitie. Vanuit die ver-
antwoordelijkheid zijn ze in meer of mindere mate bij de organisatieverande-
ringen betrokken geweest (hun activiteiten ten behoeve van de politiecommis-
sie niet meegerekend).

Tussen de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de
gemeentepolitiekorpsen van Heerlen, Kerkrade en Sittard is naar aanleiding
van het verdwijnen van de extra contingenten frequent mondeling of schrifte-
lijk contact geweest, zowel rechtstreeks als via de Commissaris der Koningin.
Daarbij werden tevens, waar nodig, regelingen getroffen voor het teveel aan
kaderpersoneel. De 'zittende' korpschefs moesten bovendien worden herbe-
noemd. Ook heeft het ministerie een intermediaire rol vervuld bij de openstel-
ling van de vacatures voor de twee nieuwe korpschefs van Landgraaf en Stein.
Voorts was er bilateraal contact van de nieuwe korpschefs met het ministerie
voor het regelen van allerlei zaken met betrekking tot het nieuwe politiekorps.
De ministeries van. Binnenlandse Zaken en Justitie hebben gezamenlijk de in-
stellingsbeschikking van deze twee nieuwe korpsen uitgevaardigd en de be-
noeming van de twee korpschefs geregeld.

De inbreng van het ministerie van Justitie in de voorbereidingen verliep aan-
vankelijk vooral via de Algemene Inspectie van het korps rijkspolitie. Deze is,
en dan vooral de stafafdeling en de inspectie personeelszaken, nauw betrok-
ken geweest bij de voorbereiding van de reorganisatie van de landgroepen en
bij de overgang van rijks- naar gemeentepolitie. Daarbij ging het vooral om de
personele consequenties in de zin van een teveel aan personeel. Oplossingen
voor dit personeelsoverschot bestonden uit enkele algemene regelingen ten
aanzien van de toegestane sterkte binnen het district en uit het honoreren van
de wensen tot herplaatsing. De directie Politie van het ministerie van Justitie
heeft in de eerste fase van de voorbereidingen tot 1982 een meer afwachtende
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houding aangenomen, zoals dat ook besloten ligt in de geldende procedures.
Ze krijgt pas een taak wanneer het reorganisatievoorstel van de landgroepen
door de Algemene Inspectie aan de directie Politie is toegezonden. In het
geval van Zuid-Limburg heeft de directie Politie in tegenstelling tot voorgaan-
de reorganisaties van rijkspolitiegroepen wel een actieve rol gespeeld. Het
aanvankelijke reorganisatievoorstel, zoals dat was opgesteld door de dis-
trictscommanclant, moest op grond van een uitspraak van het Ambtenarenge-
recht worden vervangen door een nieuw voorstel. Dit is toen opgesteld door
een projectgroepje van de directie Politie. In hoofdstuk 6 wordt dit uitvoeriger
besproken. Met de vorming van de twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen van
Landgraaf en Stein heeft de directie Politie met uitzondering van de instel-
lingsbeschikking, geen bemoeienis gehad. De personele zaken voor wat be-
treft het rijkspolitiepersoneel in die gebieden werden via de Algemene Inspec-
tie geregeld.

4.5 De politievakorganisaties

De politievakorganisaties zijn zowel op lokaal als op centraal niveau bij de
herindeling van Zuid-Limburg betrokken geweest. Op centraal niveau kwamen
de gevolgen van de wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg voor
de organisatie van de politie in het voorjaar van 1981 in de Commissie Georga-
niseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP) aan de orde. Conform de'
geldende regels is de politieproblematiek in 1981 daar verder nauwelijks aan
de orde geweest, evenmin als in de twee afdelingen van de CGOP, voor de
rijkspolitie en voor de gemeentepolitie. Immers, niet alleen worden daar in
hoofdzaak algemene zaken besproken, procedureel kan een bepaalde zaak
daar ook pas worden behandeld wanneer er door de betrokken minister(s) een
concreet uitgewerkt plan is ingediend. Ten aanzien van Zuid-Limburg was dat
in 1981 niet het geval. Het reorganisatievoorstel van de rijkspolitielandgroe-
pen was toen nog in voorbereiding, en lag nog niet ter goedkeuring en
vaststelling bij de Algemene Inspectie of de directie Politie van het ministerie
van Justitie. Ook de voorbereidingen bij de bestaande gemeentepolitiekorp-
sen waren nog in volle gang, terwijl met de voorbereidingen en opbouw van de
twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen nog moest worden begonnen. Wel
waren de politievakorganisaties vertegenwoordigd in de in paragraaf 4.3 ge-
noemde politiecommissie. Omdat in deze commissie weinig rechtspositio-
nele zaken aan de orde zijn geweest, was de inbreng van de politievakorgani-
saties hier beperkt.

Lokaal hebben de politievakorganisaties zich nadrukkelijker in de proble-
matiek verdiept, meer in die van het rijkspolitiepersoneel dan in die van het ge-
meentepolitiepersoneel. Voor het gemeentepolitiepersoneel was de noodzaak
daartoe minder groot, omdat zijn rechtspositie minder in het geding was.
Bovendien speelde in de gemeentelijke korpsen de dienstcommissie een be-
langrijke rol in de voorbereidingsprocedures. Voor het rijkspolitiepersoneel
was de rechtspositie meer in het geding. De toepassing van de richtlijnen en
de uitvoering van het reorganisatievoorstel van de landgroepen zoals dat was
opgesteld door de districtscommandant zouden voor een aantal mensen in-
grijpende consequenties hebben: herplaatsing elders, verandering van functie
en doorkruising van promotieperspectieven. In overleg tussen leden van de
onderdeelsdienstcommissie Maastricht, bondsbestuurders van de ACP, de
NPB en de ANPV en de districtscommandant was besloten dat de politievak-
organisaties eerst een wat afwachtende houding zouden innemen, totdat er
een reorganisatievoorstel ter bespreking ter tafel lag in het Georganiseerd
Overleg, en dat in eerste instantie de onderdeeldienstcommissie zou waken
over de belangen van het personeel. Toen in een later stadium het reorganisa-
tievoorstel van de districtscommandant aan alle betrokkenen bekend was ge-
maakt, en zichtbaar werd welke (personele) problemen zich daarbij zouden
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voordoen, hebben de politievakorganisaties vergaderingen belegd met hun
leden en zich nadrukkelijker met de reorganisatie en met de individuele pro-
bleemgevallen beziggehouden. De aandacht van de politievakorganisaties
richtte zich vooral op het rijkspolitiepersoneel van de landgroepen die na de
reorganisatie zouden blijven bestaan. Voor de problematiek van het personeel
in de landgroepen die zouden overgaan naar de gemeentepolitie, had men
weinig oog. Pas toen daar eind 1982 problemen rezen, hebben de politievak-
organisaties zich ook voor dit personeel ingezet. De afwachtende houding van
de politievakorganisaties alsook de meningsverschillen in en tussen deze or-
ganisaties hebben het oordeel van de leden in negatieve zin beïnvloed. Vooral
de ACP en de NPB verschilden nl. ook van mening over de wijze waarop de ka-
derfuncties op de landgroepen die na de reorganisatie zouden ontstaan,
moesten worden ingevuld. De NPB wilde een landelijke openstelling waardoor
ook rijkspolitiepersoneel buiten het district Maastricht kon solliciteren, de
ACP wilde een invulling door de zittende mensen binnen het district.

De onderdeelsdienstcommissie van het district Maastricht is nauwer bij de
voorbereidingen betrokken geweest, zowel door het overleg daarover met de
districtscommandant als door het instellen van werkgroepjes die zich zouden
bezighouden met de reorganisatie van de landgroepen en de overgang naar
gemeentepolitie. Deze werkgroepjes zijn in de praktijk niet goed van de grond
gekomen. In het najaar van 1981 werden eerst hun werkzaamheden overheerst
door de discussie over het plan tot samenvoeging van de districten
Maastricht en Roermond. Toen dit plan voorlopig van de baan was, richtte de
aandacht zich op het reorganisatievoorstel van de districtscommandant. De
onderdeelsdienstcommissie had daartegen wel bezwaren, vanwege de perso-
nele consequenties, maar was niet in staat een beter voorstel uit te werken.
Uiteindelijk ging men dan ook accoord met het voorstel van de districtscom-
mandant. De onderdeelsdienstcommissie zou men het verwijt kunnen maken
dat zij zich te afwachtend heeft opgesteld. De kritiek van het rijkspolitieperso-
neel op de onderdeelscommissie was o.a. dat zij 'vriendjespolitiek' had be-
dreven, en niet gelijkelijk de belangen van alle betrokkenen had behartigd.
Een ander punt van kritiek op de onderdeelsdienstcommissie was dat ze zich
weinig had bekommerd om de positie van het rijkspolitiepersoneel van de
overgangsgebieden. Door alle perikelen rondom de reorganisatie van de land-
groepen en de mogelijke samenvoeging van de districten Maastricht en Roer-
mond waren deze overgangsgebieden bijna geheel buiten beeld geraakt, ook
al omdat daar vooralsnog (tot aan de instelling van de nieuwe gemeentepoli-
tiekorpsen en de benoeming van de korpschefs) niets zou veranderen. De
onderdeelscommissie kwam pas meer in actie toen er door het hierboven ge-
noemde projectgroepje van de directie Politie een nieuw reorganisatie-
voorstel was opgesteld. Met het rijkspolitiepersoneel van de landgroepen wer-
den vergaderingen belegd om dit voorstel te bespreken, en dan met name de
rechtspositionele aspecten ervan. Overigens werd de onderdeelsdienstcom-
missie zeker in de beginperiode van de voorbereidingen, in 1981, geconfron-
teerd met een geringe belangstelling van het rijkspolitiepersoneel; vergaderin-
gen werden bv. slecht bezocht.

4.6 Het lokale bestuur

Als bevoegd gezag is de burgemeester één van de direct betrokkenen bij
veranderingen in de politie-organisatie in zijn gemeente. Op diverse plaatsen
is dit vastgelegd, bv. in de richtlijnen voor de overgang van rijks- naar gemeen-
tepolitie, in de procedure voor een reorganisatie van de rijkspolitielandgroe-
pen en in algemene zin in de Politiewet. Zo bepalen de richtlijnen bv. dat de
districtscommandant overleg voert met de burgemeester over de procedurele
kant alsook over de personele consequenties. In de Politiewet is in diverse
artikelen vastgelegd dat overleg met de burgemeester moet worden gevoerd
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of dat zijn instemming nodig is ten aanzien van onderwerpen zoals de benoe-
ming en het ontslag van personeel, de sterkte en rangindeling, de indeling van
landgroepen in posten en rayons, de aanwijzing van de groeps- of postcom-
mandant enz.

De bestuurlijke situatie in Zuid-Limburg was vanwege de gemeentelijke her-
indeling nogal gecompliceerd. Het aantal gemeenten werd van 58 terugge-
bracht naar 23. Dit betekende dat er een 'teveel' aan burgemeesters was en
dat slechts een deel van de 'oude' burgemeesters kon worden herbenoemd 5).
De burgemeesters van de grotere gemeenten (met gemeentepolitie) werden in
de eigen gemeente herbenoemd. Doch voor de kleinere gemeenten was dit
niet het geval. De Commissaris der Koningin was er voorstander van dat de
'overblijvende' burgemeesters zouden worden herbenoemd in een ander deel
van Zuid-Limburg dan waar men voordien burgemeester was geweest. In die
zin vonden de herbenoemingen ook plaats. Zo werd de burgemeester van
Schaesberg benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Stein, en de
burgemeester van Stein tot burgemeester van de nieuwe gemeente Land-
graaf. De burgemeestersbenoemingen kwamen officieel pas af in december
1981, kort voor de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982. In die gemeen-
ten waar bekend was dat de burgemeester in dezelfde gemeente zou worden
herbenoemd -- de gemeenten die reeds over een eigen gemeentelijk politie-
korps beschikten - was een regelmatig overleg mogelijk tussen de korpslei-
ding en de burgemeester over de noodzakelijke veranderingen in de politie-
organisatie en de voorbereidingen daartoe. In de gemeenten die na de herin-
deling rijkspolitie zouden behouden was eveneens overleg tussen de burge-
meester en - in dit geval - de districtscommandant mogelijk maar de basis
voor dit overleg lag anders. Immers, de burgemeesters in deze gemeenten
moesten hun oordeel geven over een reorganisatievoorstel van de rijkspolitie-
landgroepen, terwijl ze niet wisten of en in welke gemeente zij zouden worden
herbenoemd en op welke gemeente ze dus primair hun aandacht zouden moe-
ten richten. Er zijn geen aanwijzingen dat hun betrokkenheid bij de 'oude' ge-
meente nadelig is beïnvloed door dit alles. Doch optimaal is een dergelijke
situatie in ieder geval niet. Een speciale situatie gold nog weer voor de'oude'
rijkspolitiegemeenten waar na de herindeling de politietaak zou worden uitge-
oefend door een eigen gemeentelijk politiekorps. De oude burgemeesters
moesten zich een oordeel vormen over de reorganisatie, alhoewel deze geen
betrekking had op hun oude gemeente, en waarschijnlijk ook niet op hun
nieuwe gemeente. De voorbereidingen waarmee zij te maken hadden betrof
veel meer de overgang naar de gemeentepolitie. In dit verband noemen we dan
ook het initiatief van de burgemeester van de voormalige gemeente Stein om
een voorbereidingsgroep te vormen, bestaande uit personeelsleden van de be-
trokken rijkspolitielandgroep, die zich bij andere, recent ingestelde gemeente-
politiekorpsen heeft georiënteerd op de specifieke kenmerken van een ge-
meentepolitiekorps en vooral op de perikelen die in de opbouwfase (kunnen)
ontstaan.

Per 1 januari 1982 werden de nieuwe burgemeesters benoemd in een ge-
meente die ze zelf nog moesten leren kennen, maar die ook zelf helemaal
nieuw gevormd was: een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college van wet-
houders, en een nieuw, deels nog te vormen, gemeentelijk ambtelijk apparaat.
Voor de ene gemeente waren de veranderingen vanwege de herindeling min-
der ingrijpend dan voor de andere gemeente. De ene gemeente had slechts te
maken met geringe gebiedswijzigingen, terwijl de andere gemeente was ont-
staan na samenvoeging van een aantal voormalige gemeenten. Naast de

5) Het 'teveel' aan burgemeesters was opgelost, doordat reeds lange tijd vacatures niet waren in-
gevuld, een aantal burgemeesters ieder meer dan één gemeente bestuurde, burgemeesters van
59 jaar en ouder niet mochten meesolliciteren voor een nieuwe benoeming, en doordat enkele
burgemeesters kozen voor een functie elders.
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bestuurlijke veranderingen kwamen dan nog de veranderingen in de politie-
organisatie.

De burgemeesters van Heerlen, Kerkrade en Sittard hadden in 1981 regel-
matig overleg gehad met de korpsleiding over de consequenties van de herin-
deling voor het politiekorps en de noodzakelijke.veranderingen in de organisa-
tie en waren betrokken geweest bij de voorbereidingen van deze veranderin-
gen. Toen deze veranderingen per 1 januari 1982 hun beslag kregen, was voor
hen de overgang naar de nieuwe politiële situatie waarschijnlijk het meest
duidelijk. De burgemeesters van de nieuwe gemeenten met rijkspolitie kwa-
men per 1 januari 1982 in een situatie terecht waarin de oude landgroe-
penstructuur nog van toepassing was, omdat het reorganisatievoorstel van de
districtscommandant om een aantal redenen geen doorgang had gevonden
(zie hoofdstuk 6). Pas in de tweede helft van 1982 kregen zijeen nieuw reorga-
nisatievoorstel ter beoordeling voorgelegd. Tot de datum waarop uiteindelijk
de reorganisatie van de landgroepen van kracht werd, is de oude indeling van
de rijkspolitielandgroepen geldig gebleven. Omdat deze oude indeling niet
helemaal paste bij de nieuwe bestuurlijke situatie (o.a. de indeling in posten
en rayons en de afbakening van de gemeentegrenzen) moesten er in onderling
overleg tussen de betreffende burgemeesters, de districtsleiding en de
groepsleiding afspraken worden gemaakt. Nog moeilijker lag het in de ge-
meenten waar de politiezorg van de rijkspolitie zou overgaan naar de gemeen-
tepolitie. Lokaal kon er aanvankelijk van de zijde van de burgemeester, als
hoofd van de plaatselijke politie, weinig worden gedaan met betrekking tot de
voorbereiding en instelling van de twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen. Daar-
in kwam pas verandering toen de nieuw benoemde burgemeesters van Land-
graaf en Stein de binnengekomen sollicitaties naar de functie van korpschef
ontvingen. Na de afronding van de sollicitatieprocedure en na de voordracht
van een kandidaat was het wachten op de benoeming van de korpschef en de
instelling van de gemeentepolitiekorpsen en konden de burgemeesters op-
nieuw weinig verdere stappen ondernemen. De rijkspolitielandgroepen heb-
ben tot aan de datum van instelling van de twee gemeentepolitiekorpsen zo-
veel mogelijk op de oude voet gefunctioneerd, dit o.a. in overleg tussen de
twee burgemeesters en de districts- en groepsleiding. De burgemeesters kon-
den zich pas weer intensief op de opbouw van `hun' politiekorps richten na de
officiële benoeming van de korpschefs. Vanaf dat .moment was er zowel in
Landgraaf als in Stein zeer veelvuldig overleg tussen de burgemeester en de
korpschef over het nieuwe korps, de interne en externe organisatie, het
interne en externe beleid enz., waarbij deze burgemeesters, dat mag niet wor-
den vergeten, ook nog volop in de opbouw van het ambtelijke apparaat van
hun nieuwe gemeente zaten.
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5 De bestaande gemeentelijke
politiekorpsen

Vooraf aan cie gemeentelijke herindeling waren er in de regio Zuid-Limburg
zeven gemeenten met een eigen gemeentepolitiekorps. De gemeentelijke her-
indeling had alleen voor de 'oude' gemeenten Kerkrade, Heerlen, Hoensbroek
en Sittard gevolgen voor de organisatie van de politie (zie hoofdstuk 2). In de
onderstaande paragrafen wordt voor ieder gemeentepolitiekorps afzonderlijk
ingegaan op cie aard van de veranderingen, op de voorbereidingen tot deze
veranderingen en op de nieuwe werksituatie.

5.1 Heerlen en Hoensbroek

Bij de gemeentelijke herindeling werden de gemeenten Heerlen en Hoens-
broek samengevoegd tot de nieuwe gemeente Heerlen. Dit hield ook een
samenvoeging in van de twee politiekorpsen van Heerlen en Hoensbroek; een
korps met een organieke sterkte van 139 man (inclusief 10 man als extra con-
tingent) plus een korps met een organieke sterkte van 37 man (inclusief de
korpschef). Volgens de 'verdeelsleutel' zou de nieuwe organieke sterkte 173
man bedragen en zou het extra contingent komen te vervallen. Het teveel van
3 man diende geleidelijk te worden afgebouwd evenals het teveel aan kader-
leden. De samenvoeging van de beide korpsen betekende niet alleen de inpas-
sing van een klein korps in een groter, maar betekende ook de inpassing van
het Hoensbroekse personeel dat overwegend ouder was in anciënniteit dan
het Heerlense personeel.

5.1.1 De procedure

Voor deze samenvoeging werd een omvangrijke voorbereidingsprocedure
opgezet. Daarin stonden een open besluitvorming, overzichtelijkheid van de
voorbereidingsprocedures, een vroegtijdige, voor iedereen toegankelijke en zo
volledig mogelijke informatie en een grote ruimte voor inspraak voorop. Een
apart punt van aandacht in deze procedure was de relatie met de bestuurlijke
samenvoeging van Heerlen en Hoensbroek. Deze ging gepaard met een tame-
lijk ingrijpende reorganisatie van het gemeentelijke apparaat. In overleg met
de beide burgemeesters werd besloten tot een afzonderlijke procedure voor
de politie, naast de bestuurlijke procedure. Voor het administratieve, huishou-
delijke en technische personeel dat bij de politie werkte, werden daarbij zo-
danige regelingen getroffen dat men ook na de samenvoeging bij de politie
werkzaam kon blijven.

In de procedure van de samenvoeging waren opgenomen een bestuurlijke
commissie (bestaande uit de beide burgemeesters), een ambtelijke commis-
sie (bestaande uit beide korpschefs), een stuurgroep (voor de coordinatie) en
twee werkgroepen. De stuurgroep en de beide werkgroepen waren gelijkelijk
uit leden van de beide korpsen samengesteld.

Na een inventarisatie van mogelijke knelpunten bij de samenvoeging, ge-
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houden onder de leden van de beide korpsen, kregen de werkgroepen tot taak
oplossingen voor deze knelpunten aan te dragen. Deze knelpunten werden in
drie categorieën ondergebracht, afhankelijk van hun relatie tot het organisa-
tieschema van het nieuwe korps. De door de werkgroepen voorgestelde oplos-
singen werden eerst ter advies voorgelegd aan alle korpsleden, en vervolgens
ter kennis gebracht van de stuurgroep en de dienstcommissie. Daarna ging
het al dan niet gewijzigde voorstel naar de ambtelijke commissie en, na goed-
keuring aldaar, naar de bestuurlijke commissie. Per categorie van knelpunten
werd deze procedure gevolgd, aan de hand van een. strak tijdschema.

Belangrijke aspecten van de procedure waren:
- de informatievoorziening door middel van zg. reorganisatiebulletins;
- de centrale positie van de dienstcommissie;
- de inspraakmogelijkheden in de op grote schaal verspreide concept-

adviezen;
- het zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen;
- de prioriteitenstelling in de knelpunten;
- het vaststellen van een einddatum voor de oplossing van de knelpunten.

Het opstellen van het nieuwe organisatieschema kreeg de hoogste priori-
teit. Nadat dit organisatieschema was goedgekeurd door de ambtelijke com-
missie, werd voor de personele invulling van de functies een aparte procedure
gehanteerd. Binnen bepaalde randvoorwaarden kon men een voorkeur uit-
spreken voor alle functies binnen het organisatieschema. De uiteindelijke
functie-aanwijzing geschiedde door de ambtelijke commissie. Daarbij kreeg
niemand een bepaalde functie tegen zijn wil in.

Mede door het strakke tijdschema waren vóór de datum van de gemeente-
lijke herindeling en dus vóór de datum van de samenvoeging van beide korp-
sen alle belangrijke zaken geregeld, zoals het organisatieschema en daarmee
samenhangende zaken, de huisvesting en de functie-invulling. Nadat in juni
1981 was gestart met de knelpunteninventarisatie, had de ambtelijke cómmis-
sie in september 1981 een besluit genomen over het organisatieschema en
over de huisvesting, was begin oktober 1981 de nieuwe functie-invulling
bekend en waren medio december 1981 oplossingen voor verreweg de meeste
knelpunten aangedragen. Om te, bewaken dat de voorgestelde oplossingen
ook daadwerkelijk en binnen de aangegeven termijn waren gerealiseerd, werd
een commissie van afhandeling ingesteld. Op 7 januari 1982 kon het nieuwe
politiekorps van Heerlen van start gaan.

5.1.2 Het oordeel van het personeel

Kort voor de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling, en dus ook
van de samenvoeging van de beide korpsen, is binnen het kader van het
WODC-onderzoek aan het personeel van de beide korpsen gevraagd wat hun
oordeel was over de gevolgde voorbereidingsprocedure. Tevens is toen ge-
vraagd of men reeds een beeld had van de eigen werksituatie in het nieuwe
korps. Uit de antwoorden bleek dat zowel de leden van het 'oude' Heerlense
als van het 'oude' Hoensbroekse korps over het geheel genomen redelijk te-
vreden waren over de voorbereidingen. Zij waren tevreden over de hoeveelheid
informatie die zij hadden gekregen, en vonden dat er voldoende gelegenheid
was geboden om eigen opvattingen, standpunten en wensen kenbaar te
maken. In dit alles was het oordeel van de leden van het Hoensbroekse korps
niet negatiever dan dat van de leden van het Heerlense korps. Voor de vrees te
zullen worden `opgeslokt' door het grotere Heerlense korps gaf het onderzoek
geen aanwijzingen. Wel was het zo dat de werksfeer en het werk zelf in meer
of mindere mate hadden geleden onder de voorbereidingen, vanwege de on-
zekerheid over de toekomstige situatie alsook vanwege de hoeveelheid tijd
die de voorbereidingen vergden en die ten koste ging van het `gewone' werk.
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Van de nieuwe werksituatie bleken de leden van het Hoensbroekse korps
gunstigere verwachtingen te hebben dan de leden van het Heerlense korps.
De eerstgenoemden verwachtten een verbetering in de promotie- en speciali-
satiemogelijkheden, in de sportfaciliteiten en in de werkdruk. Voor een deel
liggen deze gunstige verwachtingen besloten in de grotere mogelijkheden van
een groter korps op deze terreinen.

In 1983 is nogmaals een enquête gehouden onder het personeel van het
Heerlense politiekorps (met inbegrip van het personeel van het voormalige
Hoensbroekse politiekorps). Daarin is gevraagd naar het oordeel over de
nieuwe werksituatie en - terugblikkend - over de voorbereiding van de
samenvoeging van de beide korpsen. Ook achteraf bezien was een groot deel
tevreden over de gevolgde voorbereidingsprocedure; ex-Hoensbroekenaren
nog meer dan ex-Heerlenaren. Voor wat betreft de nieuwe werksituatie mag
men uit de gegevens afleiden dat het feitelijke beeld iets gunstiger uitviel dan
het beeld dat men zich van te voren daarover had gevormd. Dit gold ook voor
de ex-Hoensbroekenaren.

Specifieke negatieve punten die werden gesignaleerd waren de grootte van
het politiekorps en daarmee de grotere `afstanden' binnen het korps.

5.2 Kerkrade

De oude gemeenten Kerkrade en Eijgelshoven werden bij de gemeentelijke
herindeling per 1 januari 1982 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Kerk-
rade. Voor het politiekorps van Kerkrade betekende dit een uitbreiding van de
organieke sterkte. Het oude korps had een sterkte van 81 man met daarboven-
op een extra contingent van vier man. Het nieuwe korps kreeg een organieke
sterkte van 93 man; een uitbreiding van 12 man op papier, doch in feite slechts
van 8 man.

De gemeente Eijgelshoven was voor de samenvoeging met Kerkrade rijks-
politiegebied. Het betreffende rijkspolitiepersoneel had reeds in een vroeg
stadium kenbaar gemaakt niet over te willen gaan naar het korps van Kerk-
rade. Voor het opvullen van de 8 man extra personeel diende dan ook nieuw
personeel te worden geworven. Dit ging niet helemaal zonder problemen. Pas
per 1 oktober 1982 konden aspirantagenten hun primaire politie-opleiding
gaan volgen. Per 1 januari 1982 was dan ook de grootte van het bewakingsge-
bied en het aantal inwoners van de gemeente Kerkrade wel veranderd, terwijl
de uitbreiding van het politiekorps nog niet was gerealiseerd. In de organisa-
tiestructuur van het Kerkraadse korps was op dat moment dan ook nog niets
veranderd.

5.2.1 De procedure

Om de nieuwe politiële situatie voor te kunnen bereiden heeft de leiding van
het Kerkraadse politiekorps contact gezocht met de gemeentelijke voorberei-
dingsgroep die belast was met de bestuurlijke samenvoeging. Deze voorberei-
dingsgroep bleek er weinig behoefte aan te hebben zich ook met de politie
bezig te houden, omdat er op de korte termijn toch nog niets zou veranderen.
Voorts heeft de korpsleiding contact opgenomen met de commandant van de
landgroep rijkspolitie waartoe Eijgelshoven behoorde, om informatie over dit
nieuwe bewakingsgebied te verkrijgen en om voor 1 januari 1982 gedurende
een aantal maanden een gezamenlijke surveillance te kunnen houden door
personeel van het Kerkraadse korps en personeel van de post'Eijgelshoven.
Het rijkspolitiepersoneel van de post Eijgelshoven, dat jarenlang in ENSU-
verband (Eijgelshoven, Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms) had
samengewerkt, had de wens kenbaar gemaakt eventueel tezamen met hun
collega's over te kunnen gaan naar de gemeentepolitie Landgraaf. Daartoe
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werd men tijdelijk overgeplaatst naar Nieuwenhagen en Schaesberg. De
korpsleiding van Kerkrade had met deze overplaatsing ingestemd. Op deze
manier behoefde men ook geen rekening te houden met de overgang van
rijkspolitiepersoneel naar de gemeentepolitie. Binnen het politiekorps heeft
er weinig voorbereiding plaats gevonden; er zou op korte termijn toch nog
niets veranderen. De herindeling en de gevolgen daarvan voor het Kerkraadse
korps zijn wel aan de orde geweest in de dienstcommissie. Uit de verslagen
van de vergaderingen van deze commissie en uit interne dienstorders hebben
de korpsleden kunnen vernemen wat er (eventueel) zou gaan veranderen.

5.2.2 Het oordeel van het personeel

De resultaten van het onderzoek, eind 1981, lijken erop te wijzen dat de
leden van het Kerkraadse korps, van hoog tot laag, behoefte hadden aan infor-
matie, ook al had de herindeling voor hun korps (nog) geen gevolgen. Men was
over het algemeen nogal ontevreden over de hoeveelheid informatie die men
had gekregen. Dit negatieve oordeel is wellicht ingegeven door de `onrust' in
de omliggende gemeentepolitiekorpsen en de rijkspolitielandgroepen.

In de enquête in 1983 was een deel van de leden van het korps ook achteraf
bezien ontev oden over de voorbereidingen vanwege het gebrek aan informa-
tie. Voorts way in de werksituatie na de herindeling volgens hen weinig veran-
dering gekomen. De klachten die ten aanzien van de nieuwe werksituatie naar
voren kwamen, betroffen de hoeveelheid werk; deze was - nu het korps nog
niet was uitgebreid - eigenlijk te groot.

5.3 Sittard

De gemeentelijke herindeling had voor Sittard tot gevolg dat de gemeente
werd uitgebreid met de voormalige gemeenten Limbricht en Munstergeleen,
eik deel uitmakend van een landgroep van het korps Rijkspolitie. Op het
rijkspolitiepersoneel in deze twee gemeenten waren de richtlijnen voor de
overgang van rijks- naar gemeentepolitie van toepassing, in die zin dat men de
keuze had om naar de gemeentepolitie van Sittard over te gaan of bij het korps
Rijkspolitie te blijven. Van de 11 personen is er uiteindelijk slechts 1 naar de
gemeentepolitie van Sittard overgegaan. De uitbreiding met Limbricht en
Munstergeleen had voor de organisatie van het Sittardse politiekorps ingrij-
pende gevolgen. Een jaar voordien was het Sittardse politiekorps gereorgani-
seerd volgens het wijkteamconcept waarbij drie teams verantwoordelijk
waren voor de integrale politiezorg (generale taakstelling), elk in een deel van
de gemeente. Bij deze reorganisatie was geanticipeerd op de komende herin-
deling door de drie teamgebieden zodanig af te bakenen dat de uitbreiding
van de gemeente, per 1 januari 1982, daarin kon worden ingepast en zo nodig
een vierde team kon worden gevormd. Met het naderen van deze datum werd
duidelijk dat een eventueel vierde team - welke optie nog niet definitief was
verworpen - door gebrek aan mankracht niet haalbaar zou zijn. Het korps zou
nl. in plaats van een organieke sterkte van 58 man plus 6 man als extra contin-
gent, een organieke sterkte van 75 man zonder extra contingent krijgen, feite-
lijk dus slechts een uitbreiding met 11 man. Deze nieuwe sterkte achtte men
niet toereikend voor het bemannen van vier teams. De uitbreidingsgebieden
zouden volgens plan aan de bestaande teams worden toegevoegd. Op
bestuurlijk niveau werd deze beslissing echter doorkruist door de toezegging
dat Munstergeleen een eigen politiebureau zou krijgen. Op zeer korte termijn
moest toen een vierde team worden geformeerd alsook worden gezorgd, voor
huisvesting, materiaal e.d. Bovendien was de uitbreiding met 11 man pas per

-1 april 1982 gerealiseerd.
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5.3.1 De procedure

Bij de voorbereidingen binnen het Sittardse korps heeft de beleidsgroep,
bestaande uit de drie teamcoórdinatoren, de chefs van de ondersteunende
diensten en een inspecteur, een belangrijke rol gespeeld. De beleidsgroep
was voorstander van een vierde team en heeft de (on-)mogelijkheden daartoe
onderzocht. De beleidsgroep heeft voorts contact gezocht met de landgroe-
pen Beek en Bom, waartoe Limbricht en Munstergeleen behoorden, teneinde
informatie in te winnen over politieel relevante zaken. Toen in novemberde-
cember 1981 bekend werd dat er een vierde team moest komen, heeft de be-
leidsgroep dit voorbereid, tezamen met de zogeheten toewijzingscommissie.
In principe wisselt in het Sittardse korps ieder jaar éénderde van de team-
leden van team, omdat men heeft gekozen voor een roulatiesysteem tussen
de teams via een open sollicitatieprocedure. De toewijzingscommissie regelt
de teamtoedeling. Ieder teamlid kon eind 1981 voor het nieuwe, vierde team
solliciteren. Vóór de ingangsdatum van de herindeling was de toewijzing aan
de vier teams wel geregeld, maar de huisvesting, het materieel e.d. van het
vierde team nog niet. Evenmin was het korps op zijn nieuwe sterkte: de uitbrei-
ding met 11 man was nog niet gerealiseerd; dat gebeurde pas per 1 april 1982.
De start was clan ook zeker niet optimaal te noemen. De informatie over de
voorbereidingen binnen het korps bereikte de korpsleden via de notulen van
de vergaderingen van de beleidsgroep en - zeker toen de interne organisatie
op het laatste moment nog weer moest veranderen - mondeling.

5.3.2 Het oordeel van het personeel

Uit het onderzoek onder de leden van het Sittardse politiekorps, dat kort
vóór de herindeling en de reorganisatie tot vier wijkteams werd gehouden,
bleek dat men over het geheel genomen redelijk tevreden was over de voorbe-
reidingen. Men had. voldoende informatie gekregen, had zijn eigen mening
kenbaar kunnen maken en was tevreden over de opzet voor de vier teams. De
punten van kritiek betroffen de korte periode van voorbereiding en het feit dat
diverse zaken met betrekking tot het vierde team.nog niet waren geregeld, zo-
als de lokatie en de inrichting van het wijkbureau:

Nadat gedurende de voorbereidingsperiode reeds door de korpsleiding was
benadrukt dat de sterkte van het politiekorps niet toereikend zou zijn om vier
wijkteams goed te kunnen bemannen en optimaal te kunnen laten functio-
neren, heeft men in de loop van 1983 moeten besluiten het aantal wijkteams
terug te brengen tot twee.

De tweede enquête onder het personeel, met vragen over de nieuwe werk-
situatie, heeft plaatsgevonden voordat deze beslissing was genomen. Meer
dan in de korpsen van Heerlen en Kerkrade bleek een deel van het personeel
ontevreden te zijn over de nieuwe werksituatie. De redenen die daarvoor wer-
den aangedragen, hadden enerzijds te maken met de 'onderbezetting' van de
teams en het te grote werkaanbod, en anderzijds met de organisatievorm van
de wijkteams zelf. Men vond dat er te weinig overleg en collegialiteit bestond
binnen het korps, en men miste het bestaan van een recherche-afdeling. Deze
redenen werden ook gegeven als verklaring voor het feit dat de nieuwe werk-
situatie negatiever was dan men van tevoren had verwacht.
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6 Reorganisatie landgroepen rijkspolitie

De gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor het korps Rijkspolitie in
het district Maastricht waren nogal ingrijpend, en dan vooral voor de rijkspoli-
tielandgroepen.

Vóór de herindeling omvatte het district 51 gemeenten met rijkspolitie (op
een totaal van 58 gemeenten), na de herindeling waren dit er nog slechts 15
(op een totaal van 23 gemeenten). Artikel 13 van de Politiewet bepaalt dat er in
elke gemeente met rijkspolitie een landgroep belast is met de politiedienst,
tenzij de voor de gemeente vastgestelde organieke sterkte daartoe te gering
is 1). In dat geval kan een landgroep meer gemeenten omvatten. En in de ge-
meente(n) waar niet de standplaats van de groepscommandant is gevestigd,
komt een post onder leiding van een postcommandant. Ook is het zo dat, wan-
neer een gemeente bestaat uit een aantal afzonderlijke kernen, in elk van deze
kernen een rayon wordt gevestigd onder leiding van een rayoncommandant.
Het feit dat bij de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg gemeenten
werden opgeheven en geheel andere, nieuwe gemeenten werden gevormd had
dus onvermijdelijk gevolgen voor de indeling van de rijkspolitielandgroepen.
Een reorganisatie was noodzakelijk.

Een tweede gevolg van de herindeling lag besloten in artikel 2 van de Poli-
tiewet. Volgens dit artikel hebben gemeenten met meer dan 25.000 inwoners
recht op een eigen gemeentelijk politiekorps. Dat betekende dat de nieuwe ge-
meenten Landgraaf en Stein een gemeentepolitiekorps zouden krijgen, terwijl
voor de herindeling de politiedienst aldaar door landgroepen van het korps
Rijkspolitie werd verricht. De overgang van rijks- naar gemeentepolitie gold
ook voor de voormalige gemeenten Eijgelshoven, Limbricht en Munsterge-
leen. Daar waren posten van een rijkspolitielandgroep gevestigd die zouden
worden toegevoegd aan gemeenten met een bestaand gemeentepolitiekorps.
In hoofdstuk 7 wordt uitvoerig ingegaan op de voorbereidingen die in Zuid-
Limburg waren getroffen voor de instelling van de twee nieuwe gemeentelijke
politiekorpsen van Landgraaf en Stein, en op de opbouw van het korps van
Landgraaf. In dit hoofstuk wordt de reorganisatie van de rijkspolitielandgroe-
pen in het district Maastricht behandeld.

6.1 De procedure

Voor de reorganisatie van rijkspolitielandgroepen bestaat een bepaalde
procedure, die in 1977 is opgesteld door de Algemene Inspectie van het korps
Rijkspolitie (bijlage 2). In deze procedure is opgenomen dat de Algemeen In-
specteur aan de verantwoordelijke districtscommandant toestemming moet
verlenen om cie procedure te starten, en het (in de Politiewet) voorgeschreven
overleg met de betrokken burgemeesters, met de Commissaris der Koningin
en met de Procureur-Generaal te voeren. Deze toestemming werd aange-
vraagd en verkregen in juni 1981. Daaraan was reeds een voorbereiding op de

1) In de regel wordt als minimum aangehouden een organieke sterkte van 27 9 31 man. Bij de
reorganisatie in het district Maastricht is uitgegaan van 34 man.
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districtsstaf voorafgegaan. Medio april 1981 was nl. een voorbereidingscom-
missie gevormd, zowel met het oog op de reorganisatie van de landgroepen
als met het oog op de vorming van nieuwe gemeentelijke politiekorpsen in
voormalig rijkspolitiegebied. Voorts waren de gevolgen van de (komende) her-
indeling reeds besproken in de onderdeelsdienstcommissie.

Nadat in eerste instantie de aandacht was gericht op de landgroepen die
naar de gemeentepolitie zouden overgaan, en dan vooral op de personele con-
sequenties, is in de tweede helft van 1981 gewerkt aan een reorganisatie-
voorstel van de resterende landgroepen. In september 1981 lag er een voorstel
tot de vorming van acht nieuwe landgroepen ter tafel, dat ook de goedkeuring
van de betrokken burgemeesters, de Commissaris der Koningin en de Procu-
reur-Generaal had gekregen. Met het invullen van de kaderfuncties begonnen
er problemen te ontstaan. Er was verschil van mening over de wijze waarop dit
zou moeten gebeuren: op basis van anciënniteit maar regionaal binnen de
nieuw te vormen groepen, hetgeen de districtscommandant had voorgesteld,
bf via een landelijke of districtsgebonden openstelling, hetgeen een aantal
leden van de onderdeelsdienstcommissie, respectievelijk bepaalde politievak-
organisaties, wensten. Uiteindelijk ging de onderdeelsdienstcommissie
accoord met het voorstel van de districtscommandant. In december 1981 lag
het reorganisatievoorstel inclusief de personele invulling bij de Algemene
Inspectie. 1

De gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de personele situatie
van het korps Rijkspolitie in het district Maastricht waren tweeledig. Aan de
ene kant was er een 'teveel' aan personeel, omdat vier landgroepen en drie
posten zouden overgaan naar de gemeentepolitie. Het betreffende personeel
had de keuze (volgens de richtlijnen dienaangaande; bijlage 1) om al dan niet
naar de gemeentepolitie over te gaan. Om zicht te krijgen op het aantal men-
sen dat zou willen overgaan, was in de zomer van 1981 een enquête gehouden
met de vraag of men bij de rijkspolitie wilde blijven en of men bepaalde voor-
keuren voor een herplaatsing had. In het najaar van 1981 is deze enquête her-
haald, nu onder het personeel van alle landgroepen in het district. Een her-
plaatsing naar een positie buiten het district zou nl. meer ruimte in het district
creëren. Aan de andere kant was er een 'teveel' aan kaderleden. Dat zou ont-
staan omdat er volgens een eerste reorganisatievoorstel na de herindeling in
plaats van 16 nog slechts 8 landgroepen zouden zijn. Dat zou gevolgen heb-
ben voor het aantal beschikbare groepsposten rayoncommando's (immers,
een daling in het aantal gemeenten betekent een daling in het aantal post-
commando's en daarmee een toename van het aantal rayoncommando's).

In zijn reorganisatievoorstel had de districtscommandant - in overleg met
de Algemene Inspectie - een zodanige. personele invulling van de kader-
functies in de acht nieuwe landgroepen gegeven dat zo min mogelijk mensen
behoefden te worden herplaatst. Daarbij was rekening gehouden met hun
anciënniteit. Van dit anciënniteitscriterium was op een vijftal plaatsen afge-
weken. Voor één van de groepscommandanten - die volgens het reorganisa-
tievoorstel geen groepscommando meer zou krijgen - was dit een reden om
het Ambtenarengerecht in te schakelen en een beslissing bij voorraad aan te
vragen. De uitspraak van het Ambtenarengerecht hield in dat het reorganisa-
tievoorstel als niet gedaan diende te worden beschouwd zolang de ambtena-
renrechter na gewone behandeling van de zaak nog geen uitspraak had ge-
daan. Gesteund door deze uitspraak stapten nog 11 personen (een deel van
hen zou het postcommando verliezen) naar het Ambtenarengerecht. En voor
hen gold dezelfde beslissing bij voorraad. Deze beslissing betekende in feite
een schorsingsperiode voor de invoering van de reorganisatie, althans voor
zover het deze 12 betrokken personen aanging. Hun functie en rechtspositie
mochten niet veranderen. Omdat het wachten op de zaak in gewone behande-
ling een lange tijd een zeer onwerkbare situatie zou opleveren - de bestuur-
lijke herindeling had inmiddels per 1 januari 1982 plaatsgevonden - werd op
het ministerie van Justitie een projectgroep gevormd die, recht doende aan de
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uitspraak van de ambtenarenrechter, een nieuw reorganisatievoorstel moest
uitwerken. Deze projectgroep kwam in mei 1982 met een nieuw voorstel, waar-
bij werd uitgegaan van 9 nieuwe landgroepen en waarbij de herplaatsing van
het personeel geschiedde aan de hand van een rechtspositionele leidraad.
Centraal in deze leidraad stond de invulling van het begrip `passende functie'
en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de herplaatsing bij een
zg. plaatsingsadviescommissie.

In juni 1982 werd het nieuwe reorganisatievoorstel goedgekeurd in het Ge-
organiseerd Overleg Rijkspolitie. Daarna werd in de periode augustus-oktober
1982 het voorgeschreven formele overleg met de Commissaris der Koningin,
de burgemeesters, de Procureur-Generaal en de politievakorganisaties ge-
voerd. Ook binnen de landgroepen werden het reorganisatievoorstel en de
rechtspositionele leidraad besproken.

Na afronding van de diverse overlegprocedures werden met terugwerkende
kracht per 1 september 1982 acht nieuwe landgroepen in het district
Maastricht ingesteld; slechts een oude landgroep (Vaals) bleef gehandhaafd.
En per medio januari 1983 werd het kaderpersoneel, deels definitief en deels
voorlopig, herplaatst volgens de rechtspositionele leidraad 2). Daarmee was
een jaar na de gemeentelijke herindeling de reorganisatie van de landgroepen
een feit geworden en was, na de veranderingen bij de 'oude' gemeentelijke
politiekorpsen, een tweede onderdeel van de veranderingen in de politie-orga-
nisatie voltooid.

6.2 Overgangssituatie

Per 1 januari 1982 werd de gemeentelijke herindeling van kracht. De aan-
passing van de politie-organisatie was toen voor wat betreft de rijkspolitie, zo-
als duidelijk zal zijn uit paragraaf 6.1, nog niet rond. Daarmee liep de bestuur-
lijke organisatie niet `gelijk' met de politiële situatie, mede omdat de districts-
commandant had besloten voorlopig de `oude' landgroepen te laten voortbe-
staan. Dit had tot gevolg dat voor een aantal landgroepen respectievelijk
gemeenten de situatie nogal complex werd. Sommige burgemeesters hadden
met betrekking tot de politiezorg in hun gemeente te maken met twee of soms
wel drie landgroepen. In overleg tussen de districtscommandant en de betrok-
ken groepscommandanten en burgemeesters zijn toen enkele overgangs-
regels opgesteld om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. In een onder-
zoek onder de kaderleden van de `oude' landgroepen is gevraagd hoe deze
overgangsperiode is verlopen en of zich problemen hebben voorgedaan. Uit
dit onderzoek blijkt dat zich nauwelijks problemen hadden voorgedaan in het
externe functioneren. Wel werd een enkele keer genoemd dat de situatievoor
de bevolking in het begin nogal verwarrend was geweest, omdat men niet
goed wist naar welk politiebureau men moest gaan. Intern waren er meer pro-
blemen geweest. De `teruggang' van postcommandant naar rayoncomman-
dant had aanvankelijk tot onduidelijkheid geleid over de functie-inhoud en de
onderlinge taakafbakening. Bovendien moesten er werkafspraken worden ge-
maakt voor de; gevallen dat men op het werkterrein kwam van een andere land-
groep. Daarbij kwam nog dat er grote onzekerheid heerste over de functie die
men in de nieuwe situatie na de reorganisatie zou gaan vervullen. Dit alles
heeft volgens de geënquêteerden ineen aantal landgroepen een grote nega-
tieve invloed gehad op de motivatie en de werksfeer, en wellicht daardoor ook
op het optreden naar buiten.

2) Van de 54 kaderleden die op dat moment in functie waren (exclusief die van de landgroep Vaals)
werden er 26 ofwel helemaal niet ontheven uit hun functie ofwel definitief (9x) of voorlopig (6x)
herplaatst in dezelfde functie. De meeste kaderleden die wel een andere functie kregen, waren
postcommandanten (in de rang van opperwachtmeester) die definitief (15x) of voorlopig (6x)
werden herplaatst in de functie van rayoncommandant. Wanneer het daarbij voor de definitief
herplaatsten ging om een rayoncommándo in de rang van wml, behield men de rang e.d. van
opperwachtmeester.
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6.3 Het oordeel van het personeel

De voorbereidingen van de reorganisatie hebben, zeker in de ogen van het
betrokken personeel, in een aantal fasen plaatsgevonden. De eerste fase liep
tot januari 1982, toen het eerste reorganisatievoorstel (organisatorisch en qua
personeel) gereed was. Vervolgens hoorde het personeel, na de uitspraken
van de ambtenarenrechter, tot de zomer van 1982 weinig over de verdere voort-
gang en over de inhoud van het nieuwe voorstel. Vanaf juni/juli 1982 kreeg
men de mogelijkheid om aan de districtscommandant en aan de onderdeels-
dienstcommissie zijn oordeel kenbaar te maken over het nieuwe voorstel, over
de personele invulling en over de rechtspositionele leidraad.

Het oordeel van het personeel over de voorbereidingen van de reorganisatie
is om die reden dan ook op twee momenten gemeten, in december 1981 en in
februari 1984 (tezamen met vragen over de werksituatie). De resultaten van
deze twee onderzoeken worden onderstaand afzonderlijk besproken.

Het beeld dat uit het eerste onderzoek naar voren komt, is nogal negatief,
zeker in vergelijking met het beeld uit het onderzoek bij de gemeentelijke poli-
tiekorpsen. Men was ontevreden over de mate van informatie, overleg en in-
spraak bij de voorbereidingen. De kaderleden - voor wie de reorganisatie de
meest ingrijpende gevolgen zou hebben - waren het meest ontevreden over
de gevolgde voorbereidingsprocedure vanwege het ontbreken van overleg en
inspraak, en over de opzet van de reorganisatie zelf. Dit is begrijpelijk, want
voor velen van hen zou de reorganisatie immers een verandering van functie
betekenen. Een overheersende uitkomst van het onderzoek was ook de on-
zekerheid die kort voor de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling
heerste over de nieuwe functie en standplaats. Deze uitkomst is enigszins be-
vreemdend vanuit het gegeven dat op dat moment het reorganisatievoorstel
van de districtscommandant bekend was, doch zou een gevolg kunnen zijn
van het feit dat de informatie-overdracht van de districtsleiding naar het per-
soneel van de landgroepen niet rechtstreeks maar via de groepscommandan-
ten verloopt. Op de manier waarop dat gebeurt kan de districtscommandant
weinig invloed uitoefenen. De groepscommandanten waren door de dis-
trictsleiding op de hoogte gesteld van het reorganisatievoorstel. Ook is het
denkbaar dat men minder geneigd zal zijn informatie over de voorbereidingen
van de reorganisatie op te pakken wanneer de eigen positie niet in het geding
is. En tenslotte zou men kunnen veronderstellen dat men eerder geneigd is tot
een negatief oordeel over de verkregen informatie wanneer deze informatie
negatief uitvalt voor de eigen positie. Hoe dan ook, de voorbereidingen van de
reorganisatie hadden volgens de geënquêteerden een negatieve invloed op de
sfeer binnen de landgroep en op de contacten met de collega's binnen de
groep. Wellicht mede vanwege de geringe hoeveelheid informatie was deze in-
vloed hier negatiever dan bij de gemeentelijke politiekorpsen.

Uit het onderzoek onder de kaderleden met betrekking tot de overgangs-
periode tot aan de reorganisatie bleek eveneens dat men ook in die periode
veel kritiek had op het feit dat men weinig of niets hoorde over de verdere
voortgang van de voorbereidingen. Deze kritiek kwam vooral voort uit de on-
zekerheid over de eigen positie.

In tegenstelling tot de enquête in 1981 is de tweede enquête alleen gehou-
den onder de kaderleden en niet onder het overige personeel van de landgroe-
pen. De redenen voor deze selectie waren de volgende. Vooral de kaderleden
werden in hun positie geconfronteerd met de gevolgen van de gemeentelijke
herindeling; hun werksituatie zou het meest veranderen. Bovendien bestond
de vrees dat door de tijd die was verstreken sedert de vorige enquête de non-
response groot zou zijn, vooral onder de niet-kaderleden. De helft van de
kaderleden van de landgroepen heeft aan deze tweede enquête deelgenomen.
Zij waren afkomstig uit alle landgroepen, ook uit de landgroepen waar veel
was veranderd qua organisatie en bezetting van de functie. Omdat over deze
enquête nog niet afzonderlijk is gerapporteerd, zullen de resultaten iets uit-
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voeriger worden besproken dan die van de eerste enquête. Zoals dat ook bij
het gemeentepolitiepersoneel was gebeurd, is enerzijds gevraagd wat men,
terugblikkend, vond van de voorbereidingen van de reorganisatie en ander-
zijds wat men vond van de nieuwe werksituatie.

Achteraf bezien zei de helft van de kaderleden ontevreden te zijn (geweest)
over de hoeveelheid informatie die men tot aan de datum van de gemeente-
lijke herindeling over de reorganisatie had gekregen. Dit is minder negatief
dan in de eerste enquête toen tweederde deel van de kaderleden ontevreden
was. Ook nu weer werden als hoofdredenen voor deze ontevredenheid ge-
noemd: de gebrekkige en late informatie, het gebrek aan overleg en inspraak
en de geringe aandacht voor het individu. Deze ontevredenheid gold ook het
optreden van de onderdeelsdienstcommissie. Men vond dat van deze kant
evenmin of slechts gebrekkige informatie was gekomen, en dat de leden ook
teveel persoonlijke belangen hadden bij de reorganisatie. Over de hoeveelheid
informatie over de tweede fase van de voorbereidingen, in 1982, was men aan-
merkelijk minder ontevreden. De ontevredenheid betrof in deze tweede fase
de lange voorbereidingstijd en daarmee de langdurige onzekerheid ('geheim-
zinnigheid') over de nieuwe functie, en de gebrekkige informatie. Anderen
waren toen daarentegen tevreden over het feit dat er in deze periode meer in-
formatie was geboden zodat men globaal wist wat er zou gaan gebeuren. Gro-
tere tevredenheid in deze tweede periode was er ook over,het optreden van de
onderdeelsdienstcommissie, o.a. vanwege de gespreksronden die deze com-
missie met het personeel had georganiseerd naar aanleiding van het nieuwe
voorstel en de rechtspositionele leidraad.

De rechtspositionele leidraad was een geheel nieuw element in de voorbe-
reidingen van de reorganisatie. Zij was nodig om te komen tot eenduidige cri-
teria voor de herplaatsing van het betrokken kaderpersoneel, criteria die niet
waren opgenomen in de bestaande procedure voor organisatiewijzigingen
(bijlage 2). Deze leidraad was opgesteld door de ministeriële projectgroep, en
werd door de districtsleiding op een aantal punten bekritiseerd. De dis-
trictsleiding had daarop het conceptreorganisatievoorstel tezamen met de
rechtspositionele leidraad besproken in een vergadering van groepscomman-
danten. Een werkgroep uit deze vergadering had daarna een advies opgesteld,
na ruggespraak met de kaderleden van de landgroepen. Op eenzelfde wijze
had ook de onderdeelsdienstcommissie haar advies gegeven. Beide adviezen
bevatten dezelfde punten van kritiek als de districtsleiding reeds had inge-
bracht in de projectgroep. Deze kritiek die evenwel niet in een wijziging van de
leidraad heeft geresulteerd, omvatte drie punten.

Op de eerste plaats was men het er niet mee eens dat de rang van adjudant
F werd gesteld boven die van adjudant, omdat het daarmee als het ware een
andere rang zou worden 3).

Het tweede kritiekpunt betrof het voorstel om die opperwachtmeesters die
van de functie van commandant van een kleine post zouden overgaan naar de
functie van commandant van hetzelfde, kleine rayon hun rang en rechtsposi-
tionele verworvenheden te laten behouden. Dit zou kunnen betekenen dat een
qua anciënniteit oude rayoncommandant ondergeschikt werd aan een qua
anciënniteit jonge postcommandant.

Het derde punt had betrekking op de voorkeursbehandeling van deze voor-
malige post- en nu rayoncommandanten bij de herplaatsing in vacante func-
ties die zijn gewaardeerd met de rang van opperwachtmeester.

Uit het onderzoek onder het kaderpersoneel bleek dat men het voor het
merendeel eens was met de leidraad. Men vond het een goede zaak dat een
dergelijke richtlijn was opgesteld, teneinde willekeur en `vriendjespolitiek' bij
de herplaatsing van het personeel te voorkomen, en dat er een plaatsings-

3) In het rapport Bakker betreffende de waardering en de bezoldigingsindeling van de politiechefs
bij rijks- en gemeentepolitie is enkele jaren geleden reeds voorgesteld de rangen op te trekken
vanwege de zwaarte van de functie; directie Formatiezaken, ministerie van Binnenlandse Zaken,
juni 1982.
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adviescommissie, ook een onderdeel uit de leidraad, zou worden ingesteld.
Een aantal vond dat er dan echter alleen `onafhankelijke' personen deel van
deze commissie uit zouden mogen uitmaken en geen belanghebbenden. Een
aantal van hen noemde voorts echter wel dezelfde kritiekpunten die door
onder andere de districtsleiding naar voren waren gebracht. Waard om te ver-
melden is verder nog de opmerking van een aantal kaderleden dat men nog
niets van het bestaan van de. plaatsingsadviescommissie heeft gemerkt.

Aan de kaderleden is voorts gevraagd naar het oordeel over de nieuwe werk-
situatie, circa anderhalf jaar na de reorganisatie, zowel voor wat betreft de
landgroep als geheel als voor wat betreft de eigen functie. Van de negen land-
groepen die bij de reorganisatie werden geformeerd, was alleen de landgroep
Vaals ongewijzigd gebleven. Van zes van de overige acht landgroepen was het
bewakingsgebied groter geworden. De achtergrond voor de keuze van de dis-
trictsleiding voor grote landgroepen was dat de politietaak zo zelfstandig
mogelijk door de. landgroep zou moeten kunnen worden uitgevoerd. Om die
reden stelde de districtsleiding de minimumsterkte nog iets hoger dan het cri-
terium zoals dat is aangegeven in de nota "Schaalvergroting bij de landdienst
der rijkspolitie" (34 in plaats van 27 man organieke sterkte).

Aan het werken in een grotere landgroep kleefden volgens de ondervraagde
kaderleden zowel voor- ais nadelen. Belangrijke voordelen (in het interne en
externe functioneren) waren volgens hen:
- meer mogelijkheden qua personeel en materieel; een betere bureaubezet-

ting; een betere taakverdeling en dienstplanning; efficiënter werken; meer
ruimte voor een grootschalige aanpak;

- meer mogelijkheden om beleidsgericht en probleemoplossend te werken;
- meer management, meer bezig met beleid, personeelszaken e.d. (deze voor-

delen worden vooral door groepscommandanten naar voren gebracht;
- meer invloed, pressie op de gemeente(n).

Als belangrijke nadelen zagen zij:
- de contacten met de collega's werden minder frequent, zakelijker en stroe-

ver; door de grotere afstanden verliep de communicatie moeilijker;
- er was meer specialisme, men was minder allround bezig.

Specifiek de voormalige post- en nu. rayoncommandanten noemden als
nadeel dat zij minder zelfstandig konden werken, en geen eigen beleid konden
ontwikkelen, maar zich moesten schikken in het centrale groepsbeleid. Men
was minder op de hoogte van de gebeurtenissen in het eigen rayon, en had
ook geen rechtstreekse lijn meer naar de gemeenten. Dergelijke antwoorden
kwamen ook naar voren op de vraag naar de gevolgen van de veranderingen in
de eigen functie. Voor een groot deel van de kaderleden hield deze verande-
ring nl. de herplaatsing van post- naar rayoncommandant in.

Op de vraag of men tevreden of ontevreden was met de nieuwe werksitua-
tie, was het antwoord tamelijk positief. Ruim de helft van de kaderleden was
tevreden en nog eens een derde noch tevreden noch ontevreden. Slechts een
gering aantal was ontevreden over de nieuwe werksituatie. Aspecten waar-
over men tevreden was, betroffen:
- de meer professionele aanpak, waardoor de groep ook zoveel mogelijk zelf

alle taken kon uitvoeren;
- de grotere openheid binnen de groep, meer inspraak bij het beleid, meer

overleg, communicatie en samenwerking;
- de grotere verantwoordelijkheid, meer als manager bezig zijn (intern en

extern);
- en natuurlijk ook het feit dat men zijn functie had behouden bij de reorgani-

satie.

Aspecten waarover men ontevreden was, betroffen:
- de enigszins `uitgeholde' taak van een rayoncommandant ten opzichte van
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een postcommandant, zonder een duidelijke functie-omschrijving en
zonder eigen beleidsruimte;

- de grotere afstand tot de bevolking, waardoor daarmee minder contact is;
- en, met name bij de groepscommandanten, de onvoldoende salariëring in

verhouding tot de zwaarte van de functie.

Samengevat is het oordeel over de voorbereidingen van de reorganisatie in
de loop der tijd gunstiger geworden, doordat er meer informatie en meer ruim-
te voor overleg en inspraak was. Bovendien heerst er, na een `moeilijke' over-
gangsperiode waarin de politiële reorganisatie nog geen beslag had gekregen
maar wel de bestuurlijke reorganisatie, een redelijk grote tevredenheid onder
het personeel over het functioneren van de nieuwe, grotere landgroepen.
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7 De nieuwe gemeentelijke politiekorpsen

De wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg had, zoals gezegd,
mede tot gevolg dat twee nieuwe gemeenten recht kregen op een eigen ge-
meentelijk politiekorps, nl. de gemeenten Landgraaf en Stein. Het WODC-
onderzoek naar de voorbereiding en opbouw van zo'n korps heeft zich toe-
gespitst op de gemeente Landgraaf (zie ook hoofdstuk 3.2). In de zg. richt-
lijnen voor de overgang van rijks- naar gemeentepolitie (bijlage 1) wordt een
onderscheid gemaakt tussen de fase van voorbereiding en de fase van op-
bouw van het nieuwe korps. De eerste fase eindigt op de datum van instelling
van het gemeentepolitiekorps, en op deze zelfde datum begint de tweede fase.
De voorbereidingsfase is uitvoerig aan de orde geweest in hoofdstuk 4. In dit
hoofdstuk ligt derhalve de nadruk op de opbouwfase. Teneinde een afgerond
beeld te geven wordt evenwel nogmaals kort op de voorbereidingsfase in-
gegaan.

7.1 De procedure voor de overgang en opbouw

7.1.1 pe voorbereidingsfase

In de voormalige gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over
Worms, Stein, Urmond en Elsloo berustte de politiedienst bij vier landgroepen
van het korps Rijkspolitie. In de zomer van 1981 heeft de districtscommandant
Maastricht bijeenkomsten belegd met het personeel van de betrokken land-
groepen en aldaar, voor zover dat reeds mogelijk was, een toelichting gegeven
op de nieuwe situatie en op de personele consequenties, dit alles aan de hand
van de richtlijnen uit 1976. Kort daarop is er door de districtsleiding onder het
personeel een enquête gehouden naar de voorkeur voor een overgang naar het
nieuwe gemeentepolitiekorps of voor een herplaatsing binnen het korps
Rijkspolitie. Nadat deze enquête in het najaar een keer is herhaald, wist ieder
die toen reeds had gekozen voor een herplaatsing bij de rijkspolitie wat de
nieuwe standplaats zou worden.

Tot aan de datum van instelling van de nieuwe gemeentepolitiékorpsen
hebben de vier rijkspolitielandgroepen op dezelfde voet gefunctioneerd, zij
het dat de onzekerheid over de toekomst en de nieuwe functie wellicht een
negatieve invloed heeft gehad op de motivatie en de werksfeer.

De politiële begeleidingscommissie oftewel politiecommissie heeft voor
wat betreft de twee nieuwe gemeentepolitiekorpsen het volgende bereikt: een
algemene toepassing van de richtlijnen, ook voor het administratieve perso-
neel, een inventarisatie van de wensen van het rijkspolitiepersoneel en een
versnelde sollicitatieprocedure voor de twee nieuwe korpschefs. Door andere
omstandigheden werden de nieuwe korpschefs pas respectievelijk per 1 juni
en per 1 juli 1982 benoemd.

De verantwoordelijke ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie heb-
ben slechts op een afstand een rol gespeeld in de voorbereidingen van de
nieuwe gemeentepolitiekorpsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
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heeft de wens van de politiecommissie tot een versnelde sollicitatieprocedure
voor de twee nieuwe korpschefs gehonoreerd. Aan deze korpschefs heeft men
echter weinig houvast kunnen bieden in de vorm van een handleiding of een
draaiboek voor de door hen ter hand te nemen voorbereidende werkzaam-
heden. De Algemene Inspectie van het korps Rijkspolitie heeft in de voorberei-
dingen slechts een kleine rol gehad. Bemiddeld is in de herplaatsing van het
rijkspolitiepersoneel dat bij de rijkspolitie wilde blijven en niet wilde overgaan
naar de gemeentepolitie. Daarbij is er naar gestreefd individuele wensen zo-
veel mogelijk in te willigen.

De politievakorganisaties hebben hun aandacht pas op de twee nieuwe ge-
meentepolitiekorpsen gericht toen in de opbouwfase problemen rezen met be-
trekking tot de overgang van het rijkspolitiepersoneel naar de gemeentepoli-
tie. In de daaraan voorafgaande periode hebben de politievakorganisaties in
hoofdzaak alleen de belangen behartigd van kaderleden die na de reorganisa-
tie van de rijkspolitielandgroepen in functie en rechtspositie achteruit zouden
gaan.

Het lokale bestuur in de gemeenten Landgraaf en Stein zat in een moeilijke
situatie. De `oude' burgemeesters van de voormalige gemeenten zouden niet
worden herbenoemd in hetzelfde gebied,, in de nieuwe gemeente, maar in een
geheel andere gemeente. Dit hield in dat de districtscommandant bij zijn voor-
bereidende activiteiten in 1981 overleg moest voeren met burgemeesters die
wellicht vanaf 1 januari 1982 geen direct betrokkene meer waren. En ook vanaf
1 januari 1982 bleef de situatie problematisch. De gemeentelijke herindeling
was van kracht geworden, maar de politie-organisatie was daarop nog niet af-
gestemd. Bovendien hadden de nieuwe burgemeesters van Landgraaf en
Stein niet alleen te maken met een nieuwe standplaats, doch deze gemeente
zelf was ook nog helemaal nieuw. Zo moest zowel in Landgraaf als in Stein
het gemeentelijke apparaat worden opgebouwd vanuit die van de drie voor-
malige gemeenten. En ook de lokale politieke situatie was veranderd; er was
een nieuwe gemeenteraad, er waren nieuwe raadscommissies, nieuwe wet-
houders enz. Buiten de voorbereiding en opbouw van het eigen gemeentepoli-
tiekorps hebben de burgemeesters van Landgraaf en Stein dus nog andere be-
langrijke zaken af te handelen gehad. Van de burgemeesters mag echter niet
worden gezegd dat zij geen aandacht hadden voor het nieuwe gemeentepoli-
tiekorps. Nog als burgemeester van de voormalige gemeente Stein had bv. de
huidige burgemeester van Landgraaf reeds het initiatief genomen tot het in-
stellen van een voorbereidingsgroep van enkele rijkspolitieleden van de land-
groep Stein. In de landgroepen Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over
Worms is dit niet gebeurd, hoofdzakelijk omdat niet alle drie de groepscom-
mandanten dat even noodzakelijk vonden.

7.1.2 De opbouwfase

De opbouwfase van de gemeentepolitie van Landgraaf en Stein begon op
1 juli 1982, met de instelling van het gemeentepolitiekorps. Op die datum ging
het rijkspolitiepersoneel dat tot die tijd binnen de structuur van de bestaande
landgroepen had gefunctioneerd, werken als een rijkspolitiedetachement. De
gegevens over de opbouwfase in dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op
de gemeentepolitie van Landgraaf.

De nieuwe korpschef van Landgraaf was op het moment dat het korps werd
ingesteld pas 1 maand in functie. Onmogelijk kan dan worden verwacht dat in
zo'n korte periode al allerlei zaken met betrekking tot het nieuwe korps zijn ge-
regeld. In het begin staat de korpschef er immers vrijwel geheel alleen voor;
kaderpersoneel voor zijn korps is nog niet aangesteld. Kort na zijn benoeming
heeft de korpschef een vergadering belegd met het betrokken rijkspolitieper-
soneel, om zijn voorgenomen beleid uiteen te zetten en de vele vragen van het
personeel te beantwoorden. Uit deze vergadering is de zg. Commissie Politie
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Landgraaf (CPL) ontstaan die tot taak kreeg tezamen met de korpschef mee te
werken aan de opbouw van het korps. Deze CPL heeft zich o.a. beziggehouden
met:
- de organisatie van het nieuwe korps, de functie-invulling, de sollicitatie van

het rijkspolitiepersoneel, de invoering van het ploegensysteem, het opstel-
len van een dienstrooster;

- de afbouw van de rijkspolitielandgroepen, het regelen van bv. ME,
dienstsport, B-cursus;

- technische en praktische zaken zoals kleding, verlofregeling, dienst-
telefoon.

Vooral het begin van de opbouwfase is zeer moeizaam verlopen, met o.a.
conflicten tussen rijkspolitiepersoneel en de korpschef. Conflicten rezen er
vooral toen enkele rijkspolitieleden die naar de gemeentepolitie wilden over-
gaan, dreigden te worden afgekeurd. Een tweede bron van conflicten was de
deels onterechte veronderstelling van het rijkspolitiepersoneel dat de korps-
chef bepaalde toezeggingen niet nakwam en geen eenduidig personeelsbe-
leid voerde. Het heeft zeker enige maanden geduurd voordat de spanningen
en emoties waren weggeëbd en men weer vertrouwen had in de korpschef.

Meer dan de helft van het rijkspolitiepersoneel had ervoor gekozen over te
gaan naar de gemeentepolitie. Deze keuze was niet eenvoudig'. Twee proces-
sen speelden namelijk een rol, enerzijds de vorming van het gemeentepolitie-
korps, waarvan nog niet bekend was hoe dit eruit zou zien en welke plaats
men daarin zou krijgen, en anderzijds de reorganisatie van de resterende
rijkspolitielandgroepen waarvan de uitkomst ook nog niet bekend was. Rede-
nen voor de keuze voor gemeentepolitie waren vooral privéfactoren: men was
zelf (of partner) in de regio Zuid-Limburg geboren en had er veel familie wonen;
men had schoolgaande kinderen; men woonde in een goedkope koopwoning;
collega's hadden dezelfde keuze gemaakt. Van een principiële keuze voor de
gemeentepolitie was nauwelijks sprake. Anderzijds kozen mensen voor een
herplaatsing binnen het korps Rijkspolitie op grond van de grotere zelfstan-
digheid en vrijheid en de bredere taak die volgens hen bij de rijkspolitie aan-
wezig is. Degenen die hadden besloten over te gaan naar de gemeentepolitie
traden per 1 oktober 1982 in dienst van de gemeentepolitie Landgraaf. De
overige rijkspolitieleden bleven als detachement in Landgraaf werkzaam, en
konden, conform de richtlijnen, pas naar hun nieuwe standplaats binnen het
korps Rijkspolitie vertrekken op het moment dat het nieuwe korps een bepaal-
de sterkte had bereikt. Geleidelijk werd van buitenaf nieuw personeel aange-
trokken en werd een begin gemaakt met het organiseren van het korps vol-
gens het model van een gemeentelijk korps. Vanaf 1 november 1982 werden
de eerste kaderleden aangetrokken, en vervolgens personen in de lagere ran-
gen. Per 19 februari 1983 achtte de korpschef het korps op voldoende sterkte
om over te gaan tot de invoering van het ploegensysteem. Tot die datum was
er in feite nog geen sprake van een gemeentepolitie, omdat als het ware nog
werd gewerkt volgens het rijkspolitiemodel en met rijkspolitiematerieel. Het
rijkspolitiepersoneel onder leiding van de detachementscommandant en het
gemeentepolitiepersoneel (bijna allen voormalig rijkspolitie) draaiden een
rooster. Tot de komst van de plv. korpschef berustte de dagelijkse leiding van
het korps bij de detachementscommandant. De korpschef werd bijna volledig
in beslag genomen door allerlei zaken rondom het beheer van zijn korps en de
inpassing in het (ook nieuwe) gemeentelijke apparaat, en door personele
zaken zoals cie sollicitatie van het rijkspolitiepersoneel en van mensen van
buitenaf.

In de loop van 1983 en 1984 is van buitenaf nieuw personeel aangetrokken
waardoor geleidelijk het rijkspol itiedetachement kon worden afgebouwd.
Voor het betrokken rijkspolitiepersoneel heeft deze afbouw wellicht langer ge-
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duurd dan het wenste, doch de afbouw was binnen twee jaar volledig voltooid.
Deze periode valt ruim binnen de marge van drie jaar die in de nieuwe richt-
lijnen uit 1982 is vermeld en die een jaar langer is dan de marge in de richt-
lijnen uit 1976. Doordat in Landgraaf in vergelijking tot gemeentepolitiekorp-
sen die in het recente verleden zijn ingesteld, en bv. ook tot Stein, relatief veel
rijkspoiitiepersoneel gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om naar de
gemeentepolitie over te gaan, was de omvang van het oorspronkelijke rijkspo-
litiedetachement relatief gering 1). Desondanks vergde de afbouw enige tijd
omdat veel mensen (de helft) gebruik maakten van de mogelijkheid- zoals ge-
geven in de richtlijnenom terug te keren naar de rijkspolitie: de zg. spijtoptan-
tenregeling. Op voorstel van de korpschef was deze regeling met drie maan-
den verlengd. Daardoor kon men tot 1 januari 1984 terugkomen op de beslis-
sing om naar de gemeentepolitie over te gaan. Alhoewel de afbouw van het
aanvankelijke rijkspolitiedetachement reeds in de zomer van 1983 was begon-
nen, groeide dit detachement door de zg: spijtoptanten weer aan, totdat ook
deze in de zomer van 1984 naar hun nieuwe standplaats binnen het korps
Rijkspolitie konden vertrekken en het gemeentepolitiekorps op sterkte was.

Kort na zijn benoeming heeft de korpschef aan het rijkspolitiepersoneel een
toelichting gegeven op het door hem te voeren interne en externe beleid.

Met betrekking tot het personeel was het streven naar een evenwichtige
leeftijdsopbouw, teneinde te voorkomen dat de kaderrangen in het korps voor
een groot aantal jaren 'dicht' zouden zitten en de lagere rangen geen carrière-
mogelijkheid meer binnen het korps zouden hebben. De korpschef koos daar-
toe voor relatief oudere adjudanten en brigadiers, waardoor het relatief jonge
rijkspoiitiepersoneel vooralsnog voor deze rangen alleen in aanmerking kwam
wanneer de externe kandidaten gelijkwaardig zouden zijn. Want dan zou de
voorkeur worden gegeven aan de rijkspolitiekandidaat. Op de uitvoering van
dit beleid is door het personeel kritiek geuit omdat men het gevoel had dat het
niet altijd even consistent werd toegepast. Een ander aspect van het perso-
neelsbeleid was de introductie van horizontale verplaatsingen, d.w.z. niet een
'verplaatsing' van rang maar van functie.

Ten aanzien van het externe functioneren werd gekozen voor een nauwe
aansluiting tussen politie en bestuur. Hoofdtaak van de politie zou de hand-
having van de openbare orde in brede zin moeten zijn. Dit werd uitgewerkt in
het begrip "bestuurspolitie". De voorgestane grote zichtbaarheid en bereik-
baarheid van de politie binnen de gemeente zouden moeten worden bereikt
door het bestaan van een grote algemene, geuniformeerde dienst die een
brede taakstelling zou hebben (o.a. ook de aangifte en afhandeling van klei-
nere recherchezaken). Kleine specialistische afdelingen zouden voor de nood-
zakelijke ondersteuning moeten zorgen.

In februari 1983 is gestart met de introductie van het ploegensysteem. Aan-
vankelijk waren er zes ploegen van zes man. Later (begin 1985) is er een zeven-
de ploeg bijgekomen die belast is met speciale zaken of projecten. Door de
gebrekkige huisvesting verliep de communicatie tussen de algemene dienst
en de ondersteunende afdelingen niet altijd even goed. Het gemeentepolitie-
korps van Landgraaf is tot nu toe verspreid over de drie voormalige rijkspoli-
tiegroepsbureaus. De communicatie zal ongetwijfeld beter worden wanneer
de nieuwbouw van het politiebureau - waarmee in 1985 een begin is gemaakt
- zal zijn gerealiseerd. Wanneer vervolgens ook de bevindingen van een
Intern organisatie- en informatie-onderzoek bekend zijn en de noodzakelijke
aanpassingen zijn aangebracht, mag worden verondersteld dat de gemeente-
politie Landgraaf als een volwaardig gemeentepolitiekorps moet kunnen func-
tioneren.

1) Het is overigens wel zodat de gemeentepolitie Landgraaf qua organieke sterkte (66 man) relatief
groot is in vergelijking tot andere nieuw ingestelde gemeentepolitiekorpsen, waarbij het veelal
gaat om een geleidelijke groei tot boven de 25.000 inwoners, hetgeen een organieke sterkte van
ca. 42 man betekent.
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7.2 Het oordeel van het personeel

Op verschillende momenten is aan het personeel gevraagd wat men vond
van het verloop van de voorbereidingen en de opbouw van het nieuwe politie-
korps; de eerste keer vóórdat de gemeentelijke herindeling van kracht werd,
en vervolgens drie maal in de periode van maart 1983 tot september 1984. De
ene keer richtte het onderzoek zich alleen op het rijkspolitiepersoneel, en de
andere keer ook op het gemeentepolitiepersoneel dat van buitenaf was aan-
getrokken.

Uit het eerste onderzoek (gehouden in december 1981) bleek dat men zeer
ontevreden was over de mate waarin men door de districtsleiding op de hoog-
te was gesteld van de komende veranderingen. Het algemene gevoel toen was
dat men door het district in de steek was gelaten. Na een bespreking met de
districtsleiding (conform de richtlijnen) en de enquête over de voorkeur voor
-rijks- of gemeentepolitie had men vrijwel niets meer gehoord. Men had nauwe-
lijks informatie gekregen teneinde een keuze voor rijkspolitie of gemeentepo-
litie te kunnen maken, men had (nog) geen uitsluitsel, zo zei men, over de her-
plaatsing bij de rijkspolitie en men had de indruk dat alles op zijn beloop werd
gelaten.

In maart 1983 vond wederom een onderzoek plaats, ook nu alleen onder
rijkspolitiepersoneel. Een aantal van hen was inmiddels per 1 oktober 1982
overgegaan naar de gemeentepolitie Landgraaf. Op de vraag naar het oordeel
over de opbouw van het politiekorps tot dan toe waren de reacties nogal nega-
tief. Meer dan de helft van de geënquêteerden was ontevreden en de overigen
waren maar matig tevreden. Het rijkspolitiepersoneel was vooral ontevreden
omdat de opbouwperiode te lang duurde, waardoor de detachering nog niet
kon worden beëindigd. Het gemeentepolitiepersoneel (ex-rijkspolitie) vond
daarentegen de opbouwperiode te snel gaan, met te weinig tijd om te wennen
en te weinig overleg, terwijl voorts een aantal van hen was gepasseerd bij be-
vorderingen. Bijna allen waren van mening dat de gemeentepolitie Landgraaf
nog niet als een gemeentelijk politiekorps functioneerde; de manier van wer-
ken van de rijkspolitie was als het ware voortgezet, met rijkspolitiematerieel
en rijkspolitiepersoneel, en het korps was nog lang niet op sterkte. Men vond
dan ook dat het korps nog verre van goed draaide. Er was te weinig personeel
om het (kort daarvoor ingevoerde) ploegensysteem goed te kunnen uitvoeren
en het materieel en de huisvesting waren gebrekkig. Vooral ook noemde men
de slechte communicatie tussen leiding en personeel, de slechte werksfeer
en de onduidelijke beleidslijnen.

Een half jaar later, in september 1983, was het oordeel reeds minder nega-
tief. Het meest negatief in hun oordeel waren de spijtoptanten, degenen die
na een aanvankelijke overgang naar de gemeentepolitie weer wilden terug-
keren naar de rijkspolitie. Hun kritiek betrof het verlies aan zelfstandigheid en
eigen initiatief, het ontbreken van de gemoedelijke sfeer die zij op hun land-
groep hadden gekend en het feit dat volgens hen het belang van de organisa-
tie werd gesteld boven het belang van de leden van de organisatie. Minder
negatief in hun oordeel waren diegenen van het rijkspolitiedetachement die
bewust ervoor hadden gekozen bij de rijkspolitie te blijven, en het gemeente-
politiepersoneel (voormalig rijkspolitie of van buitenaf aangetrokken). Men
somde wel een aantal punten van kritiek op, zoals de te strakke gezagslijnen
en de geringe ruimte voor overleg en inspraak, maar men had vertrouwen in de
toekomst, wanneer het korps op sterkte zou zijn en beter toegerust qua huis-
vesting en materieel.

Deze gunstige ontwikkeling heeft zich voortgezet. Ongeveer een jaar later,
in augustus 1984, waren vrijwel alle geënquêteerden van mening dat - nu het
rijkspolitiedetachement was afgebouwd en de laatste spijtoptanten waren
vertrokken - het politiekorps als eenheid functioneerde en dat de sfeer in het
korps was verbeterd. Natuurlijk waren er nog wel eens problemen in de onder-
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linge informatie en communicatie vanwege de gebrekkige verspreide huis-
vesting, en problemen in de aanwezige recherchekennis en -ervaring bij de
leden van de algemene dienst. Maar over het geheel genomen draaide het
korps redelijk tot goed, en men dacht dat dat nog beter zou worden met de in-
troductie van de zevende ploeg, met de implementatie van de resultaten van
het interne onderzoek en met de huisvesting in een, nieuw gebouw.
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8 Slotbeschouwing

De gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg heeft in vergelijking met
andere streeksgewijze herindelingen nogal ingrijpende gevolgen gehad voor
de organisatie van rijks- en gemeentepolitie. Recentelijk heeft de minister van
Binnenlandse Zaken verklaard het beleid met betrekking tot streeksgewijze
gemeentelijke-herindelingen te willen voortzetten, mede op basis van een
evaluatie van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg 1). Ondanks
enkele kanttekeningen dienaangaande in het evaluatierapport stelt de mi-
nister in zijn notitie dat een (streeksgewijze) gemeentelijke herindeling leidt
tot een krachtiger lokaal bestuur, zij het dat dit bepaalde condities veron-
derstelt (personele en financiële middelen, goede huisvesting), en tijd en ener-
gie kost. Het evaluatierapport plaatst bv. kanttekeningen bij de kwaliteit van
de ambtenaren en bij het blijven voortbestaan van gemeenschappelijke rege-
lingen. Over de financiële mogelijkheden van de grotere gemeenten die in
Zuid-Limburg waren gevormd, kon in het evaluatie-onderzoek weinig inzicht
worden verkregen vanwege zowel de overheidsbezuinigingen als de uitvoering
van het decentralisatieplan 2). De Tweede Kamer onderschreef in grote lijnen
het beleidsvoornemen van de minister, zij het dat er kritiek was op het hante-
ren van een minimum van 10.000 inwoners om als zelfstandige gemeente te
kunnen functioneren 3). Voor de toekomst betekent het één en ander dat er
waarschijnlijk meer grootschalige gemeentelijke herindelingen zullen komen,
met de gevolgen vandien voor de politie-organisatie. Nu zullen, zoals gezegd,
deze gevolgen niet altijd even ingrijpend zijn als die in Zuid-Limburg. De herin-
deling aldaar heeft voor wat betreft de, ten gevolge daarvan noodzakelijke,
veranderingen van de politie-organisatie echter wel een aantal punten zicht-
baar gemaakt die de aandacht verdienen, zo heeft het WODC-onderzoek uitge-
wezen. We willen dit rapport dan ook afsluiten met enkele aanbevelingen in
die richting.

In de wet tot gemeentelijke herindeling dient, zeker wanneer het om een
grote, streeksgewijze herindeling gaat, een aparte paragraaf over de politie
te worden opgenomen. In deze paragraaf zou moeten worden bepaald wat
er met de gemeentepolitiekorpsen en de rijkspolitielandgroepen gebeurt in
die gemeenten die worden opgeheven. Voorts zouden verwijzingen moeten
worden opgenomen naar bestaande, geldende procedures en richtlijnen
voor organisatiewijzigingen.

Voor de veranderingen in de bestuurlijke organisatie en in de politie-organi-
satie moet een draaiboek worden opgesteld waarin de belangrijkste. aan-
dachtspunten en een mogelijke wijze van aanpak daarvan zijn opgenomen.
Begeleidingscommissies moeten een taak krijgen in de bewaking van de

1) Notitie Gemeentelijke Herindeling. Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18.448.

2) Rapport evaluatie gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg, Twijnstra Gudde management
consultants, Deventer, 1984.

3) 59-ste Uitgebreide Commissie Vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
zitting 1984-1985, over de Notitie Gemeentelijke Herindeling, dd. 11 maart 1985.
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uitvoering/toepassing van dat draaiboek, alsook in de besluitvorming over
algemene zaken waarin het draaiboek niet voorziet. De taken van dergelijke
politiële begeleidingscommissies zouden verder kunnen moeten gaan dan
advisering. De commissie zou met name ook de naleving van gemaakte af-
spraken en aanvaarde of reeds geldende procedures moeten bewaken.
Deelname van vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministeries
aan deze begeleidingscommissies moet bewerkstelligen dat van die kant
van het begin af aan, op een actieve betrokkenheid kan worden gerekend,
waardoor de besluitvorming binnen de ministeries sneller kan worden af-
gerond.

De voorbereidingen van de veranderingen in de politie-organisatie moeten
niet worden overgelaten aan het initiatief van enkele personen, maar moe-
ten worden getroffen door een daartoe geformeerde voorbereidingsgroep
(projectgroep) waarin - afhankelijk van de omvang van de veranderingen
- deskundigheid op het gebied van organisatieverandering en rechtsposi-
tionele aspecten aanwezig is (of kan worden ingehuurd). Specifieke aan-
dacht van deze voorbereidingsgroep moet uitgaan naar de wijze van
informatie-overdracht naar het betrokken personeel, bv. in de vorm van in-
formatiebulletins. Ook dient er ruimte te zijn voor inspraak en overleg.

De inmiddels opgestelde rechtspositionele leidraad voor de reorganisatie
van d' rijkspolitielandgroepen in Zuid-Limburg moet worden bezien op al-
gemene, „,)epasbaarheid, waardoor zij tezamen met de reeds bestaande
procedure voor organisatiewijzigingen bij de rijkspolitie een goed uit-
gangspunt kan zijn met name voor de herplaatsing van het personeel.

Er moet worden bezien of de richtlijnen voor de overgang van rijks- naar ge-
meentepolitie (al dan niet gewijzigd) van kracht moeten blijven, vooral de
bepalingen die op het rijkspolitiepersoneel betrekking hebben. Als beslo-
ten wordt tot handhaving van de richtlijnen, dan zal moeten worden nage-
gaan op welke wijze ze kunnen worden afgestemd op gemeentelijke herin-
delingen. (De noodzaak daartoe zal echter wellicht geringer worden wan-
neer het plan doorgaat om de overgang van rijks- naar gemeentepolitie -
na het aflopen van het Stopwetje - niet te leggen bij 25.000 maar bij 40.000
inwoners). Voorts moeten in deze richtlijnen bepalingen worden opgeno-
men over de rechtspositie van het personeel, ook wanneer dit overgaat
naar de gemeentepolitie, opdat het niet eenzijdig afhankelijk wordt van het
personeelsbeleid dat de korpschef wil gaan voeren. Ook zou het een goede
zaak zijn wanneer de richtlijnen enig houvast zouden bieden voor de over-
gangsperiode tot aan de instelling van het nieuwe politiekorps. In goed
overleg tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zou een
grootste gemene deler moeten worden gevonden voor de rechten en plich-
ten over en weer tussen de rijkspolitie en het nieuwe gemeentepolitie-
korps. Tenslotte moet er duidelijkheid komen over de geldigheid van de ver-
schillende versies van de richtlijnen die in Zuid-Limburg in omloop waren.
Het is bovendien geen goede zaak wanneer de direct betrokkenen bij de op-
bouw van het nieuwe gemeentepolitiekorps niet beschikken over alle rele-
vante informatie, omdat deze 'toevallig' afkomstig is van een ander minis-
terie dan het ministerie waaronder men qua beheer valt.

Als onderdeel van de richtlijnen moet, ingeval van handhaving, in ieder ge-
val de spijtoptantenregeling worden herzien, teneinde het betrokken perso-
neel gedurende een langere tijd de gelegenheid te bieden om voor zichzelf
te kunnen beoordelen of men de juiste keuze heeft gemaakt door naar de
gemeentepolitie over te gaan. Dit kan door de spijtoptantenregeling te ver-
lengen, of door haar op een andere datum dan de datum van overgang naar
de gemeentepolitie te laten ingaan.
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De dienstcommissies `nieuwe stijl' moeten van het begin af aan daadwer-
kelijk en op eigen initiatief gebruik maken van hun mogelijkheden om
advies uit te brengen over voorgenomen veranderingen die van invloed kun-
nen zijn op de rechtspositie van het personeel in het eigen dienstonder-
deel, en wanneer dat uiteindelijk nodig blijkt te zijn van hun mogelijkheden
om beroep aan te tekenen. De dienstcommissies kunnen op deze manier
ook een duidelijke en eigen inbreng hebben bij de invulling en de voorberei-
dingen van de veranderingen.

Opgemerkt is al dat het zeer belangrijk is dat het betrokken personeel zo
goed mogelijk is geïnformeerd over de komende veranderingen, en dat het
de gelegenheid heeft gekregen zich een eigen mening te vormen en deze
uit te spreken. Dit geldt des te nadrukkelijker voor het rijkspolitiepersoneel
van de landgroepen in de gemeente(n) waar een nieuw gemeentepolitie-
korps wordt ingesteld. Zo vroeg mogelijk zal moeten worden toegelicht
hoever het is met de voorbereidingen en wat het te voeren interne en
externe beleid van het nieuwe korps zal zijn. Ook zal het personeel in de ge-
legenheid moeten worden gesteld zich te oriënteren op de specifieke ken-
merken van een gemeentepolitiekorps. Niet langer dan noodzakelijk mag
het personeel in onzekerheid verkeren over de eigen toekomst en de eigen
werksituatie.

- Speciale aandacht vraagt de positie van de korpschef van een nieuw ge-
meentepolitiekorps. De korpschef moet voldoende gelegenheid krijgen (bv.
minstens een half jaar) om zijn korps op te bouwen en diverse voorberei-
dende activiteiten te verrichten, teneinde bij zijn komst in het korps niet
met lege handen te staan.

En tot slot mag niet voorbij worden gegaan aan de plaats van de burge-
meester in de voorbereidingen van veranderingen in de politie-organisatie.
Als hoofd van de plaatselijke politie draagt hij een eigen verantwoordelijk-
heid voor de wijze waarop de politietaak door rijkspolitie of gemeentepoli-
tie in zijn gemeente wordt uitgevoerd. Bij een gemeentelijke herindeling
krijgt de burgemeester niet alleen te maken met een nieuwe politie-organi-
satie, die in sommige gevallen - zoals bij de instelling van een nieuw ge-
meentelijk politiekorps - nog helemaal moet worden opgebouwd. Vaak zit
hij echter ook nog midden in de perikelen van de algemene bestuurlijke
aanpassing die nodig is vanwege de. gemeentelijke herindeling. De kans is
dan zeer reëel aanwezig dat zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de
politie in de verdrukking komt. Om dit te voorkomen zullen bepaalde voor-
zieningen moeten worden geschapen, zoals bv. bepalingen omtrent de poli-
tie in de wet tot gemeentelijke herindeling.

Deze aanbevelingen vloeien voort uit het feit dat de huidige regelingen en
procedures voor veranderingen in de politie-organisatie onduidelijk en ontoe-
reikend blijken te zijn, zeker wanneer het gaat om tamelijk ingrijpende ver-
anderingen, bv. naar aanleiding van een grote gemeentelijke herindeling.
Vooral betreft dit de bescherming van de rechtspositie van het betrokken per-
soneel. Grootschalige veranderingen mogen daarom niet zonder deskundige
begeleiding voorbereid en in gang gezet worden.
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Bijlage 1

Richtlijnen voor de overgang van Rijkspolitie naar een gemeentelijk politie-
korps ingevolge art. 2 lid 4 van de politiewet 1).

1. Overgangsfasen:

De overgang van Rijkspolitie naar een gemeentelijk politiekorps verloopt in de
volgende tijdsfasen:
1. De voorbereidingsfase van de datum van ontvangst van de instellingsbe-

schikking van het gemeentelijk politiekorps tot de datum van instelling van
dat korps. De maatregelen in deze fase zijn hieronder in margine aange-
geven met een "V".

2. De opbouwfase van de datum van instelling tot de datum van voltooiing
van het gemeentelijk politiekorps. Deze fase mag maximaal twee jaar du-
ren. De leiding van de gemeente zal streven naar een zo kort mogelijke
duur. De maatregelen in deze fase zijn hieronder in margine aangegeven
met een "0".

V 2. Instelling van het gemeentelijk politiekorps

De datum waarop een gemeentelijk politiekorps wordt ingesteld is neergelegd
in een gezamenlijke beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie.

1. Deze beschikking wordt door de Minister van-Binnenlandse Zaken tijdig ter
kennis gebracht van de Commissaris der Koningin en door deze aan de be-
trokken burgemeester. Daarbij worden tegelijkertijd de vastgestelde forma-
tie van het gemeentelijk politiekorps en de voornaamste regels voor de
overgang bekend gesteld.

2. Door de Minister van Justitie wordt de instellingsbeschikking tezelfder tijd
ter kennis gebracht van de Procureur-Generaal, fgd directeur van politie en
van de Algemeen Inspekteur van het Korps Rijkspolitie. Deze laatste stelt
de betrokken districtscommandant op de hoogte.

3. De districtscommandant licht, na overleg met de betrokken burgemeester,
'zo vroeg mogelijk het personeel van de desbetreffende groep der Rijkspoli-
tie met standplaats in de gemeente in over de instelling van het gemeente-
lijk politiekorps, de formatie daarvan, de inhoud van deze richtlijnen en de
overige relevante voornemens met betrekking tot die instelling.

1) Letterlijke weergave van de tekst, per brief van 2 augustus 1976 van de Algemene Inspecteur van
het korps Rijkspolitie aan de districtscommandanten.
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V 3. Reorganisatie Rijkspolitie

1. Op de datum van instelling van het gemeentelijk politiekorps wordt de
groep der Rijkspolitie met groepsstandplaats in de desbetreffende ge-
meente opgeheven. De Algemeen Inspekteur geeft daarvan tijdig kennis
aan belanghebbenden.

2. Omvat deze groep meer gemeenten dan ontwerpt de betrokken districts-
commandant een voorstel tot herindeling van de overblijvende posten der
Rijkspolitie. Hij pleegt hiervoor overleg met de betrokken burgemeesters,
de Commissaris der Koningin, de Procureur-Generaal, fgd directeur van po-
litie, en met zijn dienstcommissie. Hij dient zijn voorstel met de resultaten
van het overleg in bij de Algemeen Inspekteur en deze bij de Minister van
Justitie. Deze laatste stelt bij beschikking de reorganisatie op de instel-
lingsdatum vast.

4. De dienst bij het gemeentelijk politiekorps

V 1. De burgemeester stelt de instruktie voor het gemeentelijk politiekorps vast
en doet voorstellen voor de benoeming van een korpschef. Wanneer op de
instellingsdatum nog geen korpschef beschikbaar is, kan de burgemeester
de betrokken groepscommandant der Rijkspolitie als waarnemend korps-
chef aanstellen.

O 2. Het personeel der Rijkspolitie dat bij het gemeentelijk politiekorps is ge-
detacheerd, volgt in de politiedienst de instruktie voor dat korps en de aan-
wijzingen van de (wnd) korpschef.

0 5. Afwikkeling van de groep der Rijkspolitie

1. De betrokken districtscommandant der Rijkspolitie voert het overleg met
de burgemeester over de afwikkeling van de groep der Rijkspolitie. Zij stel-
len gezamenlijk de regels daarvoor vast.

2. De hoogste en oudste in rang uit het gedetacheerde personeel der Rijks-
politie treedt op als detachementscommandant der Rijkspolitie en is als
zodanig belast met de uitvoering van de afwikkeling. Hij gebruikt daarbij
bijgaande handleiding als richtlijn voor de afwikkelingswerkzaamheden.

6. Personeel

V 1. In een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereidingsfase nodigt de be-
trokken districtscommandant de burgemeester, het in de gemeente
dienstdoende Rijkspolitiepersoneel, het hoofd van de inspektie perso-
neelszaken van de Algemene Inspektie en vertegenwoordigers van de
hoofdbesturen van de Bond van Christelijke politie-ambtenaren in Neder-
land, van de Katholieke Politiebond "St. Michael", van de Nederlandse
Politiebond en van de Rijkspolitievereniging uit voor een bespreking. De
personele maatregelen uit deze richtlijnen vormen bij die bespreking het
uitgangspunt.
Indien de gesprekspartners van mening zijn dat, op grond van bijzondere
plaatselijke omstandigheden, aanleiding bestaat om deze richtlijnen niet
onverkort toe te passen, kunnen zij zich tot de Ministers van Binnenland-
se Zaken en van Justitie wenden, die zich in beginsel bereid hebben ver-
klaard voorgestelde wijzigingen op onderdelen in overweging te nemen.



V 2. Bij de overgang van Rijkspolitie naar een gemeentelijk politiekorps wordt
uitgegaan van de feitelijke sterkte van de groep der Rijkspolitie op de
groepsstandplaats, kader en administratieve ambtenaren inbegrepen, op
de datum van de instellingsbeschikking van het gemeentelijk politie-
korps. Deze sterkte wordt door de beide Ministers bij de uitgifte van de in-
stellingsbeschikking formeel bevestigd.

V-O 3. De in het vorige punt bedoelde sterkte dient gedurende de overgang -
zowel in de voorbereidings- als de opbouwfase - tenminste te worden
gehandhaafd. Bij overplaatsing van Rijkspolitiepersoneel uit de hiervoor
bedoelde sterkte om andere redenen dan in het vervolg genoemd, zal dit
personeel door detachering van elders uit het Korps Rijkspolitie worden
vervangen.

V 4. Het Rijkspolitiepersoneel van de groep met standplaats in de gemeente,
wordt in de gelegenheid gesteld over te gaan in dienst van het gemeente-
lijk politiekorps. Degene die, eenmaal deze keuze gemaakt hebbend,
daarvan terug wil komen, kan binnen een jaar na die overgang wederom,
in gelijke positie als voor die overgang, bij het Korps Rijkspolitie in dienst
treden.

V 5. Het Rijkspolitiepersoneel dat niet wenst over te gaan, wordt in de gele-
genheid gesteld wensen omtrent plaatsing in vacatures elders in het
Korps Rijksplitie kenbaar te maken. Met deze wensen zal, voorzover zij
niet strijdig zijn met de regels omtrent sollicitaties en voorzover belangen
van andere sollicitanten redelijkerwijze niet moeten prevaleren, rekening
worden gehouden.
Dit personeel wordt op de instellingsdatum van het gemeentelijk politie-
korps overgeplaatst naar de nieuwe bestemming. Voorzover deze over-
plaatsing geen oorzaken heeft welke los staan van de instelling van het
gemeentelijk politiekorps, wordt dit personeel gelijktijdig teruggedeta-
cheerd naar dat laatste korps.

O 6. Het gedetacheerde kader en de gedetacheerde administratieve ambtena-
ren worden zo spoedig mogelijk vervangen door aanstelling van gemeen-
telijke funktionarissen. Na een korte inwerkperiode van deze laatste funk-
tionarissen zal de detachering van dit Rijkspolitiepersoneel worden
beëindigd.

O 7. Zodra door het aanstellen van gemeentelijke (hoofd)agenten de sterkte
van het gemeentelijk politiekorps aan gedetacheerde wachtmeesters (1)
en (hoofd)agenten gezamenlijk gestegen is tot 25% boven die sterkte op
de instellingsdatum, kan de afvloeiing van gedetacheerde wacht-
meesters (1) aanvangen. En wel op basis van één wachtmeester (1) na aan-
stelling van twee (hoofd)agenten.

0 8. Zodra de feitelijke sterkte van het gemeentelijk politiekorps - Gempo
plus RP, kader en administratieve ambtenaren inbegrepen - is gestegen
tot 90,% van de voor dat korps vastgestelde formatie, geschiedt de ver-
dere afvloeiing van gedetacheerde wachtmeesters (1) op basis van één op
één.

0 9. In de kosten, voortvloeiend uit de noodzakelijke aanschaffing van nieuwe
uniformkleding bij overgang van Rijkspolitie naar gemeentepolitie, zal de
vastgestelde tegemoetkoming worden verleend. Een eventuele nog
bestaande kledingschuld zal door de comptabele van de Rijkspolitie wor-
den overgedragen aan het gemeentelijk politiekorps. Declaraties kunnen
in voorkomende gevallen bij het gemeentelijk bestuur worden ingediend.
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O 10. De Rijksregeling voor funktieverplaatsingstoelage geldt niet bij verplaat-
sing van Rijkspolitiepersoneel als gevolg van de instelling van een ge-
meentelijk politiekorps.

0 7. Materieel

1. Bewapening en uitrusting. Het aan de Rijkspolitie-ambtenaren voor per-
soonlijk gebruik uitgereikte materieel blijft tijdens hun detachering bij het
gemeentelijk politiekorps te hunner beschikking. Bij beëindiging van de
detachering wordt daarmee gehandeld zoals bij overplaatsingen binnen
het Korps Rijkspolitie is voorgeschreven.

2. Motorvoertuigen, vaartuigen en standaarduitrusting. Blijven op bruikleen-
basis ter beschikking van het gemeentelijk politiekorps tot de gemeente in
het nodige heeft voorzien. Daarna wordt dit materieel op aanwijzing van de
inspektie materieelzaken van de Algemene Inspektie overgedragen naar
andere gebruikers bij het Korps Rijkspolitie.

3. Telecommunicatie. Mobilofoons, portofoons en ander radiotelefonisch
materieel blijven op bruikleenbasis ter beschikking van het gemeentelijk
politiekorps tot de gemeente in het nodige heeft voorzien. Daarna wordt dit
materieel op aanwijzing van de inspektie materieelzaken van de Algemene
Inspektie overgedragen naar andere gebruikers bij het Korps Rijkspolitie.
De telexapparatuur en de telefooncentrale met bijbehorende toestellen
kunnen door de gemeente, in overleg met de Politie Verbindingsdienst
worden overgenomen. Wenst de gemeente dit materieel niet over te nemen
dan blijft het op bruikleenbasis ter beschikking van het gemeentelijk poli-
tiekorps tot de gemeente in het nodige heeft voorzien. Daarna wordt dit
materieel op aanwijzing van de Politie Verbindingsdienst bij die dienst in-
geleverd. .
Voor de dienstaansluitingen van telefoons bij gedetacheerd Rijkspolitie-
personeel aan huis, zal door de gemeente heraansluiting worden gevraagd
bij de P.T.T. Over deze aansluitingen zal daarna door de inspektie mate-
rieelzaken van de Algemene Inspektie worden beschikt.

4. Overig materieel. Meubilair, kantoormachines en ander materieel dat hier-
voren niet werd genoemd, blijven op bruikleenbasis ter beschikking van het
gemeentelijk politiekorps tot de gemeente in het nodige heeft voorzien.
Daarna wordt dit materieel door de desbetreffende materieeldienst der
Rijkspolitie ingenomen.
Schrijfbehoeften en formulieren kunnen desgewenst aan het gemeentelijk
politiekorps worden verstrekt tot de gemeente in het nodige heeft voorzien.
Voorzover dergelijke verbruiksgoederen daarna nog nodig zijn voor de af-
wikkeling van het beheer van de vm groep der Rijkspolitie kan de detache-
mentscommandant deze bij de materieeldienst blijven aanvragen.

5. Gebouwen, terreinen en stoffering. Worden door de gemeente op de instel-
lingsdatum van het gemeentelijk politiekorps in huur of eigendom van de
Rijksgebouwendienst overgenomen.

6. Exploitatie van bruikleengoederen. Voor gebruik, onderhoud en reparatie
van de door het gemeentelijk politiekorps in bruikleen verkregen Rijkspoli-
tiegoederen en voor de bewapening en uitrusting van de gedetacheerde
Rijkspolitieambtenaren, blijven de voorschriften van het Korps Rijkspolitie
onverkort gelden. De controle daarop van Rijkspolitiezijde blijft gedurende
de bruikleenperiode gehandhaafd. Het Rijk blijft garant voor de verzekering
tegen schades aan dit materieel en tegen wettelijke aansprakelijkheid
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welke uit het gebruik daarvan voortvloeit. Vervanging van onherstelbaar be-
schadigd of verloren gegaan bruikleenmaterieel zal echter van Rijkswege
niet geschieden.
De benodigde benzine, olie, smeermiddelen en ander verbruiksmaterieel
voor de instandhouding van bruikleenmaterieel kunnen in de bruikleen-
periode op de voor de Rijkspolitie voorgeschreven wijze worden betrokken.

0 8. Financiën

1. De regeling voor transacties in handen van de politie zal worden gehand-
haafd tot het gemeentelijk politiekorps hierin zelf heeft voorzien. Daarna
zal de desbetreffende dienstpostrekening in overleg met de comptabele
der Rijkspolitie worden opgeheven.

2. De kosten voor diensttelefoonaansluitingen aan huis bij gedetacheerde
Rijkspolitie-ambtenaren zullen, met inbegrip van de verrekening van privé-
gesprekken, door de comptabele van de Rijkspolitie worden afgehandeld
totdat heraansluiting door de gemeente is gerealiseerd.

3. De voorschotkas kleine uitgaven zal door de detachementscommandant
der Rijkspolitie worden aangehouden voor de gebruikelijke kleine onkos-
ten bij de exploitatie van het bruikleenmaterieel. Wanneer de vm groep der
Rijkspolitie geheel is afgewikkeld, wordt deze kas door hem bij de compta-
bele der Rijkspolitie afgerekend.

4. Voor het overige zal het Korps Rijkspolitie alle kosten, voortvloeiende uit
de exploitatie van het bruikleenmaterieel, blijven dragen. Een eventuele
verrekening van die kosten achteraf zal nader worden geregeld.

0 9. Administratieve bescheiden

Het archief van de vm groep der Rijkspolitie wordt desgewenst overgedragen
aan het gemeentelijk politiekorps of aan andere belanghebbenden. De be-
heersadministratie wordt bijgehouden tot de afwikkeling van de vm groep der
Rijkspolitie is voltooid. De dan nog resterende administratieve bescheiden
worden ingeleverd bij de districtsadministratie.

V 10. Reserve Rijkspolitie

Het verband met de reservisten in de gemeente wordt op de instellingsdatum
van het gemeentelijk politiekorps beeindigd. De aan deze reservisten verstrek-
te uniformkleding, bewapening en uitrusting worden door de materieeldienst
der Rijkspolitie ingenomen. De reservisten kunnen desgewenst een nieuw ver-
band sluiten bij het gemeentelijk politiekorps.

0 11. Onbezoldigde politie-ambtenaren

De over deze in de gemeente verblijvende ambtenaren aanwezige administra-
tie wordt, met de controleplicht op hun eventuele bewapening, overgedragen
aan het gemeentelijk politiekorps.
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Handleiding voor de detachementscommandant der Rijkspolitie

1. De detachementscommandant staat de (wnd) korpschef van het gemeen-
telijk politiekorps bij in alle zaken betreffende de afwikkeling van de vm
groep der Rijkspolitie.

2. Hij neemt daartoe op de instellingsdatum van het gemeentelijk politie-
korps de administratie van de vm groep der Rijkspolitie over van de
groepscommandant, voorzover hij deze funktie niet reeds zelf bekleedde.

3. Voorzover zulks'nog niet is geschied, laat hij deze administratie opdelen
in:
- gegevens over de posten der Rijkspolitie, die bij de instelling van het

gemeentelijk politiekorps door reorganisatie zijn overgegaan naar
andere groepen van de Rijkspolitie;

- gegevens die de politiedienst in de gemeente van het nieuwe korps be-
treffen, zoals proces-verbalen, gegevens over op te sporen personen,
over transacties, over gevonden en in beslag genomen voorwerpen,'
enz. enz.;

- gegevens die het beheer betreffen, zoals persoonsdossiers, man- en
materieelkaarten, gegevens over verleende voorschotten enz.

4. De administratie over vorenbedoelde posten der Rijkspolitie draagt hij
over aan de groepscommandant(en) waaronder die posten gaan ressorte-
ren. Zulks na afsluiten van de desbetreffende mutatie-berichtgeving.

5. De administratie over de politiedienst draagt hij, voorzover de (wnd)
korpschef zulks noodzakelijk acht, over aan de daartoe aangewezen ge-
meentelijke funktionarissen. De bescheiden waar de (wnd) korpschef
geen prijs op stelt, levert hij in bij de districtsadministratie.

6. De beheersadministratie wordt door hem op de bij het Korps Rijkspolitie
gebruikelijke wijze bijgehouden tot de afwikkeling van de vm groep der
Rijkspolitie is voltooid, i.o. het laatste gedetacheerde Rijkspolitieperso-
neel is afgevloeid en het laatste Rijkspolitiematerieel is overgedragen of
ingeleverd. De dan nog overblijvende administratieve bescheiden draagt
hij over aan de administratie van het districtscommando.

7. De dienstpostrekening wordt door hem in overleg met de comptabele der
Rijkspolitie afgesloten en opgeheven, zodra daarvoor door het gemeente-
lijk politiekorps een eigen regeling is getroffen.

8. De voorschotkas wordt door hem beheerd voor betalingen die de exploita-
tie van het Rijkspolitiematerieel betreffen. Deze kas wordt door hem, in
overleg met de comptabele der Rijkspolitie, afgesloten als de vm groep
der Rijkspolitie geheel is afgewikkeld.

9. Na overleg met de (wnd) korpschef en met de inspektie materieelzaken
van de Algemene Inspektie worden door hem dienstelefoonaansluitingen
van gedetacheerd Rijkspolitiepersoneel opgezegd. Een eventueel res-
terende kas aan telefoongelden wordt door hem daarna, in overleg met de
comptabele der Rijkspolitie, afgesloten.

10. Gegevens over reservisten der Rijkspolitie worden door hem, wanneer
deze een dienstverband bij het gemeentelijk politiekorps willen sluiten,
zodra dit personeel de uitrusting bij de materieeldienst van de Rijks-
politie heeft ingeleverd, aan de (wnd) korpschef overgedragen.
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11. Gegevens over onbezoldigde Rijkspolitie-ambtenaren en hun eventuele
bewapening worden door hem aan de (wnd) korpschef overgedragen.

12. Ten aanzien van het bij het gemeentelijk politiekorps gedetacheerde
Rijkspolitiepersoneel draagt hij zorg voor:
- begeleiding in hun persoonlijk belang; zo nodig intermedieert hij ter-

zake bij de (wnd) korpschef en/of de districtscommandant; hij stelt in
overleg met dat personeel een afvloeiingsschema op en legt dat ach-
tereenvolgens ter goedkeuring voor aan de (wnd) korpschef en aan de
districtscommandant;

- de noodzakelijke beoordeling bij afvloeiing; hij treedt daarover als
eerste beoordelaar in overleg met de betrokken personeelsconsulent
der Rijkspolitie;

- de registratie van dienstongevallen en de daarover op te maken pro-
ces-verbalen;

- de beoordeling van vergoedingsplicht bij schade;
- de overwerk- en verschuivingsregelingen;

de goedkeuring en het inzenden van reisdeclaraties;
- de administratie van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie;
- de mutaties bij ziekte, vacantie en overplaatsing;
- de mutaties in bewapening en uitrusting;
- kleding- en wapenlijsten bij inspekties;
- het bijhouden van lichamelijke geoefendheid en schietvaardigheid;
- het bijhouden van persoonsdossiers, mankaarten, vakantiekaarten en

stand 4-weekse periode bij overplaatsing;
- het bekend stellen van brieven en circulaires welke hem van Rijks-

politiezijdé bereiken.

13. Ten aanzien van het bij het gemeentelijk politiekorps in gebruik zijnde
Rijkspolitiematerieel draagt hij zorg voor:
- intermediair bij de overdracht van gebouwen, terreinen en dienst-

woningen;
- onderhoud van meubels, kantoormachines en andere kantoorbehoef-

ten; de overdracht of inlevering daarvan in overleg met de materieel-
dienst der Rijkspolitie;

- onderhoud van telex- en telefoonapparatuur; de eventuele overdracht
of inlevering daarvan aan het gemeentelijk politiekorps in overleg met
de rayonvertegenwoordiger van de P.V.D.;

- onderhoud van mobilofoons, portofoons en bijbehorend materieel; de
overdracht of inlevering daarvan in overleg met de inspektie materieel-
zaken van de Algemene Inspektie;

- onderhoud van motorvoertuigen, vaartuigen en de daarbij behorende
standaarduitrusting; het bijhouden van de benzine-verantwoording;
reparatie en inspektie in overleg met de controleur motormaterieel der
Rijkspolitie; overdracht of inlevering in overleg met de inspektie mate-
rieelzaken van de Algemene Inspektie en met de controleur ver-
keersmaterieel der Rijkspolitie;

- het opstellen en verzenden van schade-formulieren over schades aan
of veroorzaakt door het gebruik van Rijkspolitiematerieel;

- het inzenden van mutaties over Rijkspolitiematerieel;
- het controleren van rekeningen over de exploitatie van Rijkspolitie-

materieel en het doorzenden daarvan met de nodige verklaringen ter
betaalbaarstelling.
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14. De detachementscommandant mag zijn nieuwe bestemming bij het
Korps Rijkspolitie eerst volgen nadat de vm groep der Rijkspolitie geheel
is afgewikkeld, in casu wanneer al het gedetacheerde Rijkspolitieperso-
neel is afgevloeid en al het Rijkspolitiematerieel is overgedragen of inge-
leverd. Hij vraagt alsdan een verklaring van decharge voor de door hem
verrichte afwikkelingswerkzaamheden aan de betrokken districtscom-
mandant der Rijkspolitie. Deze laatste verzendt een afschrift van die ver-
klaring naar de Algemeen Inspekteur.
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Bijlage 2

Procedure organisatiewijzigingen bij het korps Rijkspolitie 1)

Bij de voorbereiding en het indienen van voorstellen tot organisatiewijziging
dient de volgende procedure punt voor punt te worden gevolgd.

a) fase van informatie

1. Wanneer een functionaris van het korps Rijkspolitie meent dat organisatie-
wijziging noodzakelijk is, zoals bv. hergroepering van landgroepen, secties
of bureaus, wijziging van het aantal medewerkers, rangswijziging en derge-
lijken, dan dient hij daarover op een zo vroeg mogelijk tijdstip een voorstel
in bij zijn districtscommandant, de commandant van zijn landelijke dienst,
zijn directeur of voorzover het de Algemene Inspectie betreft bij het hoofd
van zijn inspectie of afdeling.

2. Wanneer een commandant of hoofd als in het vorige punt bedoeld meent
dat organisatiewijziging nodig is of daartoe voorstellen ontvangt uit zijn
ressort, overweegt hij in de eerste plaats of zo'n wijziging in het belang is
van een goede dienstuitoefening.

.3. Hij neemt in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de stafafdeling
van de Algemene Inspectie om zich te laten informeren over eventuele for-
melé consequenties van de organisatiewijziging. Betreft het rangsbepaling
dan laat hij zich ter zake informeren door de betrokken personeelsconsu-
lent in zijn ressort.

4. Komt hij tot de slotsom dat organisatiewijziging in het belang van een
goede dienstuitoefening kan zijn, dan laat hij zich vervolgens uitputtend in-
formeren over de eventuele voor- en nadelen daarvan.
Zijn personele consequenties mogelijk dan laat hij zich daarover informe-
ren door het betrokken personeel en door zijn dienstcommissie, waarbij de
dienstcommissie van het desbetreffende onderdeel het eerst wordt inge-
licht alvorens het betrokken personeel wordt benaderd.
Zijn bestuurlijke of justitiële consequenties mogelijk dan informeert hij
zich daarover bij de betrokken autoriteiten.

b) formele voorbereidingsfase

1. Komt de in punt a.1 bedoelde commandant of het hoofd, na overweging
van alle voor- en nadelen, tot de conclusie dat het voorstel tot.wijziging van
de organisatie doorgang moet vinden, dan stelt hij daarvan een ontwerp
op.

1) Overgenomen uit een brief van de Algemeen Inspecteur van het korps Rijkspolitie aan de com-
mandanten van het korps Rijkspolitie, 23 augustus 1977.
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2. Betreft het voorstel herstructurering van landgroepen dan vraagt hij
toestemming aan de Algemeen Inspecteur om daarover het wettelijk voor-
geschreven overleg te voeren met de betrokken burgemeesters, de Com-
missaris der Koningin en de Procureur-Generaal (fgd. directeur van politie).
Na verkregen toestemming wordt dit overleg door hem namens de Alge-
meen Inspecteur formeel en schriftelijk gevoerd.

3. Hij pleegt over het voorstel formeel overleg met zijn dienstcommissie. Het
is in deze gevallen van belang dat de schriftelijke standpuntbepaling als
bedoeld in artikel 33 van de "Regeling georganiseerd overleg politie 1973"
en 119a ARAR door de secretaris van dat overleg wordt opgesteld en schrif-
telijk ter kennis wordt gebracht van de voorzitter.

4. Hij dient het voorstel schriftelijk in bij de Algemeen Inspecteur met motive-
ring van het dienstbelang en opsomming van de voor- en nadelen, alsmede
bijvoeging van fotocopieën van alle schriftelijke stukken en standpuntbe-
palingen over het volgens de vorige punten gevoerde formele overleg.

c) fase na de indiening

1. Ingekomen voorstellen worden door de stafafdeling van de Algemene In-
spectie verzameld en na overleg met de overige inspecties en afdelingen,
eventueel na ruggespraak met indieners, aan de Algemeen inspecteur ter
goedkeuring voorgelegd.

2. Ik kan bij aangebrachte belangrijke wijzigingen in de voorstellen, wanneer
de consequenties daarvan niet geheel kunnen worden overzien, opnieuw
ruggespraak met indieners bevelen. Wanneer het advies van de dienstcom-
missie (zie b.3) afwijkend is van het voorstel van de districtscommandant
wordt door mij overleg gepleegd in de "algemene dienstcommissie". Na
eventuele hieruit voortvloeiende correcties wordt het voorstel formeel aan
de minister van Justitie aangeboden.

3. Mocht in de verdere departementale procedure behoefte ontstaan aan
ruggespraak met of onderzoek bij indieners, dan zal zulks in het algemeen
geschieden op initiatief van meergenoemde stafafdeling van de Algemene
Inspectie. Mochten indieners benaderd worden door andere instanties dan
deze stafafdeling dan worden zij verzocht deze laatste daarover in te
lichten.

4. Mocht het noodzakelijk blijken dat op ingediende voorstellen om zeer drin-
gende redenen wordt vooruitgelopen en kan om die redenen met uitvoering
niet op de jaarlijkse beschikking worden gewacht; dan kan meergenoemde
afdeling daarover worden benaderd. Alleen wanneer inderdaad hoogste
urgentie is gebleken zal getracht worden een tussentijdse voorlopige uit-
spraak van de Minister van Justitie te verkrijgen.
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Bijlage 3

Richtlijnen voor afvloeiing van rijkspolitie-ambtenaren bij instelling van een
gemeentelijk politiekorps 1)

1. Nu een verlenging van het zogenaamde 'stopvetje' door de Tweede Kamer
is afgewezen zal op korte termijn in een 5-tal gemeenten een gemeentelijk
politiekorps moeten worden ingesteld. Zoals thans is te voorzien zal in de
komende jaren in nog een aantal gemeenten de overgang van rijks- naar ge-
meentepolitie moeten plaatsvinden.

2. Voor wat betreft de overgang van het personeel, werd tot nu toe in derge-
lijke (incidentele) gevallen uitgegaan van een ad hoc regeling, waarbij de
zittende rijkspolitie-ambtenaren, voor zover deze niet overgaan naar het
nieuwe gemeentelijk politiekorps, administratief geplaatst worden bij een
ander rijkspolitie-onderdeel en van daaruit gedetacheerd worden bij hun
huidige gemeente, totdat een gemeentelijk politiekorps van 'voldoende
sterkte' is geformeerd.

3. De belangen van het gedetacheerde en van het over te plaatsen personeel
zullen in nauw overleg met het personeel zelf en de vakorganisaties
worden behartigd.

4. Om de betrokken burgemeesters de zekerheid te geven, dat de feitelijke
politie-sterkte niet zal dalen tot een niet-verantwoord niveau 2), is er thans
behoefte aan een duidelijke afspraak tussen de beide departementen,
waarbij de afvloeiing van de rijkspolitie-ambtenaren wordt geregeld. De
burgemeesters en de districtscommandanten kunnen daarmede dan reke-
ning houden.

5. Een feitelijke sterkte, gelijk aan de oorspronkelijke feitelijke sterkte van de
landgroep in een gemeente, vermeerderd met minimaal 25% moet zijn be-
reikt alvorens met afvloeiing van gedetacheerd rijkspolitiepersoneel kan
worden gestart. Voorts zal de termijn van detachering moeten worden vast-
gesteld.

Voorgestelde regeling

a. Bij de overgang in een gemeente van rijkspolitie naar gemeentepolitie is
het contingent gedetacheerd rijkspolitiepersoneel gelijk aan de feitelijke
sterkte van de groep (rayon) van de gemeente, verminderd met het aantal
rijkspolitie-ambtenaren dat in een gemeentelijke dienst overgaat. Deze fei-

1) Gevoegd als bijlage bij een brief van 8 juni 1982, aan de Commissaris der Koningin in Limburg,
van de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

2) Daaronder wordt verstaan niet beneden de huidige feitelijke sterkte van de rijkspolitie ter
plaatse vermeerderd met de in manuren te berekenen districtsfaciliteiten.
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telijke sterkte zal in onderlinge afspraak tussen beide departementen wor-
den vastgelegd en moet daarna voorshands numeriek gelijk blijven. (Bij
overplaatsing van een rijkspolitie-ambtenaar wordt diens plaats opgevuld
door een rijkspolitie-ambtenaar).

b. Er zal naar gestreefd worden om kader en administratief personeel van het
contingent zo snel mogelijk te vervangen door respectieve functionarissen
van gemeentepolitie met inachtneming van een korte inwerkperiode.

c. Het overige deel van het contingent kan worden verminderd zodra door in-
dienstneming van gemeentelijk politiepersoneel de totale feitelijke politie-
sterkte (gemeente- en rijkspolitie) minus kader en administratief personeel
in de betreffende gemeente gelijk is geworden aan de oorspronkelijke fei-
telijke sterkte minus kader en administratief personeel van de rijkspolitie,
+ 25% van deze uitkomst.

d. Zodra het ogenblik bedoeld in c. is aangebroken zal met inachtneming van
punt 3 afvloeiing van rijkspolitiepersoneel plaatsvinden volgens de rege-
ling: voor elke 2 nieuwe aan te stellen gemeentepolitie-ambtenaren 3) zal
tenminste 1 rijkspolitie-ambtenaar afvloeien.

e. Wanneer een totale sterkte (gemeentepolitie + rijkspolitie) is bereikt, die
gelijk is aan 90% van de op 1 juli. 1982 geldende sterkte van het gemeente-
lijk politiekorps kan de vervanging van het resterende aantal rijkspolitie-
personeelsleden plaatsvinden volgens de regel: voor elke nieuw aan te stel-
len gemeentepolitie-ambtenaar kan 1 rijkspolitie-ambtenaar afvloeien.

f. Er zal naar gestreefd worden de afvloeiing per 1 juli 1985 gerealiseerd te
hebben.

3) D.w.z. in praktische dienst genomen.
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Toelichting:

a. Personeel
Aangezien eventuele overgang van personeel van het korps Rijkspolitie,
gestationeerd in de betrokken gemeente, naar het op te richten gemeen-
teijk politiekorps op basis van vrijwilligheid geschiedt, ware aan dat perso-
neel te vragen, of het prijs stelt op overgang naar dat korps ofwel de voor-
keur geeft aan blijven bij het korps Rijkspolitie.
Het personeel, dat bij het korps Rijkspolitie blijft, zal voor zoveel nodig na
oprichting van het gemeentelijk politiekorps tot nader order als rijkspolitie-
ambtenaar bij laatstgenoemd korps worden gedetacheerd..

b. Bewapening en motormaterieel
Deze zullen niet aan de betrokken gemeente worden verkocht.
Het motormaterieel kan ter beschikking blijven totdat het gemeente-
bestuur in het nodige heeft voorzien.

c. Huisvesting
1. Voor zover het thans bij de rijkspolitie in gebruik zijnde gebouw rijks-
eigendom is, kan dit voor zover nodig en gewenst door de betrokken ge-
meente ten behoeve van het te formeren gemeentelijk korps in gebruik wor-
den genomen of worden overgenomen. De Rijksgebouwendienst zal hier-
omtrent overleg met het gemeentebestuur in de betrokken gemeente ple-
gen. Desgewenst kan de gemeente vloerbedekking, vitrage en overgor-
dijnen, verlichtingsornamenten en kachels, voor zover aanwezig en toebe-
horend aan het Rijk, tegen geschatte waarde overnemen.

d. Archief
Inzake de overname van het daarvoor in aanmerking komend archief en
documentatiemateriaal dient de commandant van het betrokken district
der Rijkspolitie te zijner tijd overleg te plegen met de betrokken burge-
meester.

Als aanvulling op bovenstaande aanwijzingen bericht ik u nog het volgende.

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende politiepersoneel ge-
durende de opbouwfase van het nieuw te formeren gemeentelijk politiekorps
in de betrokken gemeente, hebben mijn ambtgenoot en ik richtlijnen op-
gesteld voor de afvloeiing van de bij de betrokken gemeente gedetacheerde
rijkspolitie-ambtenaren. Deze richtlijnen doe ik u hierbij in drievoud toekomen.

De in deze richtlijnen op blz. 1 onder 5a genoemde feitelijke sterkte is in over-
leg met mijn ambtgenoot van Justitie vastgesteld op 54 man. Het gedeta-
cheerde rijkspolitiepersoneel zal door de districtscommandant met deze
richtlijnen op de hoogte worden gebracht.

Het ligt in de bedoeling dat deze richtlijnen als uitgangspunt zullen"dienen
voor een gesprek over de personele maatregelen gedurende de overgangs- en
opbouwfase, aan welk gesprek zullen deelnemen, de betrokken districtscom-
mandant der Rijkspolitie en de vertegenwoordigers van de hoofdbesturen van
de Bond "St. Michael", de Nederlandse Politiebond en de Rijkspolitievereni-
ging. Het initiatief tot dit gesprek zal uitgaan van de districtscommandant.

Indien de gesprekspartners van mening zijn dat op grond van bijzondere plaat-,
selijke omstandigheden aanleiding is om genoemde richtlijnen niet onverkort
toe te passen dan zijn mijn ambtgenoot van Justitie en ik bereid om voor-
gestelde wijzigingen op onderdelen in overweging te nemen.
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Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie kan ik u voorts berichten, dat de
groepscommandant van het korps Rijkspolitie in de betreffende gemeente
gedurende de periode dat nog geen korpschef van gemeentepolitie is aan-
gesteld, als waarnemend korpschef kan worden aangewezen.

Aan het rijkspolitiepersoneel, dat naar het te vormen gemeentelijk politie-
korps overgaat, zal nieuwe uniformkleding worden verstrekt door de gemeen-
te volgens de richtlijnen gegeven in mijn brief van 26 mei 1977, Dir.Pol., afd. P.,
nr. EA77IU1457.

Met betrekking tot de rijkspolitiereservisten wijs ik er op, dat betrokkenen,
naar ik aanneem, geworven kunnen worden voor de op te richten reserve-ge-
meentepolitie, waarvan de sterkte gelijk zal zijn aan die van het gemeentelijk
politiekorps in de betrokken gemeente. De hierop betrekking hebbende be-
schikking voeg ik in drievoud bij dit schrijven.

De verstrekking van pistolen ten behoeve van de reserve-gemeentepolitie ge-
schiedt door tussenkomst van rijkswege.

Een desbetreffende aanvraag zie ik te zijner tijd gaarne tegemoet.

Ter bestrijding van de kosten van kleding en uitrusting voor de reservisten
komt de gemeente in aanmerking voor een uitkering op basis van het bepaal-
de in artikel'3, lid 1 van het Besluit vergoeding kosten reservepolitie.

Ik moge u verzoeken de burgemeester van Landgraaf aan de hand van het
vorenstaande in te lichten en hem van eik der bijlagen 2 exemplaren te
zenden.
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