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VOORWOORD 

Met het van kracht worden van de gemeentelijke herin-
deling in Zuid Limburg per 1 januari 1982 werd de orga-
nisatie van de politie ingrijpend veranderd. Doze 
veranderingen, en vooral de voorbereidingen van doze 
veranderingen on de veranderingen in de werksituatie van 
het betrokken politiepersoneel, zijn door het Weten-
schappelijk Onderzoek- on Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie onderzocht. 
Dit rapport bevat de resultaten van het eerste deel van 
dit onderzoek, nl. de voorbereidingen van de veranderin-
gen in de organisatie van de politie. Te zijner tijd zal 
een tweede rapport verschijnen met de bevindingen met de 
nieuwe organisatievorm. 
Op doze plaats past eon woord van bijzondere dank aan 
alien die hun medewerking hebben verleend aan het onder-
zoek. Op de eerste pleats geldt dit voor de leiding van 
de korpsen 'die bereid bleken de gevolgde voorbereidings-
procedure on de problemen die zich daarbij hebben voor-
gedaan in elle openheid near buiten to brengen. Op de 
tweede pleats, doch niet minder belangrijk, gaat doze 
dank uit aan elle politiefunctionarissen die aan het 
onderzoek hebben meegedaan en aan degenen die zijn bena-
derd vanwege hun begeleidende rol in de 
voorbereidingsprocedures. 
Daarnaast wil ik drs. H.W.G. Remme en S.J. Kerkhof be-
danken voor hun bijdrage bij het voorbereiden en uit-
voeren van het onderzoek, mw. T.C. Remmelzwaal en D. 
Kluit voor hun hulp bij de verwerking van de onderzoek-
gegevens en mw. P.Y. Waymire-Kooper voor de uitstekende 
verzorging van het typewerk van het rapport. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
Per 1 januari 1982 heeft in de regio Zuid Limburg een 
vrij omvangrijke streeksgewijze gemeentelijke herin-
deling plaatsgevonden waarbij de 58 gemeenten werden 
teruggebracht tot 23 gemeenten. Daze herindeling heeft 
niet alleen op algemeen bestuurlijk niveau een aantal 
ingrijpende veranderinge1;1 met zich mee gebracht. Ook de 
organisatie van de politie in Zuid Limburg is ten ge-
volge van de gemeentelijke herindeling stark gewijzigd. 
Met de vorming van nieuwe, grotere gemeenten ward in 
twee gemeenten de grans van 25.000 inwoners overschreden 
waarmee daze gemeenten een eigen gemeentelijk politie-
korps kregen. Voorts werden twee gemeentelijke 
politiekorpsen tot 64i, korps samengevoegd en warden be-
staande gemeentelijke politiekorpsen uitgebreid qua 
organieke sterkte en bewakingsgebied. Bovendien veran-
derde de structuur van de landgroepen van het korps RP 
binnen het district Maastricht. Het aantal rijkspolitie-
functionarissen binnen het district nam stark of, 
terwijl het aantal gemeentepolitie-functionarissen in 
ongeveer gelijke mate toenam. De veranderingen in de 
organisatie van de politie waren reeds in een tamelijk 
vergevorderd stadium van voorbereiding toen de problemen 
-en vooral de personele problemen- die eon dergelijke 
ingrijpende veranderingen zijn verbonden, ook buiten de 
regio Zuid Limburg bekend warden. Dit was in 
september/oktober 1981. Directe aanleiding daartoe was 
het onder het personeel bekend worden van de voorgenomen 
samenvoeging van de di'Stricten Maastricht an Roermond 
van het korps Rijkspolitie (RP). 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie heeft toen, zij 
het dus op een enigszins bat moment, de gelegenheid 
aangegrepen om eon onderzoek te verrichten near de ge-
volgen van de gemeentelijke herindeling voor de orga-
nisatie van de politie. Dit onderzoek beoogde niet om 
elle gevolgen zichtbaar to maken. Made door de wet late 
start heeft het onderzoek zich beperkt tot het in kaart 
brengen van de veranderingen in de politie-organisatie, 
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tot de wiize waarop deze veranderingen zijn voorbereid 
en de mening van het betrokken politiewpersoneel over 
doze voorbereiding, en tot de verwachte on later al dan 
niet opgetreden veranderingen in de werksituatie van het 
politiepersoneel. Diet onderzocht zijn by. de veran-
deringen in het operationele optreden van de politie en 
de- veranderingen in de relatie tot het bestuur, de 
justitie en de bevolking. 
Ondanks doze beperkingen heeft het onderzoek zeker rele-
vantie. Zoals in hoofdstuk 2 van dit rapport zal Norden 
besproken; de streeksgewijze gemeentelijke herindeling 
fungeert els instrument voor de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. In de toekomst zullen derhalve 
seer gemeentelijke herindelingen warden ingevoerd, met 
de veranderingen in de politie-organisatie van dien. 
Voorts is nog steeds de discussie gaande over de nieuwe 
politiewet an de organisatie van de politie in 
Nederland. Zowel met betrekking tot eon gemeentelijke 
herindeling ale met betrekking tot een nieuwe organise-
tiestructuur voor de . Nederlandse politie zal de 
bestaande organisatie vein de politie Norden veranderd. 
De ervaringen in de regio Zuid Limburg kunnen aan-
wijzingen geven over de wijze waarop de veranderingen 
dienen to worden voorbereid, welke aanknopingspunten on 
procedures daarvoor voorhanden zijn en welke problemen 
voor het politiepersoneel zullen ontstaan. 
Voor de begeleiding van het onderzoek is, toen het 
onderzoak reeds was gestart, eon zg. consultatiegroep 
gevormd; de samenstelling van doze consultatiegroep is 
vermeld in bijlage 1. 

1.2 Probleemstelling van het onderzoek 
Wanneer in het vervolg wordt gesproken over de gevolgen 
van de gemeentelijke herindeling voor de organisatie van 
de politie, goat het zoals gezegd om enerzijds de voor-
bereidingen van de veranderingen in de 
politie-organisatie on anderzijds om de gevolgen voor de 
werksituatie zelf on voor de secundaire arbeidsomstan-
digheden van het politiepersoneel. Doze gevolgen zijn 
zowel vooraf aan de gemeentelijke herindeling (verwachte 
gevolgen) ale enige tijd nadien onderzocht. 
Da probleemstelling va'n het onderzoek was driZerlei. 
Onderzocht is hoe: 

1. de veranderingen in de organisatie van de politia 
ten gevolge van de gemeentelijke herindeling zijn 
voorbereid op landelijk, regionaal en lokaal niveau 
on hoe doze voorbereidingen zijn verlopen; 

2. de direct betrokkenen, nl. het politiepersoneel (in-
clusief het administratieve personeel), oordelen 
over de voorbereidingen van de veranderingen die in 



hun politiekorps gaan plaatsvinden, over de nieuwe 
opzet van hun korps en over de verwachte veranderin-
gen voor hen persoonlijk; 

3. het oordeel is van doze zelfde politiefunctiona-
rissen over de nieuwe . organisatie van hun korps na-
dat doze ongeveer men jaar in de nieuwe vorm heeft 
gewerkt, alsmede het oordeel over de voorbereidingen 
wanneer zij daar achteraf op terugkijken. 

1.3 Het onderzoekdesign 
Het eerste onderdeel van de probleemstelling, de voorbe-
reidingen van de veranderingen in de organisatie van de 
politie, is onderzocht door: 

• analyse van schriftelijk vastgelegde formele proce-
dures voor eon organisatiewijziging bij de politie; 

• analyse van de schriftelijke stukken die betrekking 
hebben op de voorbereidingsprocedures in de afzon-
derlijke korpsen; 

• analyse van schriftelijke stukken van de centraal 
opgezette begeleiding van de veranderingen in de po-
litie-organisatie; 

• mondelinge interviews met sleutelpersonen in de 
voorbereidingsprocedures, op centraal en lokaal ni-
veau. 

Het tweed onderdeel van de probleemstelling, het oor-
deel over de voorbereidingen en de to verwachten ge-
volgen voor de eigen situatie, is onderzocht door middel 
van eon schriftelijke enquate onder de betrokken poli-
tiefunctionarissen (politiekorpsen waar (vrijwel) niets 
zou veranderen, zijn buiten het onderzoek gehouden, dus 
ook het personeel van doze korpsen). 
Het derde onderdeel van de probleemstelling, het oordeel 
over de nieuwe werksituatie na ongeveer men jaar, is we-
derom onderzocht door middel van een schriftelijke 
encluete onder het betrokken politiepersoneel, aangevuld 
met mondelinge interviews met sleutelpersonen in de or-
ganisatie. 

1.4 Opzet van het onderzoek 
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek ten 
aanzien van de eerste twee onderdelen van de probleem-
stelling, nl. de voorbereidingen van de veranderingen in 
de organisatie van de politie alsmede de meningen daar-
over van het politiepersoneel. In eon volgend rapport 
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komen de ervaringen met en de meningen over de nieuwe or-
ganisatie aan de orde. 

Voordat wordt ingegaan op de resultaten van het onder-
zoek, worth in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de Wet 
tot gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg, zowel de 
inhoud van de wet en de aard van de veranderingen als de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp. Op doze 
manier is de lezer beter in skeet de veranderingen in de 
politie-organisatie en de resultaten van het onderzoek 
in de context van de gemeentelijke herindeling to 
plaatsen. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens aan weike veran-
deringen or in Zuid Limburg in de politie-organisatie 
rezen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling. 
Hoofdstuk 4 bevat de bevindingen van het onderzoek near 
de begeleiding van de veranderingen in de organisatie 
van de politie op centraal niveau alsmede naar de rol van 
de politievakorganisaties. In hoofdstuk 5 wordt ge-
schetst hoe de procedures zijn die -voor zover 
aanwezig- dienen to warden gevolgd bij wijzigingen in 
de organisatie van de politie. In hoofdzaak betreft het 
hier de RP. In hoofdstuk 6 wordt nogmaals teruggekomen 
OP het onderzoek, nl. de aard van de vraagstelling in de 
schriftelijke ungu late onder het politiepersoneel alsmede 
het tijdschema van doze enquate. 
Vervolgens worden in de hoofdstukken 7 t/m 10 afzon-
derlijk de resultaten van de schriftelijke enquates in 
elke gemeentelijk politiekorps on in de landgroepen van 
het kerns RP gepresenteerd, voorafgegaan door eon be-. 
schrijving van de in dat kora, gevolgde voorbereidings-
procedure. Doze beschrijvingen zijn gebaseerd op 
schriftelijke stukken on mondelinge interviews. 
Het rapport wordt in hoofdstuk 11 afgesloten not een 
korte samenvatting van de resultaten on conclusies en 
opmerkingen near aanleiding van doze resultaten. 



2 DE WET TOT GEMEENTELIJKE HERINDELING 

2.1 Inleiding 
In het Staatsblad van 29 mei 1981 (Stbl 288) vond de af-
kondiging plaats van de Wet van 21 mei 1981 tot ge-
meentelijke herindeling van Zuid Limburg. Daarmee ward 
de herindeling van kracht die volgens het gestelde in 
artikel 1 van deze wet op 1 januari 1982 zou ingaan. Te-
yens kwam daarmee een einie aan een lange periode van on-
zekerheid over de bestuurlijke situatie in Zuid Limburg. 
Aan de wet is een lange periode van voorbereiding voor-
afgegaan, waarbij diverse plannen ter tafel hebben 
gelegen. Het uiteindelijke herindelingsplan is een ge-
wijzigde versie van het wetsontwerp dat in 1979 ward 
ingediend. Dit wetsontwerp heeft vele reacties opge-
roepen, vooral in de regio zelf. De parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp is dan ook zeker niet 
zonder opzien en emoties verlopen. 
In de volgende paragrafen zal in het kort de voorge-
schiedenis, de voorgestelde herindeling an de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp worden ge-
schetst; dit als achtergrondgegeven bij het verdere rap-
port zonder de intentie te hebben.een volledig beeld te 
geven. 

2.2 Voorgeschiedenis 
Met uitzondering van aanzienlijke uitbreidingen van het 
grondgebied van-de gemeente Maastricht rond 1920 en 1970 
en de opheffing van enkele zeer kleine gemeenten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog s de gemeentelijke indeling van 
Zuid Limburg, daterend uit de vorige eeuw, ongewijzigd 
gebleven. De bestaande indeling ward vooral na de 
sluiting van de mijnen, in de jaren '60, als ondoelmatig 
beschouwd. De bestuurskracht van de vele kleine tot zeer 
kleine gemeenten weird ontoereikend geacht om de werkge-
legenheid te herstructureren en te stimuleren. Ter 
illustratie: Zuid Limburg kende vScir de herindeling van 
1 januari 1982 58 gemeenten. Hiervan hadden 31 ge-
meenten minder dan 5000 inwoners (4 gemeenten hadden 
zelfs minder dan 1000 inwoners) en nog eens 14 gemeenten 
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hadden eon inwonertal tussen de 5.000 en de 10.000. 
Reeds in de Eerste Mijnnota van 1965 word door de Re-
goring dan ook de wenselijkheid van eon bestuurlijke 
reorganisatie in Zuid Limburg aan de orde gesteld. Eon 
eerste aanzet is to vindan in pen door de Provincial° 
Staten van Limburg aanvaard rapport, 'Limburgs Toekomst' 
(1967). En in 1969 richtten de Gedeputeerde Staten van 
Limburg den verzoek ear, de toenmalige Minister van Bin-
nenlandse Zaken am to willen bevorderen dat een voorstel 
van wet zou warden gedaan tot herziening van de ge-
meentelijke gebiedsindeling van Zuid Limburg. De 
procedure die daartoe gevolgd moot warden, stoat om-
schreven in de artikelen 157 t/m 166 van de Gemeentewet 
en is in het kort weergegeven in bijlage 2. 
In 1970 is door Gedeputeerde Staten eon eerste plan op-
gesteld en aanqde betrokken gemeenteraden voorgelegd. En 
in dit zelfde jaar word oak de toenmalige Minister van 
Binnenlandse Zaken van dit plan in kennis gesteld als-
mode van de meningen van de gemeenteraden en van het ad-
vies van GedeputeerdeStaten. De voortgang in de 
voorbereiding bleat var./Cleans geruime tijd steken met 
name door de onzekerheid omtrent de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur in algemene zin. Door de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken werd geen beslissing genomen 
of het verzoek tot herindeling al dan niet verder in be-
handeling zou warden genomen. Deze 'stilstand' duurde 
voort tot de ramp op het DSM complex in Geleen in 1975. 
Gedeputeerde Staten van Limburg kwam naar aanleiding van 
daze ramp in 1976 met filen plan voor eon gemeentelijke 
herindeling van het gebied van de DSM-gemeenten, met de 
bedoeling daarmea vooruit to lopen op het to zijner tijd 
voort to zetten plan voor eon gemeentelijke herindeling 
van geheel Zuid Limburg. Dit plan voor een DSM-gemeente 
leidde tot eon heropening van het overleg over het tot-
salplan. De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 
stemde in met de noodzaak van eon ingrijpende herin-
doling, waarbij eon aantal kanttekeningen ward gemaakt 
bij het OP dat moment voorliggende plan uit 1971. Door 
Gedeputeerde Staten van-Limburg is vervolgens eon nieuw 
plan opgesteld en in 1977 aan de betrokken gemeenteraden 
verzonden. Nog in ditzelfde iaar ward dit plan alsmede 
de meningen van de gemeenteraden en het advies van Gede-
puteerde Staten aan de toenmalige Minister van 
Binnenlandse Zaken aangeboden. Na overleg tussen Gedepu-
teerde Staten on Binnenlandse Zaken on eon openbare 
hoorzitting in 1978, wear gemeentebesturen en andere be-
langhebbenden hun standpunten naar voren konden brengen, 
word 10 maart 1979 eon antigen, van Wet tot gemeentelijke 
herindeling van Zuid Limburg aan de Tweede Kamer aange-
boden. Daarnaast was inmiddels op andere plaatsen 
eveneens op de noodzaak tot gemeentelijke herindaling 
van Zuid Limburg gewezen, onder andere in de deelnotals 
van de Derde Note over de Ruimtelijke Ordening, in de- 



Perspectievennota Zuid Limburg en in het streekplan voor 
Zuid Limburg. 

Tussen de aanbieding van het wetsontwerp en de openbare 
behandeling in de Tweede Kamer lag eon periode van bijna 
twee jaar. De parlementaire behandeling begon op 17 fe-
bruari 1981. In de tussenliggende tijd heeft de Vaste 
Commissie .voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer 
zich over het wetsontwerp gebogen, en in dat verband in 
mei 1979 een werkbezoek aan Zuid Limburg gebracht, daar 
drie openbare hoorzittingen gehouden en diverse 
delegaties aangehoord. Het grote aantal punten dat door 
de Vaste Commissie in haar Voorlopig Verslag (december 
1979) aan de orde word gesteld,leidde in de Memorie van 
Antwoord van de Minister en de Note van Wijzigingen (au-
gustus 1980) slechts tot een kleine grenswijziging. Ook 
het uitbrengen van het Eindverslag van de Vaste Commis-
sie (november 1980) en de toen ingediende amendementen 
hadden geen wijzigingen in de gemeentegrenzen tot 
gevolg. De tweede on derde Note van Wijzigingen bevatten 
redactionele veranderingen, een aanpassing van de 
rechtspositie van het personeel aan het wetsontwerp Al-
gemene Regelen Gemeentelijke Indeling (ARGI) °I en eon 
uitbreiding van de wet met een artikel over de voorbe-
reiding van de overgang. De vragen met betrekking tot de 
zelfstandigheid van de gemeente Hoensbroek, de op-
richting van eon SUN-gemeente, de afsplitsing van Beek 
an Spaubeek van Geleen en de opsplitsing van de nieuwe 
Onderbankengemeente in twee gemeenten (zie paragraaf 
2.4) warden niet gehonoreerd. 

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer vond in februari 1981 pleats (17 t/m 19 en 
24 februari 1981) en ging gepaard met het indienen van 
een groot aantal amendementen. Aan het einde van de be-
handeling in de Tweede Kamer zijn veal van deze amende-
menten aangenomen en is het wetsontwerp op een aantal 
belangrijke punten gewijzigd. 
Het gewijzi9de wetsontwerp werthaan de Eerste Kamer aan-
geboden en, nadat door de Vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken on de Hoge Colleges van Staat eon Voorlopig 
on eon Eindverslag was uitgebracht, op 19 mei 1981 in een 
openbare behandeling aan de orde gesteld. Zonder 
stemming werd het wetsontwerp aangenomen. Daarmee kwam 
na ongeveer 12 jaar een einde aan de bestuurlijke onze-
kerheid in Zuid Limburg. 

°I Hierop wordt in paragraaf 2.5 teruggekomen. 
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2.3 Het wetsontwerp 
Alvorens enkele belangrijke herindelingsvoorstellen uit 
het wetsontwerp to bespreken zullen in het kort de re-
denen tot en de uitgangspunten voor de herindeling 
worden weergegeven, zoals doze zijn vermeld in de Memo-
rie van Toelichting. 
De Memorie van Toelichting geeft eon zestal redenen voor 
eon herindeling. 

a) no het wegvallen van de voornaamste bron van wel-
vaart, de mijnen, is eon bundeling van krachten no 
dig om eon oplossing to bieden met betrekking tot de 
problemen ten aanzien van industrials', herstructu-
rering en werkgelegenheid; 

b) door zijn jigging stoat Zuid Limburg stark onder 
druk van ontwikkelingan over de landsgrenzen been. 
Ook in Belgie en Duitsland heeft eon hervorming van 
het openbaar bestuur plaatsgevonden; 

c) Zuid Limburg kent eon zeer ongeordende en willekeu-
riga stedebouwkundige ontwikkeling; de gemeente-
grenzen golden niet sneer elm eon duidelijke 
afbakening; 

d) harindeling is nodig om in de toekomst eon kwantita-
tief en kwalitatief betere ordening to bereiken met 
betrekking tot volkshuisvesting; 

e) de huidige gemeentegrenzen zijn hinderlijk en com-
plicerend bij nieuwe industriBle activiteiten die 
zich uitstrekken tot het grondgebied van moor ge-
meenten; 

f) in het midden en zuiden van de regio is veal natuur-
schoon; om dit to behouden is eon weloverwogen be-
bid nodig. 

Bij de invulling van de voorgestelde gemeentelijke her-
indeling zijn, blijkens de Memorie van Toelichting, vier 
uitgangspunten gehanteerd. 

I. De herindeling moot afgestemd worden op huidige 
en/of toekomstige functies in de regio no het weg-
vallen van de steenkolenwinning, zoals de vervulling 
van harstructureringstaken en de ondarsteuning van 
industriBle bedrijvigheid. De stedelijke zwaarte-
punten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek 
moeten eon zodanige omvang hebben dat zij rich nog 
verder kunngn ontplooien. Daarbij is eon zekere mate 
van evenwicht nodig in de verhouding tussen de grote 
centre, dat wil zeggen niet ern groot centrum tegen-
over kleine contra. In het landelijke gebied goat de 



voorkeur uit near men hierarchische ordening die 
past bij de geografische spreiding en de functie. 

2. De plattelandsgemeenten moeten over men voor men 
goed bestuur passend gemeentelijk apparaat be-
schikken, wet men minimum van 10.000 inwoners 
wenselijk maakt. Er moet men doelmatig draagvlak 

3. Elke gemeente dient zo duidelijk mogelijk gestrucfu- 
reerd te zijn als men hoofdkern met nevenkernen. 

4. Rekening dient gehouden te worden met de geogra-
fische situatie en daarmee verband houdende factoren 
zoals de terreingesteldheid, de bereikbaarheid en 
het georienteerd zijn van de woonkernen. 

Uit de Handelingen van de openbare behandeling in de 
Tweede Kamer 'en uit de overige schriftelijke stukken 
(Voorlopig Verslag, Eindverslag) ken men nog enkele uit-
gangspunten afleiden. 

5. De nieuwe gemeenten dienen van een zodanig formaat 
te zijn dat zij hun taken grotendeels zelfstandig 
kunnen behartigen. 

6. Er dienen niet meer gemeenten te worden opgeheven 
dan strikt noodzakelijk is. 

7. Een einde maken aan het te grote aantal interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden en de mogelijke 
uitgroei tot men gewest, met name in de Oostelijke 
Mijnstreek. 

8. Het tegengaan van men verdere suburbanisatie. 

9. De nieuwe gemeenten zullen men grotere uitkering uit 
het Gemeentefonds krijgen, waardoor bun financiale 
armslag om problemen man te pakken groter wordt. 

Het toepassen van daze uitgangspunten heeft geresulteerd 
in men wetsontwerp waarin de bestaande 58 gemeenten 
warden teruggebracht ttit 19 gemeenten. Maastricht en 
Vaals bleven ongewijzigd. De overige 54 warden opge-
heven en tot 17 nieuwe gemeenten teruggebracht. 
Streeksgewijs zullen daze 17 nieuwe gemeenten qua semen-
stalling worden geschetst; zie ook figuur 1 en 2. 

In de Westelijke Mijnstreek ward in het minder verstede-
lijkte noordelijke dee' een indeling in twee gemeenten 
voorgesteld: 
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• de gumeente Born, bastaande uit de voormalige ge-

meenten Brn. Grevenbicht en Obbicht on Papenhoven: 

• de gemeente Susteren, bastaande uit de voormalige 

gemeenten Susteren. Nieuwstadt en Roosteren. 

De-gemeenteraden van doze gemeenten gingen in grate lijn 
akkoord met doze indeling. 

De stedelijke agglomeratie in de Westelijke Mijnstreek 
word tot dria gemeenten turuggebracht: 

• de gemeente Galeen, bestaande uit voormalige cue-
meenten Colgan. Beek en Spaubeek; 

• de gemeente Sittard, bestaande uit de voormalige ge-
meenten Sittard. Limbricht en Munstergeleen; 

• de gemeente Stein. bestaande uit de voormalige ge-
meenten Stein. Elsloo en Urmond. 

In dit voorstel is de reeds genoamde DSM-gemeente terug 
to vinden. Reeds in 1978 kwam van de zijde van Beek en 

Spaubeek bezwaar tegen de toevoeging aan Gellman, walk 

bezwaar niet is gehonoreerd in het wetsontwerp. 

Het gebied tussen de Westelijke Mijnstreek on Maastricht 
ward in ii‘n gemeente ondergebracht, de gemeente 
Meerssen. bestaande uit de voormalige gemeenten Meersen. 

Bunde. Gaulle on Ulestraten; dit als eon krachtige rand-
gemeente van Maastricht on els eon groan°, recreatieve 
bufferzone tussen Maastricht on Sittard/Geleen. De ge-

meenteraden waren het niet met dit voorstel eons. 

De stad Maastricht bleef ongewijzigd; eon verdere uit-
braiding ward niet noodzakelijk geacht vanwege stagnatie 

in de bevolkingstoename. De gemeenten in het Maasdal. 
Eijsden on Gronsveld, warden samengevoegd tot de nieuwe 

gemeente Eijsden. De gemeenteraad van Maastricht was 
hut niet eons met het indelingsvoorstel, de radon van 

Eijsden on Gronsveld wel. 

Het gabled tosser. de *Stadelijke agglomeraties in de 

Westelijke Mijnstreek (Sittard, Geiger)) on de Oostelijke 
Mijnstreek (Heerlen, Hoensbroek e.a.) word, met al. 

voornaamste taak het behoud van het open gabied. semen-

gevoegd tot En grate gemeente, de zogenoemde Onderban-

kengemeente Schinnen. bestaande uit de voormalige 

gemeenten Amstenrade, Bingelrade, Jabeek. Merkelbeek. 

Oirsbeek. Schinnen on Schinveld. 
Over de ides van earl buffergemeente waren de betrokken 

gemeenteraden het wel eens. doch niet over de omvang van 



deze gemeente. Ook in 1978 waren er reeds wensen tot een 
indeling in twee gemeenten. 

De stedelijke agglomeratie in de Oostelijke Mijnstreek 
is in feite zo sterk onderling verwoven dot bestuurskun-
dig gezien een grote gemeente met ca. 240.000 inwoners 
wellicht de enige doeltreffende oplossing was. Een 
dergelijke grote gemeente paste echter niet in het 
streven om bij de herindeling gemeenten niet groter te 
maken dan strikt noodzakelijk was. Daarom werd gekozen 
voor een indeling in drie gemeenten: 

• de gemeente Brunssum, bestaande uit de lots vergrote 
voormalige gemeente Brunssum; 

• de gemeente Kerkrade, bestaande uit de voormalige 
gemeenten Kerkrade en Eijgelshoven; 

• de gemeente Heerlen, bestaande uit de voormalige ge-
meenten 	Heerlen, 	Hoensbroek, 	Schaesberg, 
Nieuwenhagen en Ubach over Worms. 

Voor de indeling in dit gebied word in de Memorie van 
Toelichting een aantal alternatieven genoemd, zowel ten 
aanzien van bepaalde grenzen als ten aanzien van het 
aantal nieuwe gemeenten; Hoensbroek en een nieuwe ge-
meente SUN (Schaesberg, Ubach over Worms, Nieuwenhagen), 
los van de gemeente Heerlen. Deze wensen waren door de 
betreffende gemeenteraden onder andere tijdens openbare 
hoorzittingen in 1978 geuit, doch werden niet gehono-
reerd. Vastgehouden word aan eon driedeling voor wat 
betreft het stedelijke gebied, ondanks bezwaren van di-
verse kanten. 

Het middengebied van Zuid Limburg bevatte veel relatief 
kleine gemeenten. Doze gemeenten hadden eon tweeledig 
karakter, enerzijds eon recreatieve functie on ander-
zijds een agrarische en woonfunctie. Naast eon onder-
scheid in functie heeft de autosnelweg 
Maastricht-Heerlen els scheidslijn eon rol gespeeld bij 
het ontwerp. 
De herindeling werd als volgt: 

• de gemeente Voerendaal, bestaande uit de voormalige 
gemeenten Klimmen en Voerendaal; 

• de gemeente Simpelveld, bestaande uit de voormalige 
gemeenten Simpelveld en Bocholtz; 

• de gemeente Nuth, bestaande uit de voormalige ge- 
meenten Nuth, Hulsberg, Schimmert en Wijnandsrade; 
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• de gemeente Valkenburg aan de Geul, bestaande uit de 
voormalige 	gemeenten 	Berg 	en 	Terblijt 	an 
Valkenburg-Houthem. 

De gemeenteraden van de betrokken gemeenten konden rich 
weinig in de voorgestelde herindeling vinden. Volgens de 
Memorie van Toelichting is dit gebaseerd op weinig 
steekhoudende argumenten, reden waarom eon de bezwaren 
niet ward tegemoet gekomen. 

Het zuidelijk dead van Zuid Limburg bevatte eon root 
mantel kleine gemeenten. Hoofdtaak van een van de nieuwe 
gemeenten, de plateaugemeente Margraten, zou zijn om het 
Mergellandgebied els natuur- en landschapsgebied to be-
houden. De gemeenten in het oostelijke deal van dit ge-
bied werden tot ãn nieuwe gemeente teruggebracht, naast 
de gemeente Vaals die niet word opeheven. Duidelijk ge-
motiveerd word doze keuze niet. 
De nieuwe gemeenten werden: 

• de gemeente Margratett, bestaande uit de voormalige 
gameenten Bemelen. Cadier en Kew-, Margraten, Mheer, 
Noorbeek en St. Geertruid; 

• de gemeente Guinan, bestaande uit de voormalige ge-
meenten Guinan, Slenaken, Wittem en Wijlre. 

De gemeenteraden van Wittem, Wijlre on Slenaken standan 
afwijzand tegenover doze indeling. Met name Witten on 
Slenaken zouden tezamen eon zelfstandige gemeente voor-
'teen, hetgeen in de Memorie van Toelichting niet als 
wenselijk word gezien. 

Resumerend kan worden gesteld dat het wetsontwerp, on-
danks de gedegen voorbereiding eon aantal voorstellen 
tot herindeling bevat die reeds yaw de indiening van 
het wetsontwerp onderwerp waren van kritiek, walks kri-
tiek ook toen reeds eon de Minister van Binnenlandse Za-
ken, aan Gedeputeerde Staten van Limburg on eon de Vesta 
Kamercommissie bekend was. Doze kritiak Letrof vooral: 

• de samenvoeging van Beek, Spaubeek on Geleen; 

• de vorming van eon grote Onderbankengemeente; 

• de opheffing van Hoensbroek aim zelfstandiga gemeen- 
te; 

• de toevoeging van Schaesberg. Nieuwenhagen en Ubach 
over Worms eon Heerlen; 

• de opheffing van Ubach over Worms els zelfstandige 
gemeente; 



• de opheffing van Bocholtz als zelfstandige gemeente; 

• de samenvoeging van Gulpen, Slenaken, Wijlre en 
Wittem. 

In de volgende paragraaf zal blijken dat dit ook tijdens 
de parlementaire behandeling de belangrijkste kritiek-
punten op het wetsontwerp waren, zodanig zelfs dat vole 
amendementen ter wijziging van het wetsontwerp warden 
ingediend en aangenomen. De definitieve herindeling is 
weergegeven in figuur 3 in de volgende paragraaf. Fi-
guur 1 en 2 bevatten de bestuurlijke situatie vcraf aan 
de herindeling en volgens het aanvankelijke wetsontwerp. 

Figuur 1: de gemeentelijke indeling 
in Zuid Limburg v4i6r 1 
januari 1982 
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Figuur 2: de gemeenteliike 
indeling in Zuid 
Limburg, zoals is 
voorgestald in het 
wetsontmerm 

2.4 De parlementaire behandeling 
De parlementaire behandeling van het metsontwerp vond in 
de Tweede Kamer gedurende eon viertal dagen pleats; 17, 
18. 19 en 24 februari 1981. In de Eerste Kamer vergda dit 
een deg; 21 mei 1981. 



Reeds v66r die tijd waren door diverse politieke par-
then uit de Tweede Kamer amendementen ingediend op het 
wetsontwerp. Deze amendementen betroffen onder andere 
essentiale uitgangspunten van het wetsontwerp, nl. de 
vorming van de drie grote kernen ('hoeksteneny) Geleen, 
Heerlen en Gulpen; te weten: 

• de vorming van die gemeente Beek, bestaande uit de 
voormalige gemeenten Beek en Spaubeek (en los van 
Geleen); 

• het handhaven van de gemeente Hoensbroek (en geen 
deel van Heerlen); 

• de vorming van de gemeente Landgraaf, bestaande uit 
de voormalige gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms 
en Nieuwenhagen -de SUN-gemeenten- (en geen deel 
van Heerlen); 

• de vorming van de gemeente Wittem, bestaande uit de 
voormalige gemeenten Wittem en Slenaken (en los van 
Gulpen). 

Daarnaast was er eon amendement ingediend om de grote 
Onderbankengemeente to splitsen in een gemeente Schinnen 
en een gemeente Schinveld. 
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in eerste ter-
mijn bleek dat de meeste, grote(re) politieke partijen 
het eons waren met de herindeling zoals die voor eon aan-
tal gemeenten ward voorgestaan, doch niet met het gehele 
herindelingsvoorstel. De politieke partijen stemden in 
grote lijn in met de voorgestane herindeling van Born, 
Brunssum, Eijsden, Kerkrade, Huth, Simpelveld, Sittard, 
Stein, Susteren, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, 
zij het dat enkele grenscorrecties warden voorgesteld. 
Met de herindeling van Geleen, Heerlen, de Onderbanken-
gemeente Schinnen en Gulpen waren vrijwel alle politieke 
partijen het niet eens. Dat men het met doze laatstge-
noemde herindelingen niet eons was, hadden de ingediende 
amendementen reeds uitgewezen. . 
In de beantwoording in eerste termijn gaf de Minister 
van Binnenlandse Zaken to kennen grote waarde te blijven 
hechten aan de hoekstenen Geleen, Heerlen en Gulpen. 
Vooral aan de voorgestelde omvang van Heerlen werd daar-
bij vastgehouden. De haalbaarheid van de amendementen 
met betrekking tot de splitsing van Onderbanken in 
Schinnen en Schinveld en de zelfstandigheid van de ge-
meente Beek word evenwel vergroot doordat de Minister 
zich daar niet uitgesproken tegen keerde. Aan de 
splitsing in Schinnen en Schinveld zag hij voordelen en 
nadelen verbonden, zonder zich voor of tegen de 
splitsing uit to spreken. Voor een zelfstandige gemeente 
Beek zag hij eveneens mogelijkheden. Ook over het amen- 
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dement met betrekking tot Gulpen was hij niet 
uitgesproken negatief; eon splitsing word door hem niet 
aanbevolen. De grootste bezwaren had de Minister tegen 
do amendementen met betrekking tot de nieuwe gemeente 
Heerlen. De afzonderlijke gemeenten Hoensbroek en Land 
great zouden de bestuurskracht van Heerlen to klein 
maken voor de taken en de problems,' waarvoor de gemeente 
zou komen to staan. Het vormen van eon nieuwe gemeente 
Landgraaf zag hij voorts als eon moeilijke teak. Expli-
ciat daarnaar gevreagd vanuit de Kamer was de %forming 
van Landgraaf voor de Minister niet geheel onaan-
vaardbaar. will de handhaving van de gemeente Hoensbroek. 
Van het aanvankelijke wetsontwerp tot drie gemeenten in 
de Oostelijke Mijnstreek (Heerlen. Kerkrade, Brunssum) 
mocht zijns inziens niet verder Norden afgeweken den de 
vorming van eon vierde gemeente; vijf gemeenten in dit 
gebied zag de Minister als eon onaanvaardbare afwijking 
van de uitgangspunten van de herindeling. 
Bij de voortzetting van do behandeling van het wetsont-
warp (in tweed° termijn) .  werden de amendementen met be-
trekking tot de handhaving van Hoensbroek als gemeente 
ingetrokken ten gunste van het amendement met betrekking 
tot de vorming van Landgraaf, ook door het CDA dat zowel 
voor Hoensbroek als voor Landgraaf eon amendement had 
ingadiend. Als radon daarvoor word door het CDA saner 
voerd dat men meende op onvoldoende steun in de Tweed° 
Kamer to kunnen rekenen voor dit amendement. 
Vervolgens ontstond eon politieke strijd over de 
juistheid van daze conclusie. Nog niet gebleken zou zijn 
dat or inderdaad goon meerderheid voor het amendement 
Hoensbroek zou zijn. De regeringspartijen warden or 
daarbij van beschuldigd eon partijpolitiek spelletje to 
spelen; de wens van de VVD voor pen zelfstandig 
(Spau)Beek tegenover de wens van het CDA voor eon zelf-
standig Landgraaf. To snel zou men gebogen zijn voor de 
uitspraak van "onaanvaardbaarn door de Minister. Boven-
dien zou de Minister zich vOgraf man de openbare 
behandeling in de Tweeds Kamer reeds gunstig over Land-
graaf hebben uitgelaten. De Minister dreigde in de 
Kamer met eon schorsing van de beraadslaging on eon in-
trekking van het gehele wetsontwerp al, de Tweede Kamer 
in meerderheid zou kiezen voor vijf gemeenten in de 
Dostelijke Mijnstreek. 'Sok in de verdere bahandeling gaf 
de Minister goon duidelijke verklaring voor het feit dat 
hij wel vier gemeenten wilde accepteren en goon vijf, en 
wel wilde instemmen met Landgraaf maar niet .met 
Hoensbroek. 
De stemming over het wetsontwerp on de ingediende amen-
dementen oaf als uitkomst dat de amendementen met be-
trekking tot Geleen en Beek. Landgraaf, Schinnen on 
Schinveld, Gulpen on Wittem werden aangenomen. De niauwe 
gemeentelijke indeling van Zuid Limburg zou daarmee op 
23 gemeenten komen, 19 nieuwe gemeenten on 4 bestaande 



gemeenten, nl. Brunssum, Geleen, Maastricht en Vaals 
die niet behoefden to warden opgeheven. 

De openbare behandeling in de Eerste Kamer kon, door het 
ontbreken van eon recht van amendement, weinig moor ver-
anderen aan het gewijzigde wetsontwerp. De keuze was 
tussen aanvaarden of verwerpan. Door diverse politieke 
partijen word eon grote teleurstelling uitgesproken over 
de wijze waarop het wetsontwerp in de Tweede Kamer was 
behandeld en over de aangebrachte wijzigingen. Men vond 
dat het wetsontwerp respectievelijk de voorgestelde 
nieuwe gemeentelijke indeling, or niet beter op was ge-
worden. De hoekstenen waren weggehaald uit het ontwerp 
en voorts waren or diverse kadastrale fouten gemaakt 
door de paniekerige behandeling. Bovendien was or naar 
de mening van de Eerste Kamer eon ernstige procedurele 
fout begaan. Nadat eon zeer zorgvuldige procedure was 
gevolgd voordat het voorstel tot eon gemeentelijke her-
indeling aan de Minister van Binnenlandse Zaken was 
aangeboden, had men na de wijzigingen in het ontwerp 
door de Tweede Kamer goon ruimte geboden aan de be-
trokken gemeenteraden om hun mening over de wijzigingen 
toe to lichten (Met spoed waren wel de gemeentebesturen 
van Geleen en Heerlen, de meest getroffen gemeenten, om 
hun reacties op het gewijzigde ontwerp gevraagd). 
Geplaatst voor de keuze tussen aanvaarden van het gewij-
zigde witsontwerp of verwerpen on weer opnieuw beginnen, 
nam de Eerste Kamer het wetsontwerp zonder stemming aan. 

Figuur .  3 geeft de gemeentelijke indeling van Zuid 
,Limburg zoals doze per 29 mei 1981 werd afgekondigd on 
per 1 januari 1982 van kracht word. Eon vergelijking met 
figuur 2 geeft de wijzigingen aan. 
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Fieeer 3  :de gemeentelijke indeling van Zuid Limburg 
zoals doze per 29 mei 1981 word afgekondigd 
en per 1 januari 1982 van kracht word. 

2.5 Discussie 
Bij dá parlementaire behandeling van het wetsontwerp 
zijn vhf belangrijke aspecten naar voren gekomen die ik 
niet onvermeld wil laten. Daze zijn: 

1. de relatie tussen de gemeentelijke herindeling en de 
reeds jarenlang in voorbereiding zijnde reorgani-
satie van het binnenlandse bestuur; 

2. de rol van het parlement inzake de towtsing van gen 
herindelingsvoorstel; 

3. de rechtspositie van de betrokken ambtenaren; 

4. de voorbereidingstijd en -procedure; 

5. de financiille aspecten van eon herindeling. 

1. Relatie tot reproanisatie binnenlands bestuur 
Algemeen stemde men or tijdens de parlementaire behan-
doling moo in dat de gemeentelijke herindeling van Zuid 
Limburg nu eindelijk eon fait zou warden en dat niet lon-
ger gewacht zou warden op de reorganisatie van het bin-
nenlandse bestuur. Doze reorganisatie uordt am eon 
drietal hoofdredanan noodzakelijk geacht: de centrals 
overheid heeft eon to grate macht met de gevaren van 



bureaucratie vandien; regionaal blijken zich steeds pro-
blemen voor te doen tussen provincie en gemeente; en de 
bestuurskracht van de gemeenten blijkt veelal te gering 
te zijn. 02  Het voorstel tot reorganisatie ziet er steeds 
weer enders ult. Zeer recent stelde de Minister van Bin-
nenlandse Zaken tijdens de begrotingsbehandeling 1983 in 
de Tweede Kamer dat vastgehouden zal worden aan een in-
deling van drie bestuurslagen; rijk, provincie en 
gemeente. Het gewest els vierde bestuurslaag is van de 
bean. De regionale bestuursproblematiek zou kunnen 
worden opgelost door een versterking van de interge-
meentelijke samenwerking, met een grotere coOrdinerende 
en stimulerende taak van de provincie. Op zich is dit 
een verandering in beleidslijn. Onder andere bij de uit-
gangspunten voor de gemeentelijke herindeling van Zuid 
Limburg, maar ook nog in het wetsontwerp Gemeen-
schappelijke Regelingen werd een inperking van de 
intergemeenschappelijke samenwerking middels gemeen-
schappelijke regelingen voorgestaan. Echter, alles 
beweegt ('panta rei'), dus verandert! 
De versterking van de bestuurskracht van de gemeenten 
zou moeten plaatsvinden door streeksgewijze ge-
meentelijke herindelingen, tezamen met een decentralise-
tie van rijksoverheidstaken near de gemeenten volgens 
het decentralisatieplan. 
Op deze . wijze worden reeds twee instrumenten voor de re-
organisatie van het binnenlands bestuur aangegeven, nl. 
een versterking van de intergemeentelijke samenwerking 
en een voortzetting (zij het genuancererd en welover-
wogen) van de gemeentelijke herindelingen. Reeds bij de 
behandeling van het wetsontwerp tot gemeentelijke herin-
doling van Zuid Limburg en ook later, onder andere bij de 
behandeling van de begroting 1983 van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, ward het instrument van de streaks-
gewijze gemeentelijke herindeling benadrukt. De 
politieke partijen verschilden van mening over de 
juistheid van doze koppeling bij de behandeling van de 
herindeling in Zuid Limburg, vooruitlopende op de re-
organisatie van het binnenlands bestuur. 
Wanneer inderdaad de reorganisatie van het binnenlandse 
bestuur made pleats gaat vinden longs de wag van ge- 
meentelijke herindelingen, kunnen in de toekomst meer 

02  In de recente note Organisatie BinnenlandsBestuur 
(1983) worden daze redenen eveneens genoemd: 

a) te veal centralisatie en bevoegdheden bij de 
Rijksoverheid; 

b) ongecoOrdineerde en (soms) onvoldoende aanpak van 
regionale problemen; 

C) overmaat van bureaucratie en regelgeving. 
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situaties zoals in Zuid Limburg ontstaan. Dorhalve is 
het good to leren van de ervaringen die dear zijn opge-
dean zowel met betrekking tot de bestuurlijke 
veranderingen ale met betrekking tot de veranderingen in 
de politie-organisatie waarover in dit rapport verslag 
wordt gedaan. 

Z.  De rol van het parlament 
Elke wijziging van gemeentegrenzen vindt pleats bij wet 
in formele zin. In de artikelen 157 t/m 166 van de Ge-
meentewet is de procedure met betrekking tot eon ge-
meentelijko herindeling vastgelegd. Daze artikelen geven 
eon zeer strak omlijnd schema, waarin aan Gedeputeerde 
Staten en Binnenlandse Zaken eon belangrijke rol in de 
voorbereiding van eon herindelingsontwerp worth toege-
kend. Daarnaast kri j gen de betrokken gemeenteraden de 
mogelijkheid am schriftelijk en in eon openbare verge-
dering van Gedeputeerde Staten hun standpunt terzake to 
geven. 
Wanneer het watsontwerp‘gereed is krijgt het parlament 
als wotgevend orgaan eon belangrijke pleats in de proce-
dure. 
Tijdens de parlementaire behandeling is stilgestaan bij 
de rol die het parlement bij wetsontwerpen betreffende 
eon gemeentelijke herindeling zou dienen to hebben. Zo-
wel door de Minister van Binnenlandse Zaken ale door le-
den van diverse politieke partijen is benadrukt dat de 
teak Jean het parlament niet verder zou mooten gaan dan 
die van eon marginale toetsing die nodig is om eon 
landelijke uniformiteit te waarborgen. Aan hot voorstel 
zoals dat door Gedeputeerde Staten is uitgewerkt zou, 
vanwege de grondige voorbereiding, zo min mogelijk 
moeten warden getornd. In schri 1 contrast daarmee staat 
de feitelijke behandeling van het wetsontwerp van de go-
meentelijke herindeling van Zuid Limburg. De hoekstenen 
van het ontwerp, de belangrijkste uitgangspunten, zijn 
met de aanvaarding van de ingediende amendementen ander-
graven. 
Yoor nieuwe gemeentelijke horindelingen is or inmiddels 
eon herziene procedure in voorberei di ng, waarin de mar-
ginale toetsing door het parlement is vastgelogd. 

astemsitineaheiseisentearaUit  
Naast de uitvoerige discussies over de nieuwe ge-
meentelijke indeling is rolatief weinig ingegaan OP de 
rechtspositie van hat betrokken gemeentepersoneel. Het 
gewijzied wetsontWerp bevatte hioromtrent eon afzon-
derlijk hoofdstuk met eon negental artikolen. Het be-
langrijkste artikel hield in dat het gemeentepersoneel 
(uitgezonderd het onderwijspersoneel dat reeds defini-
tief ',verging) op de datum van herindeling voorlopig  



overging in dienst van de nieuwe gemeenten in dezelfde 
rang, op dezelfde voet en met dezelfde rechtspositie els 
v66r die datum." Binnen zes maanden zou het bevoegd ge-
zag van de nieuwe gemeenten een beslissing moeten nemen 
of het personeel in dienst (en in welke rang en op welke 
voet) zou blijven of eervol zou worden ontslagen. Door 
Gedeputeerde Staten kon daze termijn met ten hoogste zes 
maanden worden verlengd. Vanuit de Kamer ward bij de be-
handeling van de gemeentelijke herindeling van Zuid 
Limburg bezorgdheid uitgesproken over de onzekerheid 
waarin zo'n 10.000 ambtenaren verkeerden; man voorlopige 
indiensttreding bij de nieuwe gemeente maakt nog geen 
einde aan daze onzekerheid. 
De Minister van Binnenlandse Zaken kan aan daze situatie 
formeel evenwel weinig doen, aangezien de organisato-
rische en de personele invulling van de nieuwe gemeente 
is voorbehouden aan het bevoegd gezag van de nieuwe ge-
meente. Evenmin kan de zekerheid gegeven worden dat de 
voorlopig door de oude gemeentebesturen overeengekomen 
opzet door de nieuwe gemeentebesturen zdl _ worden 
overgenomen. Wel is het wetsontwerp Zuid Limburg wat de 
rechtspositie betreft aangepast aan het wetsontwerp Al-
gemene Regelen Gemeentelijke Indeling (ARGI). Dit 
wetsontwerp - beoogt algemene regels te geven voor de ad-
ministratieve an rechtspositionele consequenties van 
gemeentegrenswijzigingen, in pleats van een regaling 
daarvan in elk wetsontwerp tot wijziging van de ge-
meentelijke-indeling afzonderlijk. 

4. De  voorbereidinqen  
De voorbereidingstijd tussen de afkondiging van de wet 
tot gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg en de da-
tum van ingang ward over het algemeen nogal (te) kort be-
schouwd; jets meer dan een halfjaar om de overgang te 
regelen an een opzet voor de nieuwe gemeente te ont-
werpen. De keuze tussen een langere voorbereidingstijd 
en een langere periode van onzekerheid voor mile betrok-
kenen of een kortere voorbereidingstijd vial zowel bij 
de Minister van Binnenlandse Zaken als bij de politieke 
partijen uit ten gunste van een snelle beeindiging van 
de onzekerheid. Voor de begeleiding van de herindeling, 
met name van de personeelsproblematiek, werd een bege-
leidingscommissie gevormd die men draaiboek heeft 

" In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp ARGI 
wordt gesteld dat op dezelfde voet dient te worden 
gezien als "in men dienstverband van dezelfde aard en 
in dezelfde salarisancienniteit, eventuele toelagen 
enz.; en met dezelfde overige aanspraken die de amb-
tenaar uit hoofde van zijn aanvankelijke betrekking 
heeft". 
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opgesteld ten behoove van de gemeenten. Dit altos neemt 
niet weg dat de voorbereidingstijd kort is geweest on 
dat veto gemeentebesturen reeds met de voorbereiding 
zijn begonnen no de openbara behandaling van het wets-
ontwerp in de Tweede Kamer on de behandeling in de Eersta 
Kamer niet hebben afgewacht. 

5. De financiele aspecten 
Over do financigle kant van de gemeentelijke herindoling 
is zowel in de schriftelijke stukken al, in do openbare 
behandeling van het wetsontwerp veal to doen geweest. 
De Minister van Binnenlandse Zaken word or door de Kamer 
op gewezen als zou hij de financien eon overheersande 
rot in de voorgestane herindeling hebben latan spelen. 
Immers de gemeenten krijgen op basis van de zogeheten 
Financiele Verhoudingswet 1960 een uitkeringuit het Go-
meentefonds. Doze vitkeringen zijn gekoppeld aan het 
inwonertal en nemen relatief toe naarmate het aantal in-
woners •hoger is. De amondementen die bij earn...sardine 
zouden lei den tot kleinefe gemeenten, hadden dearmee ne-
gatieve financiele gevolgen, in die zin dat de uitkering 
lager zou worden dan volgens hat aanvankelijka wetsont-
werp. Daaruit volgde vanuit de Tweede Kamer het voorstel 
om do Financiile Verhoudingswet zodanig to veranderen 
dat de uitkeringen niat perse eon het inwonertal zijn 
gebonden doch dat by. centrumgemeenten vanwege hun cen-
trumfunctie eon hogere uitkering krijgen." Daarop heeft 
de Minister van Binnanlandse Zaken toegazegd om enige 
tijd na de ingangsdatum in overleg met Gedeputeerde Sta-
ten eon balans op te maken van de financiele si tuati a van 
de gameenten on dan eventueel maatregelon to nemen. Mode 
als varvolg daarop an in verband met de algemene arable-
matiek van gemeentelijke herindelingen is in november 
1981 bij de behandeling van de bagroting 1982 van Bin-
nenlandse Zaken in de Tweed° Kamer in een motie (motif. 
Mateman) aan de Minister van Binnanlandse Zaken gevraagd 
om een nadere studio near de financiOle on meat-
schappelijke gevolgen van de gemeentelijke herindeling. 
Eon earste antwoord daarop is gegeven in eon brief van de 
Minister van Binnenlandse Zaken van 11 oktobar 1982 
(17640. nr. 1 on 2. getiteld 'Onderzoek en'beleid op het 
gebied van gemeentelijie herindeling'. Doze brief be-
vette een inventarisatie van door derden varricht 

Inmiddels is het wetsontwerp Financiile Verhoudings-
wet 1984 bij het Parlement ingediend waarin o.a. 
wordt geregeld dat aan de middelgrote on grote go-
meenten moor wordt vitgekeard on aan de kleine go-
meenten minder. Daartoe golden nieuwa 
verdeelmaatstaven: naast het aantal inwoners wordt 
oak rekening gahouden met de mate van bebouwing. 



onderzoek. Doel van de motie was de.aanzet tot eigen 
onderzoek en eigen opvattingen van de zijde van Binnen-
landse Zaken. Om die reden kwam de motie bij de 
begrotingsbehandeling 1983 wederom aan de orde. Uit het 
antwoord van de Minister op de vraag near de stand van 
zaken met betrekking tot het eigen onderzoek kan men af-
leiden dat dit onderzoek nog moet plaatsvinden; de 
herindelingen in Zuid Limburg en Friesland werden in dat 
verband genoemd. 
Een tweede punt van bespreking was de mogelijkheid om de 
gemeenten in staat te stellen een zogenoemde startpremie 
aan te vragen waarmee de financiele problemen die een 
snelle en goede opbouw van het nieuwe bestuurlijke appa-
raat zouden kunnen belemmeren, konden worden 
tegengegaan. Gedacht werd aan een extra uitkering vanwe-
ge de extra inzet van mensen en middelen in de 
overgangsfase en de noodzaak van herinschaling of her-
scholing. Vooral de gemeenten die in de nieuwe 
constellatie relatief weinig extra financiele middelen 
uit het Gemeentefonds zouden krijgen, zouden voor een 
dergelijke startpremie in aanmerking moeten komen. Door 
de Minister werd dit voorstel niet gehonoreerd; de toe-
zegging werd gedaan tot het opmaken van een balans 
achteraf. Wel werd gewezen op de oprichting van een 
werkgroep 'startpremie' die dit punt voor toekomstige 
herindelingen zou moeten bezien. Inmiddels heeft deze 
werkgroep hear activiteiten afgerond en is door de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken het voorstel overgenomen 
om aan nieuw te vormen gemeenten een startpremie te ge-
ven wanneer daarvoor bijzondere redenen zijn. Het 
besluit daartoe is door de regering genomen; nieuwe ge-
meenten zullen een startpremie ontvangen. 
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3 DE GEVOLGEN YOUR DE POLITIE-ORGANISATIE 

3.1 Inleiding 
Eon gemeentelijke herindeling heeft in Nederland veelal 
gevolgen voor de organisatie van de politie, dit vanwege 
de twee soorten politie die Nederland kent, nl. Rijkspo-
litie (RP) en Gemeentepolitie (GP). Artikel 2 van de Po-
litiewet bepaalt dat gemeenten met meer dan 25.000 
inwoners on in eon aantal omschreven gevallen tussen de 
10.000 en 25.000 inwoners GP hebben. In de overige ge-
meenten is RP. In beginsel is in elke gemeente wear goon 
GP is, eon groep van het korps RP gevestigd. In gemeenten 
wear de groep to klein zou zijn om als zelfstandige 
eenheid to opereren, wordt eon post gevestigd (artikel 
13 van de Politiewet). Daarnaast ken in delen van eon 
gemeente •een rayon van de groep de politietaak 
vervullen. 

De gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg heeft in-
grijpende gevolgen gehad voor de organisatie van de po-
litie in dit gebied. 
Vermeld dient in dit verband to worden dat doze gevolgen 
v66r on tijdens de parlementaire behandeling geheel 
buiten beschouwing zijn gebleven. Met goon enkel woord 
is gerept over de veranderingen die de herindeling voor 
de politie zou meebrengen. Wat dat betreft is de discus-
sie overheerst door de gemeentegrensafbakening on de 
algemene bestuurlijke problematiek. Evenwel de politie 
is eon instrument van het openbaar bestuur, van de 
overheid. Verwacht zou mogen worden dat de politie ook 
enige aandacht had gekregen, zeker in de huidige tijd 
*waarin de teak en plaats van de politie in de belang-
stelling respectievelijk ter discussie staat. 
De gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de po-
litie-organisatie zijn, evenals de concretisering van de 
herindeling op bestuurlijk vlak, overgelaten aan het be-
voegde gezag van de politie. Voor de GP is dit de Burge-
meester. Voor de RP is dit de Minister van Justitie. In 
de uitvoering van doze teak neemt de Alg?mene Inspectie 
van het korps RP een belangrijke plaats in. 
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3.2 De veranderingen in de politie -organisatie 
Wat waren nu de gevolgen van de nieuwe gemeentelijke in-
doling voor de organisatie van de politic in de regio 
Zuid Limburg? 

Eerst de gemeenten met Gemeentepolitie. 
De samenvoeging van de gemeenten Heerlen en Hoensbroek 
tot de nieuwe gemeonte Heerlen betekende dat twee ge-
meantalijke politiekorpsen moesten worden samengevoegd 
tot in gemeentelijk politiekorps. 

De gemeenten Kerkrade on Sittard warden uitgebreid met 
din respectievelijk twee voormalige gemeenten, waar 
v6Braf eon de gemeentelijke herindeling de politiezorg 
weird uitgeoefend door eon post van eon landgroep van het 
korps RP. - De herindeling resulteerde in eon uitbreiding 
van het bewakingsgebied en eon uitbreiding van de 
organi eke sterkte. 

De gemeente Brunssum_ word qua oppervlakte wel 
uitgebreid, doch or was goon sprake van eon toevoeging 
van eon voormalige gemeente. Voor het politiekorps be-
tekende dit we! veranderingen. Het korps ward jets gro-
ter on bovendien was de korpschef na de herindeling 
alleen korpschef van Brunssum en nick moor tevens 
korpschef van Hoensbroek. 

De gemeente Geleen ward eveneens qua oppervlakte onigs-
zinc uitgebreid, in hoofdzaak met industriegebied. De 
sterkte van het politiekorps bleef ongewijzigd. 

Vervolgens de gemeenten met Rijkspolitie. 
De vorming van de twee nieuwe gemeenten Landgraaf an 
Stein bracht moo dat daar de politiezorg nick longer 
door het korps RP zou warden vervuld doch door een eigen 
gemeentelijk politiekorps; het inwonertal van Landgraaf 
on Stein bedroeg elk moor dan 25.000 inwoners. Land-
great had v66r de herindeling drie landgroepen RP, nl. 
die van Schaesberg, Nieuwenhagen on Ubach over Worms. 
Stein had (tezamen met Elsloo on Urmond) oZn landgroep 
RP. Dit betekende eon ingrijpende verandering, in de 
eerste pleats voor het RP-personeel in die gebieden dat 
voor de keuze kwam to stkan over to gaan naar de GP of to 
blijven bij het korps RP maar den elders to worden ge-
plaatst. Voorts moest or van de grand of aan eon 
gemeentelijk korps warden gevormd, dat qua organisatie 
on werkwijze op eon aantal belangrijke punten verschilt 
van die van eon landgroep van het korps RP. 

Ook het RP-personael van de voormalige politieposten 
Limbricht, Nunstergeleen on Eijgelshoven kwam voor de 
keuze to staan over to gaan naar de GP of niet. 



Het district Maastricht van het korps Rijkspolitie was 
veicir de gemeentelijke herindeling (naast de districts-
staf an de speciale diensten) opgebouwd uit 16 land-
groepen. Met de herindeling kwamen or daarvan vier to 
vervallen, terwijl de andere landgroepen niet in hun 
huidige samenstelling konden worden gehandhaafd, ener-
zijds omdat de sterkte -op basis van het inwonertal van 
de daartoe behorende gemeenten- te goring ward geacht 
voor een goede en doelmatige uitoefening van de politie-
teak en anderzijds de gemeentelijke herindeling over de 
afbakening van de landgroepen heen ging. Bovendien ver-
viel de formele juridische basis voor de landgroepen: 
met het opheffen van de bestaande gemeenten warden ook 
de landgroepen opgeheven. De gemeentelijke herindeling 
werd door de districtsleiding, in overleg met de Alge-
mene Inspectie, dan ook aangegrepen om een reorganisatie 
van de resterende landgroepen door to voeren. 

De voorbereiding van bovenstaande veranderingen bij de 
politiekorpsen komt aan de orde in hoofdstuk 7 t/m 10. 
Figuur 4 en 5 
geven aan hoe de situatie in Zuid Limburg was ten aanzien 
van de politiezorg door RP en GP voor en na de ge-
meentelijke herindeling. 

Figuur 4: de gemeentelijke indeling 
van Zuid Limburg near ge-
meenten met RP en GP 
(gearceerd), voor 1-1-82 
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Figuur 5: de gemeentelijke 
indeling van Zuid Limburg 
near gemeenten met RP en 
GP (gearceerd), 
Per 1-1-82 



4 BEGELEIDING VAN DE POLITIELE VERANDERINGEN 

4.1 Inleiding 
Een zo omvangrijke herindeling met dermate ingrijpende 
gevolgen voor de organisatie van de politie vergt een 
gedegen voorbereiding, zowel met betrekking tot de ge-
meentelijke korpsen als met betrekking tot de land-
groepen van het korps RP. Een goede begeleiding in de 
vorm van een apart daartoe ingestelde commissie is daar-
bij een zeer belangrijk onderdeel. Enerzijds kan daze 
commissie dienen als instituut waar men te rade kan gaan 
ingeval van plotseling opdoemende problemen, anderzijds 
kan daze commissie op voorhand reeds zaken regelen vdcfr-
dat die tot problemen gaan leiden of condities scheppen 
waardoo'r daze problemen zich niet zullen voordoen. 
Met betrekking tot de voorbereiding van de politiele 
veranderingen ten gevolge van de gemeentelijke herin-
deling is op diverse niveaus een vorm van begeleiding 
geschapen. Centraal is op initiatief van Binnenlandse 
Zaken de zogenoemde commissie ter voorbereiding van de 
politionele aspecten van de herindeling van Zuid Limburg 
ingesteld, zowel voor de problematiek van de GP als van 
de RP. Tevens heeft men bij de directies Politie van de 
Ministeries van Binnenlandse Zaken an Justitie, en bij 
de Algemene Inspectie van het korps RP, daar waar dat ge-
vraagd ward, medewerking verleend. Voorts is de situatie 
in Zuid Limburg onderwerp geweest in het Georganiseerd 
Overlay inzake Politie-aangelegenheden. 
Op regionaal en lokaal niveau zijn er eveneens begelei-
dingsvormen geweest, al dan niet formeel. 
Regionaal kwam de gemeentelijke herindeling an dan voor-
al de gevolgen daarvan voor de politie voor wet betreft 
de GP regelmatig aan de orde in het overlay van 
korpschefs en burgemeesters. Voor wat betreft het korps 
RP is binnen het district Maastricht een begeleidings-
commissie geformeerd die de veranderingen voor de 
landgroepen heeft voorbereid an begeleid. Daze komt aan 
de orde in hoofdstuk 10. 
Lokaal heeft ieder gemeentekorps een eigen vorm van 
voorbereiding en begeleiding gekozen. Daze zullen hier 
niet besproken worden doch bij de afzonderlijke hoofd- 
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stukken die -voor zover de korpsen waren opgenomen in 
het onderzoek- de voorbereiding, de begeleiding on de 
rasultaten van het eerste dealonderzoek bevatten. Voor 
mat betreft de landgroepen van het korps RP is er, naast 
de voorbereiding en begeleiding binnan het district, 
goon duidelijke anyastomlijnde vorm van begeleiding ge-
weast. Veeleer was or sprake van informatie-overdracht 
aan het personeel van de landgroep over wet or Roman 
ging. 
In dit hoofdstuk zal alleen worden ingegaan op de bege-
leiding door de hierboven genoomde commissie. Voorts zal 
de rol van de politievakorganisaties eon de orde komen. 

4.2 De commissie ter voorbereiding 
Op initiatief van Binnenlandse Zaken, directie Politie, 
word no de aanvaarding van de Wet tot gemoentelijke her-
indeling Zuid Limburg op 7 april 1981 een vergadering 
belegd waarin onder andere vertegenwoordigd waren: de 
korpschefs van alle gemeentelijka politiekorpsen in de 
regio Zuid Limburg, de Ikabinetchef van de Commissar's 
der Koningin van Limburg, eon aantal burgemeesters, en 
vertegenwoordigers van de directies Politie van Binnen-
landsa Zaken on Justitie alsmede van de Algemene 
Inspectio van hat korps RP. Punten van bespreking waren 
onder andere: de status van het politiepersoneel tegen 
de achtergrond van de wetstekst, de consequenties van de 
herindeling voor de gemeentakorpsen in termen van 
sterkte en formatie an voor het personeel van het korps 
RP,en lijet overleg met de politievakorganisaties. 
In doze vergadering word besloten tot het instellon van 
eon commissie voor het makan van eon totaalplan, de 
reeds genoemde commissie ter voorbereiding van de 
politionole aspecten van de herindeling onder voorzit-
terschap van de kabinetchef van de Commissaris der Ko-
ningin in Limburg. Overige leden van doze commissie 
waren 2 korpschefs van de betrokken gemeenten, de dis-
trictscommandant RP van Maastricht, 2 burgemeesters, 2 
laden van de Commissie Georganiseerd Ovarleg Politie-
ambtenarenzaken (COOP), het hoofd van de inspectie per-
soneelszaken van de Algemene Inspectie van het korps RP, 
on eon vertegenwoordiger van de directies Politie van 
Binnenlandse Zaken en austitie. In het verdere betoog 
wordt doze commissia aangeduid als politiecommissie. 

De 	politiecommissie 	is 	in 	total 	drie 	meal 
bijeengeweest, de eerste keer op 8 mai 1981 on de laatste 
keer op 17 september 1981. De commissie had tot teak 
"voor de aan de invoering van de herindeling verbonden 
personele en organisatorische aspecten ioar wat betreft 
de politie, eon totaalplan OP to stollen, de betrokkenen 
to adviseren on de procedure to begeleidee. Van meet af 
'elan stand de getalsproblematiek (het teveel can 



RP-personeel en het tekort aan GP-personeel) voorop. Do-
ze heeft dart ook mijns inziens de taakstelling van de 
politiecommissie overheerst; gezocht is naar regelingen 
en afspraken om deze problematiek op te lossen. De advi-
sering en begeleiding is op de achtergrond geraakt. . 
Onderwerpen die zowel in de voprbereidende plenaire ver-
gadering als in de drie vergaderingen van de politiec'om-
missie zijn besproken, zijn (ontleend aan de notulen van 
deze vergaderingen) vooral: 

• de status van het politiepersoneel binnen de wet op 
de herindeling; 

• de sterkte en de formatie van de gemeentelijke po-
litiekorpsen; 

• de werving en selectie van nieuw personeel; 

• de sollicitatieprocedure voor de twee nieuwe 
korpschefs van Stein en Landgraaf; 

• de problematiek van het korps RP, en vooral de toe-
passing van de richtlijnen voor de overgang van RP 
near GP en de voorkeur van het RP-personeel in de 
nieuwe gemeenten Stein en Landgraaf. 

Het zwaartepunt lag op de sollicitatieprocedure voor de 
nieuwe korpschefs; op de problematiek van de RP on in 
mindere mate op de nieuwe sterkte en formatie van de 
reeds bestaande gemeentelijke politiekorpsen. In het 
kort zal worden getracht de essentie van de discussies 
hieromtrent weer to geven teneinde de aard van de pro-
blemen to schetsen, die zich ook bij toekomstige•
herindelingen zullen (kunnen) voordoen. 

4.2.1 Sollicitatieprocedure van de korpschefs 
Aan de snelle benoeming van de korpschefs van de twee 
nieuwe gemeentelijke politiekorpsen van Stein en Land-
graaf word eon groot belong toegekend. De getalsproble-
matiek van de RP was hiermee nl. nauw verbonden. Vier 
landgroepen RP binnen het district Maastricht zouden 
gaan verdwijnen, tezamen 101 man personeel. Binnen het 
district was voor hen goon ruimte; de plaatsen bij de 
overige landgroepen waren voor men groot deel opgevuld. 
En ook elders in het land was het gebrek aan 
RP-personeel, zoals dot men groot aantal jaren heeft be-
staan, geleidelijkaan opgeheven. Het zou eon groot 
probleem worden een plaats voor doze 101 mensen te 
vinden. Een oplossing zou zijn indien dit RP-personeel 
zou kiezen voor eon overgang naar de GP van Stein en 
Landgraaf. De keuze voor eon overgang van RP near GP was 
in het verleden eon niet erg voor de hand liggende; 
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RP-personeel bleef veelal de voorkeur geven eon RP boven 
GP. De sterke binding zian de regio Condor andara zelf in 
Zuid Limburg geboren, %reel familie doer wonend, relatief 
goedkope 'huur- of koopwoning) leidde or nu evenwel toe 
dat dit beeld voor Zuid Limburg enders zou kunnen uit-
pakken: RP-personeel zou nu waarschijnlijk eerder voor 
eon overgang near GP kiezen clan overgeplaatst to warden 
naar andere delen van het land.°I Eon belangrijke rol in 
doze keuze speelt evenwel de persoon van de korpschef. 
Teneinda eon °glossing to kunnen bieden can hat "over-
schot" aan RP-personeel was het zeer gewenst door middel 
van eon versnelde sollicitatieprocedure de nieuwe 
korpschefs eon to werven on to benoemen. Dit was goon ge-
makkelijke zaak: de burgemeester is nl. degene die de 
vacature nor eon korpschef openstelt. Voor Stein on 
landgreaf 'was, op het moment dot de politiecommissie 
zich in 1981 over het probleem van de nieuwe korpschefs 
boog, 1  nog goon nieuwe burgemeester benoemd; dit gebeurde 
gas in december 1981. Derhalve kon or goon openstelling 
plaat 'svinden. Hadat in de eerste vergadering van de po-
litiecommissie dit probfeem reeds was besproken on men 
zich (alhoewel niet helemaal unaniem) had uitgesproken 
voor eon versnelde procedure. kwam in de tweed° verge-
dering als °glossing om de openstelling van de vacature 
door Binnenlandse Zaken to laten doen. De binnenkomende 
sollicitatiebrieven zouden don aan de Commissaris der 
Koningin ter hand worden gesteld totdat de nieuwe burge-
meesters waren benoemd on doze de binnengekomen 
sollicitaties konden bezien on hun keuze voor de 
korpschefs konden maken. bit voorstel word door de leden 
van de politiecommissie stork gesteund. Het streven was 
om de sollicitatie-advertentie in oktober 1981 to 
plaatsen in het Algemeen Politieblad; dit word enkele 
weken later. De tank van de politiecommissie met be-
trekking tot dit probleem word met de plaatsing van de 
advertentia als beeindigd beschouwd. 

Eon ander, met de sollicitatieprocedure samenhangend, 
probleem was de datum van installing van de GP van Stein 
on Landgraaf. Regel is dat dit pas kan plaatsvinden In-
dian de korpschef is benoemd. Ondanks aandringen van de 
zijde van de politiecommissie bij de vertegenwoordigers 
van Binnenlandse Zaken .  in de commissie om daze regal 
soepel to hanteren on zo snel mogelijk de instellingsbe-
schikking to doen uitgaan, bleef hat Ministerie hieraan 
vasthouden. Het streven zou zijn om per 1 juli 1982 de 
politiekorpsen van Stein an Landgraaf in to stollen. Tot 
die datum zouden de (reeds benoemde) korpschefs van 

°I bit gold niet alleen voor het RP-personeel van doze 
vier landgroepen maar ook voor de mensen van de pos-
ten Limbricht en Munstergeleen. 



Stein en Landgraaf - organiek worden ondergebracht bij de 
korpsen van respectievelijk Geleen en Heerlen. 

4.2.2 De problematiek van het korps RP  
Van het omvangrijke probleem waarmee het korps RP binnen 
het district Maastricht te maken had, is slechts een 
deal binnen de politiecommissie aan de orde geweest. De 
herindeling van de landgroepen die na de gemeentelijke 
herindeling zouden overblijven alsmede de voorgenomen 
samenvoeging van de districten Maastricht en Roermond 
zijn -volgens de notulen- grotendeels buiten be-
schouwing gebleven. In de politiecommissie zijn alleen 
de RP-problematiek met betrekking tot de twee nieuwe 
gemeentekorpsen en in dat verband de richtlijnen voor de 
overgang van RP naar GP punten van bespreking geweest. 
Het accent lag daarbij op een snelle invulling van de 
sterkte van het gemeentekorps en niet op de positie van 
het RP-personeel in deze gemeenten. Dit past in zekere 
zin bij het startpunt van de politiecommissie, nl. het 
initiatjef van Binnenlandse Zaken om de oude en de 
nieuwe situatie voor de gemeentepolitie te bespreken en 
daar oplossingen aan te'dragen voor problemen die zullen 
ontstaan'. 
Binnen de politiecommissie is gediscussieerd over de 
status . van de zogenoemde richtlijnen voor de overgang 
van RP naar GP. In hoofdstuk 5 wordt uitvoeriger op daze 
richtlijnen -  ingegaaq. Op zich zijn de richtlijnen nidt 
anders dan een afspraak tussen Binnenlandse Zaken an . 
Justitie en kunnen er geen formele rechten aan ontleend 
worden. Door de politiecommissie warden de richtlijnen 
ook met betrekking tot Zuid Limburg van toepassing ver-
klaard, aanvankelijk alleen voor het executieve 
personeel, later ook voor het administratieve personeel. 
De situatie met betrekking tot de richtlijnen bleef wet 
onduidelijk, made omdat er twee soorten richtlijnen be-
staan, in voor de overgang van RP near GP en den voor de 
reorganisatte of samenvoeging van landgroepen. Beide 
soorten richtlijnen waren binnen het district Maastricht 

' relevant; enerzijds ten aanzien van de nieuwe ge-
meentelijke politiekorpsen, anderzijds ten aanzien van 
het plan van de districtsleiding tot reorganisatie van 
de resterende landgroepen. Om zicht te krijgen op de ge-
talsproblematiek en op de keuze van het RP-personeel in 
de vier landgroepen die gingen verdwijnen (Schaesberg, 
Nieuwenhagen, Ubach over Worms an Stein) achtte de poli-
tiecommissie het van belang om een inventarisatie te 
maken en een enquCte te houden onder het betrokken per-
soneel. In een later stadium is deze enqugte herhaald, 
nu onder het RP-personeel van alle landgroepen.° 2  De 
precieze keuzemogelijkheden die het RP-personeel daarbij 
had, zijn in de politiecommissie niet behandeld. Wel 
ward benadrukt dat men terughoudend moest zijn met de 
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instroom van RP-personeel van buiten het district Maas-
tricht near de nieuwe gemeentekorpsen van Stein on 
Landgraaf. Ook de bestaande gemeentekorpsen die met 
voormalig RP-gebied werden uitgebreid, word aangeraden 
to wachten met de werving van nieuw personeel totdat be-
kend was hoeveel RP7personeel zou overgaan naar de Cr. 

4.2.3 Sterkte en formatie van de aemeentekorPsen  
Naast het overschot aan RP-personeel stand het tekort 
aan GP-personeel. In de eerste vergadering van de poll-
tiecommissie (op 6 mei 1981) word door Binnenlandse Za-
ken eon overzicht van de sterkte gegeven. gebaseerd op 
het nieuwe inwonertal van de gemeenten. Tevens ward 
toen bekend gemaakt dat de extra contingenten waarover 
de korpsen van Heerlen. Sittard en Kerkrade beschikten. 
met het ingaan van de gemeentelijke herindeling op 1 ja-
nuari 1982 zouden vervallen. Dit extra personeel zou 
mitten warden ingelopen respectievelijk zou warden ver-
rekend in het aantal nieuw aan to trekken personeel. Met 
name van de zijde van Hberlen word toen reeds bezwaar 
hiertegen aangetekend. loon later in hat jeer de defini-
tieve cijfers over de sterkte van de gemeentekorpsen 
vaststonden, on inderdaad bleak dat de extra contin-
genten moesten warden ingelopen, kwam daartegen binnen 
de politiecommissie tel bezwaar van de kant van de poli-
tie on de vakbonden. Dit ping zelfs zover dot de 
commissie in de notulen van de vergadering een officieel 
protest aantekende tegen het inhouden van de extra con-
tingenten. De "strije die zich vervolgens tussen de 
getroffen politiekorpsen. de burgemeesters als 
korpsbeheerders, de Commissaris der Koningin on Binnen-
landse Zaken heeft afgespeeld met betrekking tot doze 
extra contingenten on de consequenties voor de formatie, 
is buiten de politiecommissie gebleven. 
Wat met betrekking tot de gemeentelijke korpsen wel in 
de politiecommissie aan de orde i5 geweest, is de posi-
tie van de korpschefs, zijnde commissaris van politie. 
Door Binnenlandse Zaken weird aangegeven dat daarvoor 
niet opnieuw een vacaturestelling zou plaatsvinden; de 
huidige commissarissen zouden warden herbenoemd. flit is 
per 1 maart 1982 gebeurch in augustus 1983 volgde do 
beidiging. 

Da indruk bestaat dat problemen waarvoor de ge-
meentelijke korpsen kwamen to staan. door de korpsen 
zelf moesten warden opgelost; de politiecommissie bood 
daarin weinig hulp. Genoemd kunnen worden de problemen 

02  In beide gevallen was de cinquate gericht op wacht-
meesters on wachtmeaster I; de kaderleden zouden op 
de staf warden geplaatst. 



die de gemeentelijke korpsen hadden om het korps tijdig 
op de nieuwe sterkte te brengen; het RP-personeel van 
het aan de gemeente toegevoegde gebied wilde veelal niet 
overgaan; ook waren er problemen met betrekking tot de 
toelating van aspiranten tot de school. Een ander pro-
bleem was de moeizame overdracht van het archief en de 
administratie van de RP-landgroep aan het GP-korps waar-
aan het RP-bewakingsgebied werd toegevoegd. 

4.3 De politievakorganisaties 
Op diverse niveaus centraal en meer regionaal of lokaal, 
zijn de politievakorganisaties betrokken geweest bij de 
herindeling van Zuid Limburg. 
In het voorjaar van 1981 zijn de politievakorganisaties 
in de Commissie Georganiseerd Overleg in 
Politie-ambtenarenzaken (CGOP) op de hoogte gesteld van 
de veranderingen die de Wet tot gemeentelijke herin-
deling van Zuid Limburg zou hebben voor de organisatie 
van de politie." Vervolgens ward besloten om de 
plenaire vergadering, zoals genoemd in het begin van da-
ze paragraaf, te beleggen, uit welke vergadering de 

• politiecommissie is voortgekomen. 
In daze politiecommissie zaten twee vertegenwoordigers 
van de politievakorganisaties, niet namens hun eigen or-
ganisatie maar namens de CGOP. De bevoegdheid van de 
CGOP was inzake Zuid Limburg overgedragen aan de poli-
tiecommissie. De discussie binnen deze commissie ward 
zoals gezegd overheerst door de getalsproblematiek, met 
name van de gemeentelijke politiekorpsen. 
Rechtspositionele zaken kwamen veel minder aan de orde. 
Door de politiebonden ward in de vergaderingen de aan-
dacht gevraagd voor •de status van de zogenoemde 
richtlijnen en de rechten die men daaraan zou kunnen 
ontlenen. Tevens ward gewezen op het verschil in richt-
lijnen voor de overgang van RP near GP an richtlijnen 
voor het samenvoegen van landgroepen. Hierop werd even-
wel niet diepgaand ingegaan. 

Ook in de twee afdelingen van de CGOP, nl. het Georgani-
seerd Overleg voor RP en voor GP, en in het informele Ge-
organiseerd Overleg voor de RP is de politieproblematiek 
in Zuid Limburg in 1981 weinig aan de orde geweest, ook 
niet toen daze problemen manifest warden rondom de voor-
gestelde reorganisatie van de landgroepen binnen het 
district Maastricht. Een uitzondering moat worden ge- 

03  Algemene zaken met betrekking tot de rechtspositie of 
het personeelsbeleid voor het politiepersoneel dienen 
in de CGOP besproken te worden voordat de Minister 
van Binnenlandse Zaken of Justitie een beslissing 
neemt. 

35 



36 

maakt voor de samenvoeging van de districten Maastricht 
en Roermond. De grote beroeringen die binnen doze dis-
tricten ontstonden toen dit voorstel tot samenvoeging 
bekend ward. deed de Minister van Justitie mode na eon 
bespreking daarover in het Georganiseerd Overleg on vra-
gen van Kamerleden.besluiten tot de mededeling dat dit 
nader zou worden bezien en voorlopig zou worden uitge-
steld.° 4  

Op moor regionaal en lokaal niveau hebben de politie-
bonden zich nadrukkelijker en moor zichtbaar in de pro-
blematiek verdiept. 
Voor de gemeantalijke korpsen was de noodzaak daartoe 
niet zozeer aanwezig. De dienstcommissie speelde in de 
voorbereidingsprocedures in de diverse korpsen eon be-
langrijke rol. In gevallen dat de rechtspositie van het 
politiepersoneel in het geding was. is door de korpsen 
overleg gepleegd met haofd- of afdelingsbestuur van de 
politiebonden. Naast de dienstcommissie was or voor de 
politiebonden oak niet een duidelijke, aparte rol; in de 
gemeentelijke korpsen waren or niet reveal 
rechtspositionele problemen (met uitzondering van de 
dreigende afschaffing van enkele 'verworven' rechten). 
Voor het RP-personeel lag dit enders. De toepassing van 
de reeds vaker genoemde richtlijnen en het voorstel van 
de districtsleiding tot hergroepering van de landgroepen 
binnen het district had voor eon aantal mensen in-
grijpende consequenties zoals herplaatsing en door-
kruising van de promotieperspectieven. In de 
hoofdstukken 5 an 10 komt dit uitgebreid aan de orde. 
Hier zal in het kort de rol van de politiebonden worden 
geschetst. teneinde reeds eon beeld to geven van de op-
stelling van de bonden ten aanzien van de 
RP-problematiek. 

Kort na de aanvaarding van de Wet tot gameentelijke her-
indeling en het bekend Norden van de voornemens tot her-
groepering van de landgroepen heeft de 
onderdeelsdienstcommissie Maastricht de hulp ingeroepen 
van de politiebonden. Overleg tussen de ondardeels-
dienstcommissie on bondsbestuurders en vervolgens tussen 
onderdeelsdienstcommissie on districtscommandant gaven 
als resultaat dat de pelitiebonden zich conformeerden 
eon de procedure zoals doze gewoonlijk bij de overgang 

" Procedureel kan pas eon bepaalde zaak in het George-
niseerd Overleg worden besproken wanneer or eon con-
creet uitgewerkt plan ligt on niet zoals in het 
district Maastricht nog slechts eon voorstel van de 
districtsleiding dat nog niet aan de Algemene Inspec-
tie van hat korps RP of aan de directie Politie van 
het Mini steno van Justitie bekend was. 



van RP naar GP of bij de samenvoeging van landgroepen 
wordt gevolgd. Dat wil zeggen dat de politiebonden een 
wat afwachtende houding zullen innemen totdat de dts-
trictscommandant een definitief voorstel heeft opgesteld 
en heeft ingediend bij de Algemene Inspectie van het 
korps RP. De Algemeen Inspecteur legt het voorstel voor 
aan de Minister. Nadat deze een principebeslissing heeft 
genomen, worden in het Georganiseerd Overleg de politie-
vakorganisaties gehoord, waarna de Minister zijn 
beslissing neemt. 
In een later stadium van voorbereiding, toen zichtbaar 
ward hoe het definitieve voorstel van de districtscom-
mandant zou worden en welke problemen zich zouden voor-
doen, hebben de politiebonden Algemene Christelijke 
Politiebond (ACP), de Nederlandse Politiebond (NPB) en 
de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV), af-
zonderlijk en gezamenlijk vergaderingen belegd met hun 
leden en zich nadrukkelijker, en voor de laden meer 
zichtbaar, met de reorganisatie van de landgroepen bezig 
gehou den. 
De opstelling van de politiebonden met betrekking tot 
RP-problematiek ward gekenmerkt door verschillen in 
mening tussen en binnen de ACP en NPB. De keuze met be-
trekking tot de invulling van de nieuwe kaderfuncties op 
de landgroepen was tweeerlei: ofwel een landelijke open-
stalling waardoor ook RP-personeel van buiten het 
district Maastricht kon solliciteren ofwel een invulling 
door de zittende mensen binnen het district. De dis-
trictscommandant had voor dit laatste gekozen en daarbij 
-ook volgens de politiebonden- niet consequent het 
principe van ancienniteit gehanteerd. De NPB was voor-
stander van een landelijke openstelling. De ACP (met het 
grootste aantal laden binnen het district) verschilde 
intern van mening; enerzijds was men voor een invulling 
met de zittende mensen, anderzijds wilde men een 
landelijke openstelling en toepassing van het 
ancienniteitsprincipe. Dit alias heeft de positie van de 
politiebonden er voor de laden niet duidelijk op 
gemaakt. Kritiek kwam er op de passieve en afwachtende 
houding an het niet opkomen voor de belangen van hun le-
den. Voorts ward de politiebonden verweten dat zij te 
wainig oog hebben gehad voor het kaderpersoneel van de 
vier landgroepen van Nieuwenhagen, Schaesberg, Stein en 
Ubach over Worms die gingen verdwijnen in verband met de 
overgang near gemeentepolitie. Hun positie kwam geheel 
in het gedrang door de open sollicitatie voor de nieuwe 
GP-kaderfuncties. 

4.4 Evaluatie 
Samengevat kan met betrekking tot de begeleiding door de 
politiecommissie en de politievakorganisaties het vol-
gende wordt opgemerkt. 
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De politiecommissie zap hoar werkzaamheden in november 
1981 als beeindigd teen de sterkte van de nieuwe ge-
meentelijke politiakorpsen bekend was an Binnenlandse 
Zaken de Commissaris der Koningin in Limburg op de 
hoogte had gesteld van de stand van zaken van de ver-
snalde sollicitatieprocedure voor de nieuwe korpschefs. 
Dit bleek uit du brief van de voorzitter van de politie-
commissie aan de avenge commissieleden. In doze brief 
wordt goon melding gemaakt van de situatie met be-
trekking tot het korps RP. Voor Stein en Landgraaf was 
-in elk gavel formeel eon de commissieleden- niet be-
kend hoe het stand met de Nerving van personeel on het 
aantal RP-mensen dat zou overgaan. En alhoewel de Com-
missaris der Koningin on de Procureur-Generael reeds in 
juli 1981 hadden ingestemd met het voorstel van de dis-
trictsleiding tot herindeling van de overgebleven 
landgroepon en ook de onderdeelsdienstcommissie zich 
achter dit voorstel had geplaatst. was de personele in-
vulling nog niet geregald. Dit versterkt de indruk dat 
de politiecommissie zich_vooral heeft gericht op de GP. 
on dan op eon afstand om'niet teveel to treden in de au-
tonomie van de korpsen on de korpsbeheerders. 
Verklaarbaar is dit in zekere zin wel; de politiecommis-
sie heeft zich geconcentreerd op de organisatorische 
wijzigingen bij de politic,, voorzover doze onder de com-
petentie van de Commissaris der Koningin vielen. Zij 
heeft zich dus Vooral gericht op de GP. De vraag is of 
niet moor aandacht voor de RP-problematiek wenselijk was 
geweest. Eon moeilijkheid daarbij is wel dat de to 
volgen hierarchische stappen in het voorbereidingsproces 
goon snelle besluitvorming to zien kunnen geven. 
Denkbaar was echter dat van de zijde van de districts-
leiding de criteria en achtergronden van de 
reorganisatie van de RP-landgroepen en de personale in-
yelling van de kaderfuncties op de landgroepen binnen de 
politiecommissie bespreekbaar was gemaakt voordat het 
reorganisatievoorstel bij de Algemene Inspectie was in-
gediend. De later op dit voorstel gerezen kritiek zou 
daarmee misschien (voor eon deal) zijn ondervangen. Als 
gesteld wordt dat het de teak van de politiecommissie 
was am eon totaalplan van de herindeling to ontwerpen, 
over de veranderingen to adviseren on doze to 
begeleiden. dan was mijns inziens de teak van de poll-
tiecommissie in november 1981 niet beeindigd. In 
november 1981 was sten aantal van de zaken die moesten. 
worden geregeld en waarover de politiecommissie zich had 
gebogen weliswaar in gang gent. Doch andere zaken -en 
vooral ten aanzien van de reorganisatie van de 
RP-landgroepen on de overgang van RP near GP (naast de 
benoeming van de korpschefs en de meting van de keuze van 
het personeel)- waren nog nauwelijks geregeld. Mijns 
inziens had de politiecommissie na november 1981 op de 
achtergrond moeten blijven voortbestaan am wanneer nodig 



of gewenst weer naar voren te-treden, vooral ten aanzien 
van de rechtspositionele aspecten van de -gemeentelijke 
herindeling voor het politiepersoneel. 
Dat alles neemt niet weg dat de politiecommissie wel re-
sultaten heeft geboekt in haar begeleidende en advi-
serende taak. De benoeming van de korpschefs van 
Landgraaf en Stein werd versneld en de nieuwe sterktes 
van de gemeentelijke politiekorpsen waren vroegtijdig 
bekend. Tevens was er een globale indicatie van het aan-
tal RP-functionarissen dat near de GP van Landgraaf of 
Stein zou overgaan. 

Welt betreft de politievakorganisaties heeft hun rol in 
de voorbereiding van de veranderingen bij de reeds be-
staande gemeentelijke politiekorpsen niet zoveel ter 
discussie gestaan. Anders lag dit ten aanzien van de 
veranderingen in het korps RP van het district Maas-
tricht. De politiebonden hebben zich geconformeerd aan 
vroegere procedures en kregen daardoor het verwijt te 
horen dat zij zich te afwachtend opstelden en te weinig 
oog hadden voor de problematiek van het personeel in de 
zg. 'bedreigde' landgroepen alsook voor individuele pro-
bleemgevallen. (In een later stadium heeft met name de 
ACP zich meer voor de individuele problematiek ingezet). 
Tevens waren er binnen an tussen de politiebonden ver-
schillen van mening over uitgangspunten bij de personele 
invulling van de functies, na de reorganisatie van de 
landgroepen, en was de relatie met de onderdeelsdienst-
commissie niet optimaal. Deze afstandelijke en 
afwachtende houding ken op de laden een negatieve indruk 
hebben achtergelaten. 
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5 DE PROCEDURES TOT ORGANISATIEVERANDERING 

5.1 Inleiding 
Wanneer de veranderingen in de politie-organisatie -zo-
als in Zuid Limburg het geval was- nogal ingrijpend 
zijn, zullen doze eon grondige voorbereiding vergen. 
Voor een deal bestaan or voor dergelijke organisatiever-
anderingen procedures. Dit geldt vooral voor het korps 
RP wear richtlijnen zijn voor de overgang van RP naar GP 
en voor de reorganisatie of samenvoeging van 
landgroepen. De GP heeft minder aanknopingspunten om de 
voorbereidingen aan to pakken. Dear wordt het overge-
laten aan het korps zelf, in overleg en samenspraak met 
de korpsbeheerder(s), de burgemeester(s). Wel is het zo 
dat de gemeentelijke korpsen deels voor dezelfde pro-
blemen zullen komen to staan. 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de -voor zo-
ver aanwezig- formele procedures ter voorbereiding van 
de organisatieveranderingen bij GP en RP. Hoe de voorbe-
raiding in Zuid Limburg in de praktijk is verlopen, komt 
in de afzonderlijke hoofdstukken aan de orde. 

5.2 De procedure bij de gemeentepolitie 
Veranderingen waarmee een gemeentelijk politiekorps bij 
een gemeentelijke herindeling to maken krijgt, betreffen 
in feite altijd eon uitbreiding van het bewakingsgebied 
en van het aantal inwoners waarover de politietaak moot 
warden vervuld.° 1  De belangrijkste vraag is dan ook wat 
de nieuwe organieke sterkte en de rangindeling van het 
politiekorps wordt. De sterkte wordt berekend volgens 
een bepaalde formule, gebaseerd op het inwonertal van de 
gemeente. De rangindeling is weer aan de sterkte gekop-
peld. Sterkte on rangindeling worden bepaald door de 

°I Een uitzondering vormt de situatie van eon ge-
meentelijke afsplitsing, waarbij het 'oude' politie-
korps kleiner wordt en eon nieuw politiekorps wordt 
ingesteld, by. Lelystad en Almere. 
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Minister van Binnenlandse Zaken. gehoord hebbende de 
burgemeester (artikel 5 Politiewet). 
Pat over de sterkte en de rangindeling problemen kunnan 
ontstaan. is in Zuid Limburg gebleken. De voormalige 
gemeentekorpseri van Heerlen. Kerkrade en Sittard hadden 
op basis van bepaalde overwegingen eon extra contingent 
personeel toegewezen gekregen. respectievelijk van 10. 4 
en 6 man. Met de herindeling van doze gemeenten achtte 
Binnenlandse Zakan de noodzaak van doze extra contin-
genten niet langer aanwezig en werden daze in de nieuwe 
sterkte geschrapt. Aangezien de bestaande organisaties 
in doze drip korpsen waren opgebouwd inclusief doze ex-
tra mensen. werd or relatief gezien 'gekort' in de 
uitbreiding van de sterkte. Soortgelijke problemen deden 
zich voor met betrekking tot de rangindeling. De kens is 
aanwezig -en in Heerlen was dat ook het geval- dat or 
eon teveel aan kaderpersoneel ontstaat dat geleidelijk-
aan afgebouwd moat warden. 
Op basis van de nieuwe sterkte en rangindeling ken, re-
kening houdende oak met.  de specifieke lokatie van het 
uitbreidingsgebied, wortien beslist wet de gevolgen 
dienen to zijn voor het organisatieschema van het korps. 
Kan dit gehandhaafd blijven of is eon fundamentals wij-
ziging of reorganisatie noodzakelijk? 

Eon strikt formele toepassing van de regels en voor-
schriften ken tot knelpunten of onzekerheden leiden. in-
dien or geen ruimte is voor overleg of anticipatie op nog 
te nemen besluiten. Enkele mogelijke knelpunten warden 
bier geschetst. 
Bij eon gemeentelijke herindeling wordt de bestaande go-
meente opgeheven en eon nieuwe gemeente gevormd. Pit be-
tekent dat het gemeentepersoneel en dus oak het 
gemeentelijk politiepersoneel in felt° niet meer in 
dienst is van de gemeente.° 2  Pit ken aanleiding zijn tot 
grate onzekarheid. In de wet wordt hierin voorzien door 
eon bepaling op te nemen dat hat gemeentepersoneel 
(voorlopig) in gelijke rang en op gelijke voet in dienst 
komt van de nieuwe gemeente (ARM). Pit was oak het ga-
vel in de Wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid 
Limburg. Daarmee behoeft nog goon einde te komen eon de 
onzekerheid van deze (voorlopige) overgang naar de 
nieuwe gemeenten. Pit hdhgt ander enders of van de even-
tuele wijzigingen in de organisatie near aanleiding van 
de gemeentelijke herindeling. Beat men by. over tot eon 
fundamentele reorganisatie. dan komen alsnog de functies 
ter discussie to Steen; doze zijn nl. in de wettelijke 
bepalingen niet gegarandeard. De situatie met betrekking 

02  Eon uitzondering vormen die politiefunctionarissen 
die bij Koninklijk Besluit door de Kroon zijn 
benoemd. Doze warden herbenoemd. 



tot Heerlen moge dit verduidelijken. De inpassing van de 
voormalige gemeente Hoensbroek word door de gemeente ge-
zien als het geschikte moment om eon reorganisatie door 
to voeren. Na aanvankelijke plannen in diezelfde 
richting zag de politieleiding erVan af. Het administra-
tieve en technische personeel dat in dienst was bij de 
politie heeft meegedaan in de voorbereidingen en de in-
'vulling van de gemeentelijk9 reorganisatie, het 
executieve politiepersoneel word hiervan uitgezonderd. 
Overleg tussen politieleiding en burgemeester was no6d-
zakelijk om gedaan te krijgen dat het administratieve en 
technische personeel (voorlopig) weer bij de politie in 
dezelfde functie in dienst zou komen en niet zou moeten 
concurreren met het gemeentepersoneel bij de overige ge-
meentelijke diensten. Een dergelijke oplossing is alleen 
mogelijk als bekend is dat de oude burgemeester ook tot 
burgemeester van de nieuwe gemeente zal worden benoemd. 
Een geheel nieuw benoemde burgemeester hoeft zich niet 
gebonden te achten man dergelijke afspraken tussen zijn 
voorganger en de politieleiding. 
Dat de bescherming van cfb rechtspositie on de garanties 
die daarover ondermeer in de wet worden gegeven niet go-
heel duidelijk zijn, moge oak blijken uit het felt dat in 
de landelijke politiele begeleidingscommissie de vraag 
gesteld word met betrekking tot de benoeming van de.com-
missarissen van politie. Werden de oude commissarissen 
herbenoemd of niet en wanneer zou doze herbenoeming af-
komen? 

Eon ander punt dat men rol kan spelen in de voorbe-
reidingen,is dat de korpschef met het groter warden van 
de gemeente niet langer de rang van hoofdinspecteur be-
kleden zal doch die van commissaris van politie. Eon 
commissaris van politie wordt niet door de Minister van 
Binnenlandse Zaken (met instemming van de Minister van 
Justitie) benoemd, maar door de Koningin (op voordracht 
van beide Ministers). Daarnaast zijn er aan de rang van 
commissaris bepaalde taken verbonden -zoals het hoofd 
van de plaatselijke vreemdelingendienst- die niet be-
horen tot de taak van eon korpschef in lagere 
rang.Dergelijke-veranderingen vergen voorbereiding en 
overleg alsmede extra work voor de politie. 

Voorts is het zeer good mogelijk dat or problemen gaan 
ontstaan met betrekking tot de rechtspositie. RP en GP 
hebben elk eon eigen ambtenarenreglement. Ook kunnen or 
tussen gemeenten met GP onderling verschillen zijn in de 
toekenning van bepaalde (verworven) rechten. Geregeld 
dient to warden wat er ten aanzien van doze aspecten zal 
gebeuren. 
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5.3 De procedure bij de Rijkspolitie 
De veranderingen wearmee het kerns RP bij eon go-
meentel jke herindeling to maken kan krijgen zijn: 

• eon deel van het bewakingsgebied van eon landgroep 
RP wordt toegevoegd aan het bewakingsgebied van eon 
gemeentelijke politiekorps; 

• tengevolge van het hierboven gestelde kan het res-
terende deed van een landgroep RP to goring warden 
geacht in termen van personele sterkte en oppervlak-
to van bewakingsgebied, radon om de landgroepen to 
herstructureren; 

• eon gemeenta overschrijdt na de herindeling de in-
wonergrens van 25.000 inwoners. het aantal waarbij 
de overgang van eon gemeente met RP near eon gemeen-
te met GP is bepaald (Politiewet. art. 2. lid 4). 

Zowel voor de overgang van RP near GP ale voor de her-
structurering van landdroepen bastaan bepaalda richt-
lijnen on procedures. 
Het meest nauwkeurig omschreven zijn de richtlijnen met 
betrekking tot de overgang van RP near GP ingevelge ar -
tikel 2 lid 4 van de Politieuet. Daze richtlijnen da-
teren van 1976 en zijn in feite gem) wettelijke regaling 
doch eon afspraak tussen de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie over de wijze waarop zij wensen dat de 
overgang van RP near Cr moot plaatsvinden. In Zuid 
Limburg was fiat alleen sprake van doze vorm van over-
gang doch oak van eon overgang zoals weergegeven onder 
hat °erste punt. De politiecommissie die ter begalei-
ding van de herindeling was ingesteld, heeft de 
richtlijnen ook daarop van toepassing verklaard. Doyen-
dien stelde de commissie dat aan de richtlijnen rechten  
kunnen worden ontleend. Eon vollediga weergave van de 
richtlijnen is opgenomen in bijlage 3. In paragraaf 
5.3.1 Norden de belangrijkste puntan over de voorba-
reidingsprocedure on de personale aspecten weergegeven. 
Voor de herstructurering van landgroepen (het tweede 
punt) bestaat eeliw-ocedure organisatiewijziging. Daze is 
beschreven in paragraaf 5.3.2. 

5.3.1 Richtliinen voor de overgang van RP near GP  
Enkale belangrijke punten uit doze richtlijnen zijn de 
volgende (letterlijke tekst). 

1. installing van het gemeenteliik politiekorpa 

• De datum waarop aen gemeentelijk politiekorps wordt 
ingesteld is neergelegd in eon gezamenlijke be- 



schikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie. 

• Daze beschikking wordt door de Minister van Binnen-
landse Zaken tijdig ter kennis gebracht van de Com-
missaris der Koningin an door daze aan de betrokken 
burgemeester. Daarbij worden tegelijkertijd de vast-
gestelde formatie van het gemeentelijk politiekorps 
en de voornaamste regels voor de overgang bekend ge-
steld. 

• Door de Minister van Justitie wordt de instellings-
beschikking tezelfder tijd ter kennis gebracht van 
de Procureur-Generaal, fgd directeur van politie, en 
van de Algemeen Inspecteur van het korps RP. Daze 
laatste stelt de betrokken districtscommandant op de 
hoogte. 

• De districtscommandant licht, na overleg met de be-
trokken burgemeester, zo vroeg mogelijk het perso-
neel van de desbetreffende groep der RP met 
standplaats in de gemeente in over de installing van 
het gemeentelijk politiekorps, de formatie daarvan, 
de inhoud van deze richtlijnen en de overige rele-
vante voornemens met betrekking tot die instelling. 

reorganisatie RP 

• Op de datum van installing van het gemeentelijk po-
litiekorps wordt de groep der RP met groepsstand-
plaats in de desbetreffende gemeente opgeheven. De 
Algemeen Inspecteur geeft daarvan tijdig kennis aan 
belanghebbenden. 

• Omvat daze groep meer gemeenten dan ontwerpt de be-
trokken districtscommandant een voorstel tot herin-
deling van de overblijvende posten der RP. Hij 
pleegt hierover overleg met de betrokken burgemees-
ters, 	de 	Commissaris 	der 	Koningin, 	de 
Procureur-Generaal, fgd directeur van politie, en 
met zijn dienstcommissie. Hij dient vervolgens zijn 
voorstel met de resultaten van het overleg in bij de 
Algemeen Inspecteur en deze bij de Minister van 
Justitie. Daze laatste stelt bij beschikking de re-

organisatie op de instellingsdatum vast. 

3. de dienst bij het qemeentelink politiekorps 

• De burgemeester stelt de instructie voor het ge-
meentelijk politiekorps vast en doet voorstellen 
voor de benoeming van een korpschef. Wanneer op de 
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instellingsdatum nog goon korpschef beschikbaar is, 
ken de burgemeester de betrokken groepscommandant 
der RP als waarnemend korpschef aanstellen. 

• Het personnel der RP dat bij het gemeentelijk po-
litiekorps is gedetacheerd, volgt in de politic-
dienst de instructie voor dat korps en de 
aanwijzingen van de (wnd)korpschef. 

4. afwikkeling van de oroep der RP 

• De betrokken districtscommandant der RP voert het 
overleg met de burgemeester over de afwikkeling van 
de groep der RP. Zij stollen gezamenlijk de regels 
daarvoor vast. 

• De hoogste en oudste in rang uit hot gedetacheerde 
personeel 	der 	RP 	treedt 	OP 	als 
detachementscommandant der RP en is als zodanig be-
last met de uitvoeriing van de afwikkeling. Hij ge-
bruikt daarbij eon handleiding als richtlijn voor de 
afwikkelingswerkzaamheden. 

Lsamaal 

• In eon zo vroeg mogelijk stadium van de voorbe-
reidingsfase nodigt de betrokken districtscomman-
dant 	de burgemeester. 	het in de gemeente 
dienstdoende RP-personeel, het hoofd van de inspec-
tie personeelszaken van de Algemene Inspectie en 
vertegenwoordigers van de hoofdbesturen van de Alga-
mono Christelijke Politiebond 	(ACP), 	van de 
Nederlandse Politiebond (HPB) on van de Algemene Ne-
derlandse Politievereniging (ANPV) uit voor eon 
bespreking. De personale maatregelen uit daze richt-
lijnen vormen bij die bespreking het uitgangspunt. 
Indien de gesprekspartners van mening zijn dat, op 
grand van bijzondere plaatselijke omstandigheden, 
aanleiding bestaat am doze richtlijnen niet onver-
kort toe to passen, kunnen zij zich tot de Ministers 
van Binnenlandse Zaken en Justitie wenden, die zich 
in beginsel bereid hebben verklaard voorgestolde 
wijzigingen op onderdelen in overweging to neman. 

• Bij de overgang van RP naar eon gemeentelijk po-
litiekorps wordt uitgegaan van de feitelijke sterkte 
van de groep der RP op de grogasstandplaats, kader 
on administratieve ambtenaren inbegrepen, OP de da-
tum van de instellingsbeschikking van het nue-
meentelijk politiekorps. Daze sterkte wordt door de 



beide Ministers bij de uitgifte van de instellings-
beschikking formeel bevestigd. 

• De in het vorige punt bedoelde sterkte dient ge-
durende de overgang -zowel in de voorbereidings-
als de opbouwfase -tenminste te worden gehandhaafd. 
Bij overplaatsing van RP-personeel uit de hiervoor 
bedoelde sterkte om andere redenen dan in het ver-
volg genoemd, zal dit personeel door detachering van 
elders uit het korps RP worden vervangen. 

• Het RP-personeel van de groep met standplaats in de 
gemeente, wordt in de gelegenheid gesteld over te 
gaan in dienst van het gemeentelijk politiekorps. 
Degene die, eenmaal daze keuze gemaakt hebbend, 
daarvan terug wil komen, kan binnen men jaar na die 
overgang wederom, in gelijke positie als v66r die 
overgang, bij het korps RP in dienst treden. 

• Het RP-personeel dat niet wenst over te gaan, wordt 
in de gelegenheid gesteld wensen omtrent plaatsing 
in vacatures elders in het korps RP kenbaar te 
maken. Met daze wensen zal, voorzover zij niet 
strijdig zijn met de regels omtrent sollicitaties en 
voorzover belangen van andere sollicitanten rede-
lijkerwijze niet moeten prevaleren, rekening worden 
gehouden. 
Dit personeel wordt op de instellingsdatum van het 
gemeentelijk politiekorps overgeplaatst near de 
nieuwe bestemming. Voorzover daze overplaatsing geen 
oorzaken heeft welke los staan van de instelling van 
het het gemeentelijk politiekorps, wordt dit perso-
neel gelijktijdig teruggedetacheerd near dat laatste 
korps. 

• Het gedetacheerde kader en de gedetacheerde admi-
nistratieve ambtenaren worden zo spoedig mogelijk 
vervangen door aanstelling van gemeentelijke func-
tionarissen. Na men korte inwerkperiode van daze 
laatste functionarissen zal de detachering van dit 
RP-personeel worden beeindigd. 

• Zodra door het aanstellen van gemeentelijke 
(hoofd)agenten de sterkte van het geMeentelijk po-
litiekorps aan gedetacheerde wachtmeesters (I) en 
(hoofd)agenten gezamenlijk gestegen is tot 25% boven 
die sterkte op de instellingsdatum, kan de af-
vloeiing van gedetacheerde wachtmeesters (I) 
aanvangen. En wel op basis van een wachtmeester (I) 
na aanstelling van twee (hoofd)agenten. 

• Zodra de feitelijke sterkte van het gemeentelijk po-
litiekorps -GP plus RP, kader en administratieve 
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ambtenaren inbegrepen- is gestegen tot 90X van de 

voor dat korps vastgestelde formatie, geschiedt de 
verdere afvloeling van gedetacheerde wachtmeesters 

(I) op basis van eon op eon. 

• In de kosten, voortvloeiend uit de noodzakelijke 

aanschaffing van nieuwe uniformkleding bij overgang 
van RP naar GP, zal de vastgestelde tegemoetkoming 

worden verleend. Eon eventuele nog bestaande kle-

dingschuld zal door de comptabele van de RP warden 
overgedragen aan het gemeentelijk politiekorps. Do-

claraties kunnen in voorkomende gavallen bij hat 

gemeentelijk bestuur worden ingediend. 

• De Rijksregeling voor functieverplaatsingstoelage 

geldt niet bij verplaatsing van RP-personeel als ge-

volg van de instelling van eon gemeentelijk politie-
korps. 

Eon belangrijk onderdeel in doze richtlijnen is dat de 

districtscommandant in efin zo vroeg mogelijk stadium pen 
vergadering belegt met de burgemeester, het in de ge-

meente dienstdoende RP-personeel, het hoofd van de in-

spectie personeelszaken van de Algernon° Inspectie an 
vertegenwoordigers van de (hoofdbesturen van de) poli-

tievakorganisaties, waarin vooral de personele 

maatregelen uit de richtlijnen warden toegalicht en be-

sproken. Doze maatregelen betreffen onder andere de 
sterkte van het nieuwe gemeentekorps, de keuze van het 

RP-personeel om al clan niet over to gaan near het go-

meentelijke politiekorps, de mogelijkheid voor degenen 
die voor de GP hebben gekozen on binnen eon jaar na de 

overgang in eon gelijke positie als voor de overgang 
near de RP terve to keren en de afvloeiingsregeling van 

het RP-detachementspersoneel. Oak is in de richtlijnen 
aangegeven dat de districtscommandant zo vroeg mogelijk 

het betrokken RP-personeel (mondeling of schriftelijk) 

inlicht over de instelling van het gemeentelijk politie-

korps, de formatie ervan en de inhoud van de 
richtlijnen. 

5.3.2 Reoroanisatie van de laridorooperi 
Uitgangspunten voor eon noodzaak tot herstructurering 

van landgroepen zijn to vinden in de note 'Schaalver-
grating bij de landdianst der RP', nl. 

• de oppervlakte van eon landgroep mag maximaal ca. 
120 km 2  bedragen, wil aan redelijke eisen van tij-

dige beschikbaarheid van de politie in noodgavallen 
kunnen worden voldaan; 



• eon landgroep met eon dergelijk of kleiner be-
wakingsgebied moot over tenminste 27 man personeel 
beschikken om aan de minimale eisen van zicht-
baarheid voor het publiek, van bereikbaarheid en van 
beschikbaarheid te kunnen voldoen; 

• eon landgroep met eon daadwerkelijke sterkte van 
minder dan 27 man, hoe klein het bewakingsgebied ook 
is, ken onmogelijk aan de criteria van tijdige be-
schikbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid.vol-
doen. 

Ondanks het ontbreken van formele richtlijnen voor re-
organisatie of herstructurering, biedt eon schrijven‘van 
de Algemeen Inspecteur over organisatiewijzigingen bij 
het korps RP uit 1977 eon aantal aanknopingspunten. De 
to volgen procedure bij organisatiewijzigingen is weer-
gegeven in bijlage 4. Enkele hoofdpunten waarbij de 
districtscommandant eon belangrijke plaats inneemt,zijn 
de volgende. 

• Wanneer een districtscommandant van mening is dat 
eon organisatiewijziging noodzakelijk is, volgt or 
overleg met de stafafdeling van de Algemene Inspec-
tie en met de inspectie personeelszaken van de Alge-
mene Inspectie. Ingeval van personele consequenties 
van de organisatiewijziging is overleg met de 
(onderdeels)dienstcommissie en het betrokken perso-
neel geboden. 

• Indian de mening ten aanzien van de noodzaak tot or-
ganisatiewijziging niet is veranderd, stelt de dis-
trictscommandant 	eon 	ontwerp 	op. 	Bij 	eon 
herstructurering van landgroepen vraagt hij aan de 
Algemene Inspectie toestemming om het wettelijk 
voorgeschreven overleg to voeren met de betrokken 
burgemeesters, de Commissaris der Koningin on de 
Procureur-Generaal. Dit wettelijk voorgeschreven 
(schriftelijke) overleg betreft onder moor de aan-
wijzing van eon groepscommandant of postcommandant 
(art. 21 lid 4 van de Politiewet; eveneens neerge-
legd in eon circulaire van de Minister van Justitie 
van 23 december 1957) on zou formeel door de Alge-
meen Inspecteur moeten worden gevoerd. Ook met de 
onderdeelsdienstcommissie vindt formeel overleg 
plaats. Vervolgens gaat het voorstel naar de Alge-
meen Inspecteur, onder bijvoeging van motivering, 
voor- en nadelen en schriftelijke stukken en stand-
Puntbepalingen over het gevoerde formele overleg. 
Dit voorstel bevat tevens de personele invulling. 
Hierbij 	wordt 	gelet 	op huidige functie, 	op 
ancienniteit (dat wil zeggen plaats op de ranglijst) 
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en bekwaamheid en geschiktheid voor de (nieuwa) rang 
en de (nieuwe) functie. 

• Na bepordeling, eventueel overleg en eventuele wij-
zigingen in het ontwerp wordt het voorstel aange-
boden aan de Minister van Justitie ter goedkauring. 

• Stemt de Minister van Justitie met het voorstel in, 
dan wordt conform artikel 13 van de Politiewet for-
meal advies gevraagd aan de Commissaris der Koningin 
en de Procureur-Generaal. be Commissaris der Konin-
gin ,hoort daartoa de betrokken burgemeesters. Nadat 
het voorstel besproken is in het Georganiseerd Over-
leg, neemt de Minister van Justitie de beslissing 
over het voorstal. 

Over de feitelijke voorbereiding tot beide soorten ver-
anderingen. nl. overgang van RP naar GP en de reorgani-
satin van de landgroepen in het district Maastricht 
wordt voor wat betreft het korps RP ingegaan in hoofd-
stuk 10. Hier zij reed & gezegd dat de overgangsricht -
lijnen zijn afgestemd op eon situatie waarin eon in de 
tijd toenemend inwonertal tot moor dan 25.000 inwoners 
de instelling van eon gemeentelijk politiakorps nodig 
maakt. Ten aanzien van de datum van ingang is eon kauze 
voor eon gunstig moment mogelijk. Zoals ook in hoofdstuk 
10 zal blijken rijzen or probleman wanneer or sprake is 
van eon gemeentelijke herindeling, gefixeerd op eon be-
paalde datum. Eon zelfde soort opmerking geldt ten 
aanzien van de reorganisatie van landgroepen. Veelal 
ging het in het verleden den om een samenvoeging van twee 
landgroepen. Met doze samenvoeging word 'gewacht totdat 
eon van de beide groepscommandanten met functioneel 
leeftijdsontslag (f.l.o.) ging. Op doze wijze waren or 
goon problemen met betrekking tot het commando van de 
niauwe groan. 



6 ONDERZOEK ONDER HET POLITIEPERSONEEL 

6.1 Keuze van de politiekorpsen 
De veranderingen in de organisatie van de politie per 1 
januari 1982 waren complex, nl.: 

• de vergroting van het bewakingsgebied en de 
organieke sterkte van eon gemeentelijk politiekorps 
door toevoeging van eon gebied dat voorheen onder de 
bewaking van een landgroep RP viel (Kerkrade en 
Sittard); 

• de samenvoeging van twee gemeentelijke politie-
korpsen tot e'en gemeentelijk politiekorps (Heerlen 
en Hoensbroek); 

• de vorming van eon nieuw gemeentelijk politiekorps 
in gemeenten die voorheen onder de bewaking van 
landgroepen RP vielen: Landgraaf (de voormalige ge-
meenten 	Schaesberg, 	Ubach 	over 	Worms 	en 
Nieuwenhagen) en Stein (de voormalige gemeenten 
Stein, Elsloo en Urmond); 

• de reorganisatie van de landgroepen RP. 

Elk van deze drie soorten veranderingen is onderzoeht 
naar de wijze van voorbereiding. 
Aangezien de organisatiestructuur van de korpsen van 
Kerkrade en Sittard sterk verschilt, zijn beide korpsen 
in het onderzoek betrokken. 
Ten aanzien van Landgraaf en Stein, de beide nieuwe ge-
meenten met een gemeentelijk politiekorps, is gekozen 
voor Landgraaf. Landgraaf heeft het grootste korps van 
de twee. En bovendien is het korps ingesteld in een go-
bled waarin voorheen de politiezorg werd verricht door 
drie landgroepen RP. 
Het onderzoek bij de landgroepen RP heeft zich uitge-
strekt tot alle landgroepen; daar is goon selectie aan-
gebracht, ook al zou or voor de one landgroep moor 
veranderen dan voor de andere landgroep. 
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De schriftelijke enquete over de voorbereidingen van de 
verandering is dos gehouden onder het politiepersoneel 
van de gemeentelijke korpsen van Kerkrade, Sittard, 
Heerlen on Hoensbroek en van elle landgroepen van het 
korps RP binnen het district Maastricht Cinclusief het 
politiepersoneel van Schaesberg, Ubach over Worms, 
Nieuwenhagen en Stein/. In doze zelfde korpsan zijn oak 
de documentenanalyses en de mondelinge interviews ver-
richt. 

6.2 De soort vraagstelling 
In de schriftelijke enquete die v66raf aan de ge-
meentelijke herindeling ander het politiepersoneal is 
gehouden, is govraagd floor: 

• het tijdstip on de wijze van informatie over de 
komende herindeling en de gevolgen daarvan voor het 
korps; 

• de verwachte gevolgeh van de wijzigingen binnen het 
korps voor de betrokkene zelf; 

• de mate van betrokkenheid bij de voorbareidingen; 

• de mate van inspraak en overleg die men heeft ge-
kregen met betrekking tot de niauwe organisatie en 
de eigen positie daarin; 

• het oordeel over de mate van informatie over het 
verloop van de voorbereidingen; 

• het oordeel over de opzet van de nieuwe organisatia; 

• persoonlijke gegevens zoals leeftijd, rang, functie, 
voldoening in het work en binding aan de regio Zuid 
Limburg die mogelijkerwijs in relatie staan tot het 
oordeel over de voorbereidingen. 

6.3 Het tijdscheme 
De schriftelijke enquetd"over de voorbereidingen van de 
veranderingen in de organisatie van de politie is rowel 
onder het GP- als ander het RP-personeel gehouden in do-
comber 1981, voorafgaande aan de gemeentelijke born-
doling. In het najaar van 1981 on in de aerste drie 
maanden van 1982 zijn tevens de interviews met de sleu-
telpersonen afgenomen. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de instelling van het 
gemeentelijk politiekorps van Landgraaf (en Stein) niet 
per 1 januari 1982 kon worden gerealiseerd. Voor eon 



groot deel vond de voorbereiding pas in 1982 plaats. De 
voorbereiding van de vorming van de GP van Landgraaf (en 
Stein) is een onderwerp apart. Na de gemeentelijke her-
indeling per 1 januari 1982 hebben de RP-landgroepen nog 
lange tijd op de "oude" manier gefunctioneerd en was er 
in feite niets veranderd. Met de benoeming van de 
korpschefs (in Landgraaf per 1 juli 1982 en in Stein per 
1 oktober 1982) kon eon begin gemaakt worden met de op-
bouw van het gemeentelijk politiekorps. In eon 
afzonderlijk rapport zal uitgebreid worden ingegaan op 
de opbouw van het gemeentelijk politiekorps van Land-
graaf zoals doze vanuit het nieuwe korps ter hanti is 
genomen. De voorbereiding van de overgang van RP naar GP 
van de zijde van het korps RP is wel in de eerste enquate 
opgenomen. Ten aanzien van het opbouwen van het nieuwe 
koprs is in het begin van 1983 nogmaals eon 
schriftelijke enquate onder het politiepersoneel van 
Landgraaf afgenomen. 

Vooruitlopende op het volgende onderzoekrapport met de 
resultaten van het onderzoek near de ervaringen met de 
nieuwe organisatie, is het good hier reeds te vermelden 
dat de fasering van het onderzoek na de eerste 
schriftelijke enqate (van december 1981) uiteen is gaan 
lopen. 
De tweede schriftelijke enquete onder het gemeentelijk 
politiepersoneel is volgens planning in het begin van 
1983 verricht. Doch onder het RP-personeel wordt doze 
enquate pas in het begin van 1984 uitgevoerd. De pro-
blemen met betrekking tot de door de districtscommandant 
voorgestelde herindeling van de landgroepen heeft geleid 
tot een aanzienlijke vertraging in de datum van ingang 
van doze herindeling. In oktober 1982 word de reorgani-
satie van kracht en in januari 1983 vond de personele 
invulling plaats. In de tussenliggende periode is onder 
het kaderpersoneel van de landgroepen eon onderzoek ge-
houden naar de wijze waarop de 'overgangsperiode' 
organisatorisch is opgevangen. Daze tussenmeting wordt 
verwerkt in de rapportage met de onderzoekresultaten van 
de tweede enquete. 

De hiernavolgende hoofdstukken bevatten achtereenvol-
gens voor de korpsen van Heerlen on Hoensbroek, voor het 
korps van Kerkrade, voor het korps van Sittard en voor de 
RP binnen het district Maastricht eon beschrijving van 
de gevolgde voorbereidingsprocedure on de resultaten van 
de eerste enquate onder het politiepersoneel. 
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7 DE GENEENTELIJKE HERINDELING VAN HEERLEN EN HOENSBROEK 

7.1 De nieuwe gemeentegrenzen 
Bij de gemeentelijke herindeling werden de gemeenten 
Heerlen on Hoensbroek opgeheven en word eon nieuwe ge-
meente Heerlen gevormd die de twee genoemde gemeenten 
omvatte alsmede eon uitbreiding in de richting van de 
Duitse grens. Per 1 januari 1982 bezat de gemeente 
Heerlen 91.160 inwoners; de vroegere gemeentenHeerlen on 
Hoensbroek hadden per 31 december 1981 respectievelijk 
71.425 en 22.715 inwoners. 
Tot op een laat tijdstip, tot de parlementaire behan-
deling van het wetsontwerp in de Tweede (en Eerste) Ka-
mer, stand eon aantal van de in het wetsontwerp 
voorgestelde gemeentelijke wijzigingen nog ter 
discussie. -Dat gold voor de formering van de gemeente 
Landgraaf in het bijzonder (pas bij de parlementaire be-
handeling word daartoe door het aanvaarden van een 
amendement besloten), en dus in sterke mate ook voor 

, Heerlen dat volgens eon eerder ontwerp een gebiedsuit-
breiding inclusief Landgraaf zou ondergaan. Derhalve kon 
de voorbereiding van de reorganisatie pas op een be-
trekkelijk laat tijdstip ter hand genomen, zowel op 
gemeentelijk vlak als specifiek met betrekking tot de 
politie. Op de gemeentelijke reorganisatie van Heerlen 
zal slechts zijdelings worden ingegaan, nl. voorzover 
dit relevant is voor de samenvoeging van de twee po-
litiekorpsen. 

7.2 Consequentie voor het politiekorps 
Het oude politiekorps van Heerlen omvatte organiek 139 
man en 13 man voor regionale taken (vuurwapens, ver-
dovende middelen, opsporing, identificatiecentrale). In 
de sterkte van het korps waren 10 man als extra contin-
gent opgenomen vanwege specifieke Heerlense problemen. 
Het vroegere politiekorps van Hoensbroek omvatte 37 man. 
De toepassing van de verdeelsleutel zou betekenen dat 
het nieuwe Heerlense korps een sterkte zou hebben van 
173 man (+13 man voor regionale taken). Op de consequen- 
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ties voor het extra contingent wordt in paragraaf 7.4 
• ingegaan. 
Het samenvoegen van de korpsen van Heerlen en Hoensbroek 
leidde enerzijds in Hoensbroek tot het gevoel bij de 
mensen dat zij door het verschil in grootte van beide 
korpsen door het , korps van Heerlen zouden warden 
^0Pgeslokt" en ergens aan de bestaande structuur van het 
Heerlense korps zouden warden aangepakt. Aan de andere 
kant zouden Hoensbroekenaren volgens ancienniteit gen 
groat aantal Heerlenaren in hun positie/functie be-
dreigen. Beide aspecten hebben eon belangrijke rol 
gespeeld, zowel in de opzet van het samenvoggingsproces 
als in de beleving ervan. Openheid, overleg, communica-
tie, gelijktijdigheid van informatie en deelname van 
laden van beide korpsen in voorbereidingsgroapen hebben 
het gevoel van nondergeschiktheidm van Hoensbroek moeten 
doen wegnemen en vertrouwen moeten wekken in de aanpak. 

Reeds voorafgaande aan on losstaande van de go-
meentelijke herindeling . bestonden or binnen het korps 
van het 'oude' Heerlen plannen am tot eon reorganisatie 
to komen, als aansluiting op de veranderende pleats van 
de politie in de maatschappij on het veranderende taken-
pakket van de politic. Een viertal discussienota's was 
uitgebracht na intern in het kora, te zijn besproken. 
Eon belangrijk theme in daze note's was de keuze veer eon 
generalere taakstelling van de surveillancedienst. Te-
yens waren doze nota's voorgelegd aan bestuur en 
justitie die beide nogal gen afwachtende houding aan-
namen.j 
Met de op handen zijnde gemeentelijk herindeling bestond 
aanvankelijk het plan om dan tevens de beoogde reorgani-
satie vain het korps in te voeren. Gesprekken hierover. 
onder andere met ambtenaren van de directie Politia van 
Binnenlandse Zaken hebben de korpsleiding van Heerlen 
(en Hoensbroek) hiervan afgehouden. In mei 1981 heeft 
men besloten tot eon gefaseerde aanpak: eerst zouden de 
veranderingen tengevolge van de gemeentelijke herin-
doling warden voorberaid en ingavoerd. in eon volganda 
fase zou overgegaan warden tot een verandering van de 
organisatiestructuur. Da veranderingen ten gevolge van 
de herindeling, i.e. het samengaan van de korpsen van 
Heerlen en Hoensbroek tOt eon nieuw korps van Heerlen. 
word aangeduid met samenvoegincel. Bij deze samenvoeging 
heeft men wel ernaar gestreefd bepaalde wijzigingen in 
to voeren die samenhangen met de voorgenomen reorgani-
satie. doch die reeds bij de samenvoeging zonder 
problemen zouden kunnen warden gestart. To noemen zijn 

°I Bij de beschrijving van de samenvoegingsprocedure is 
ander andere gebruik gemaakt van de note 'Plan van 
Aanpak'. GP Heerlen, mei 1981. 



de centrale meldkamer, het introduceren van wijkagenten 
in voormalig Hoensbroek, het instellen van eon 
hondenbrigade, van een criminele inlichtingendienst en 
het uitbreiden van de narcoticagroep. 

7.3 Voorbereiding van de veranderingen 
In de procedure die men voor ogen had om de samenvoeging 
van de korpsen van Heerlen en Hoensbroek tot stand te 
brengen, stonden overzichtelijkheid, vroegtijdige on 
uitgebreide informatie on eon grote mate van inspraak 
voorop. De procedure die men heeft ontwikkeld, is min of 
meer een eigen creatie. Ideeen die binnen het korps be-
stonden, zijn getoetst on besproken met eon 
organisatie-adviseur die in de loop van het semen-
voegingsproces nog eon aantal keren om advies is 
gevraagd. 
Eon apart punt van aandacht in de procedure was de rela-
tie met de gemeentelijke herindeling en de aldaar wel 
gestarte reorganisatie. De samenvoeging van de twee po-
litiekorpsen zou in feite mee moeten draaien in de ge-
meentelijke procedure. In overleg met de burgemeester(s) 
is hiervan afgeweken en heeft de politie voor wat be-
treft het executieve personeel een eigen procedure 
gevolgd. Het administratieve en huishoudelijke 
personeel, in dienst bij de politie, heeft wel de ge-
meentelijke procedure moeten doorlopen, alhoewel 
daarvoor enige uitzonderingen zijn gemaakt (zie para-
graaf 7.4). Om ondanks het felt dat de politie afweek van 
de gemeentelijke reorganisatie, als politie daarop toch 
eon aansluiting to behouden, is de procedure van de po-
litie qua naamgeving on structuur afgestemd op de 
gemeentelijk procedure. . 

Met betrekking tot de samenvoegingsprocedure word voor 
de volgende structuur  gekozen: 

• eon bestuurlijke commissie (bestaande uit de oude 
burgemeesters van Heerlen en Hoensbroek); 

• eon ambtelijke commissie (bestaande uit de beide 
korpschefs); 

• werkgroepen, onderverdeeld naar eon zaakwerkgroep 
(voor de organisatorische aspecten) en eon menswerk-
groep (voor onder andere de rechtspositionele, per-
sonele aspecten); 

• eon stuurgroep als centraal coOrdinerend en uit-
voerend orgaan in de samenvoegingsprocedure. 

Bij de samenvoegingsprocedure stond eon aantal uitgangs- 
punten  voorop; zowel ten aanzien van het belang van be- 
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trokkenen, els ten aanzian van het doel en het graces van 
de samenvoeging: 

• vroegtijdige inschakeling van elle betrokkenen zodat 
nog met hun inbrang rekening ken warden gehouden; 

• - voor iedereen toegankelijke informatie; 

• open besluitvormingsproces; 

• aandacht voor de positie an hat carriereverloop van 
een.ieder; 

• optimale perspactieven voor iedereen; 

• doel van de samenvoeging is om efficientie on affec-
tiviteit na to streven; 

• de overgang zal geleidelijk en stapsgewijs gaan met 
eon goede begalaiding; 

• in de plannen moot steeds ruimte zijn voor individu-
ele wensen. 

In grate lijnen is het samenvoegingsproces als valet ge-
lopan. 

a) Er i5 eon ntartgroen geformeerd die volgens eon be-
paalde methode (metaplanmethode) eon inventarisatie 
heeft gemaakt van elle knelpuntan die door de 
korpsledan van Hoensbroek en Heerlen in verband met 
de samenvoeging near voren werden gebracht. Doze 
knelpunten werden near eon aantal central° theme's 
geordend. 

b) De ambteliike commissie heeft zich vervolgens gebo-
gen over doze knelpunten on de centrale thema's 
dearth, on prioriteitan vastgesteld. 

c) Van elk knelpunt heeft de stuuroroep omschreven wet 
de situatie was voor de samenvoeging on wat precies 
het probleem zou warden ng de samenvoeging. 

d) Gagaven de soort knelpunten is eon zaakwerkgroaa on 
eon menswerkeroao geformeard. Teak van doze work-
groepen was allereerst om eon plan van aanpak op to 
stollen waarin de uitgangspunten van de samenvoeging 
(met name de inbreng van elle korpsladen op eon 
vroegtijdig 	stadium 	on 	de 	open 
informatievoorziening) terug to vinden waren. Dit 
plan van aanpak zou dan voor elk van de knelpunten 
moaten warden toegepast. 



De zaak- of menswerkgroep stelde een advies op voor 
de oplossing van een bepaald knelpunt. Dit advies 
ward via een bepaalde procedure (zie hieronder) ter 
visie kenbaar gemaakt aan alle individuele 
korpsleden en man mile diensten/afdelingen. De moge-
lijkheid ward man een-ieder geboden om commentaar te 
leveren op het advies. Alle binnengekomen commen-
taren warden verwerkt tot een eindadvies. In dit 
eindadvies was ook de wijze vermeld waarop de veran-
deringen, ter oplossing van het knelpunt, moesten 
worden ingevoerd. 

e) Het eindadvies van de werkgroep ging vervolgens near 
de Atuurgroep en naar de dienstcommissie. Nadat de 
dienstcommissie haar standpunt met betrekking tot' 
het eindadvies over can bepaald knelpunt man de 
stuurgroep had gemeld, bracht de stuurgroep een de-
finitief eindadvies ult. 

f) De stuurgroep zond haar definitieve eindadvies man 
de ambteliike COMMiS9i9. 

g) Na overleg met de ambtelijke commissie an goed-
keuring van het eindadvies nam de bestuurliike com-
missie het eindbesluit. In het eindbesluit waren ook 
opdrachten en aanwijzingen met betrekking tot de 
uitvoering van het besluit gegeven. De ambtelijke 
commissie gaf uitvoering aan dit eindbesluit. 

Aan de uitgangspunten is vorm gegeven door: 

• conceptadviezen op een groot aantal centrale 
plaatsen (die schriftelijk regelmatig bekend warden 
gemaakt in de reorganisatieberichten) in de beide 
korpsen ter inzage te leggen met de mogelijkheid am 
commentaar te leveren op het advies; 

• met gen grote regelmaat zg. reorganisatieberichten 
onder de korpsleden van Heerlen en Hoensbroek te 
verspreiden waarin verslag wordt gedaan van de stand 
van zaken tot dat moment; 

• een duidelijke pleats in te ruimen voor de dienst-
commissie, zowel in het proces dat een advies door-
loopt als in de samenstelling van de stuurgroep en 
de werkgroepen; 

• verspreiding van nota's met de inventarisaties van 
de knelpunten met het bijbehorende advies van de 
werkgroep, de ingekomen commentaren daarop, het 
standpunt van de dienstcommissie, van de stuurgroep 
en het besluit van de ambtelijke commissie; dit mi-
les met redenen an argumenten omkleed; 

59 



60 

bij de functie-invulling (waarvoor eon bepaalde me-
thode is gevolgd; zie hieronder) zoveel mogelijk re-
kening to houden met de individuals' wensen van eon 
ieder -en tevens voor het gehele personeel gen loop-
baanplanning op to zetten; 

• met het aanbrengen van prioriteiten in de knelpunten 
aan to geven welke zaken het eerst opgelost dienen 
to worden, en welke in eon volgende faze; en daarbij 
tevens aan to geven wannaer doze knalpunten dan con-
form advies en eindbesluit opgelost moeten zijn. 

Eon onderdeel in de samenvoegingsprocedure was am, nadat 
het nieuwe organisatieschema was oggesteld, de functies 
opnieuw in to vullen. De procedure daarvoor is buiten 
het hierboven beschreven gropes gehouden; in overleg met 
het hoofdbestuur van de politievakbonden on met good-
keuring van de dienstcommissie is eon aparte procedure 
opgezet. Daarbij is eon aantal principes gehanteerd. 
Net  administratieve on huishoudelijk personeel heaft in 
doze procedure niet magedaan; voor hen gold de ge-
meentelijke procedure. 
Doze principas waren: 

• de uiteindelijke functie-aanwijzing gebeurt door de 
beide korpschefs; 

iedereen wordt zoveel mogelijk aangewezen in zijn 
'ouda' functie; 

• voor elle functies kan eon voorkeur Norden uitge-
sproken, doch niet elle personeelsleden kunnen bier-
eon meedoen. Eon voorkeur ken alleen worden 
uitgesproken door personen die minstens vier dienst-
jaren ale agent hebben en die minstens eon jeer 
werkzaam zijn in de huidige functie; 

• niemand wordt tegen zijn uitdrukkelijke wil in eon 
bepaalde functie aangewezen. 

Van de mogelijkheid om eon voorkeur uit to spreken is 
door 76 mensen gebruik gemaakt. Bij de honorering van 
hun wensen hebben iich vrijwel goon problemen 
voorgedaan. Niemand is tegen zijn uitdrukkelijke wil op 
eon bepaalde pleats terechtgekomen; in eon enkel geval 
is nader beraad nodig geweest. 

Met het opzetten van de to volgen samenvoegingsprocedure 
is eon strakke tiidliin  opgesteld, die in de praktijk 
zonder veel afwijkingen ook is gehaald. In grote lijn 
was chronologisch het proces als valet. 

7 april 1981 



eerste reorganisatiebericht met een aankondiging van de 
te volgen procedure en de structuur van de start stuur-
en werkgroepen. 

5 juni 1981 
het samenstellen van de start- en de stuurgroep 

10 juni 1981 
eerste vergadering van startgroep 
eerste vergadering van stuurgroep 

10-17 juni 1981 
individuele startgroepleden organiseren bijeenkomsten 
met de eigen achterban cm de procedure en dergelijke te 
bespreken 

17-22 juni 1981 
knelpunteninventarisatie (metaplanmethode) 

23-25 juni 1981 
analyse van de (591) knelpunten door de startgroep; 
rubricering in twee hoofdgroepen, nl. problemen met be-
trekking tot de organisatie en problemen met betrekking 
tot de mens in de organisatie 

25-29 Juni 1981 
rubricering van de knelpunten in de onderscheiden 
categoriein 

30 juni 1981 
nota met knelpunten aangeboden aan de ambtelijke commis-
se alsook aan dienstcommissie, start- en stuurgroep, 
bestuurlijke commissie en op ruime schaal binnen de bei-
de korpsen ter inzage gelegd 

30 juni 1981 
prioriteit door de ambtelijke commissie voor het op-
stellen van het nieuwe organisatieschema (sterkte van 
het korps, sterkte en formatie van de diverse diensten, 
functie, huisvesting) 

1 juli 1981 
gezamenlijke vergadering van startgroep en stuurgroep, 
waarin de startgroep wordt opgeheven en (zoals onder an-
dare in de dienstcommissie is besproken) wordt gesplitst 
in een zaakwerkgroep en een menswerkgroep 

4 juli - 15 augustus 1981 
opstellen van het organisatieschema door de zaakwerk-
groep en het voorstel voor een nieuwe ranglijst met de 
rechtspositionele gevolgen door de menswerkgroep 

21 augustus 1981 
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voorstel voor het organisatieschema ingediend bij de 
stuurgroep 

1 september 1981 

concept voor het nieuwe organisatieschema voor advi es 
naar dienstcommissie en ter inzage binnen de korpsen 

17 september 1981 

verwerking van de commentaren door de stuurgroep tot eon 
eindadvies eon de ambtelijke commissies 

18-24 september 1981 
formulieren in verband met voorkeursfunctie retourneren 

18-24 september 1981 
inleveren van suggesties voor huisvesting van afdelingen 
an diensten 

18 september 1981 

besluit van ambtelijke commissie over organisatieschema 

19 september 1981 
organisatieschema aangeboden eon bestuurlijke commissie 

30 september 1981 
besluit van ambtelijke commissie over huisvesting 

oktober 1981 

besluit van ambtelijke commissie over functie-invulling 
(na overleg met diensthoofden) 

1 oktober 1981 
huisvestingsplan eangeboden eon bestuurlijke COMMisSie 

7 oktober 1981 

functie-invulling aangeboden aan bestuurlijke commissie 
(en persoonlijk meegedeeld eon de korpsleden) 

20 oktober 1981 

afwijking van de voorgestane procedure in verband mat 
tijdsdruk. 
Alleen de belangrijke zaken goon via eon inspraak van de 
korpsen en de dienstcomMissie near de ambtelijke commis-
sie. De avenge zaken warden tussen stuurgroep en 
ambtelijke commissie opgelost. De dienstcommissie heeft 
aangegeven over welke onderwerpen zij wil adviseren 

20 oktober - 12 november 1981 
de stuurgroep categoriseert in overleg met de di enstcom-
missie de knelpunten in drie categorieien. De eerste ca-
tegorie bevat knelpunten die in relatie skean tot het 
organisatieschema en dan oak, met hat bekend zijn van 
het nieuwe organisatieschema, reeds volledig zijn opge- 



lost. In de tweede categorie zitten knelpunten waarover, 
door de samenhang met de knelpunten uit de eerste cate-
gorie; de principiele beslissing reeds is genomen. De 
derde categorie bevat moor principiele zaken die nog 
moeten worden opgelost. Categorie 3 behoefde nog de 
procedure volgens het plan van aanpak to krijgen 

13 november 1981 
overzicht van de oplossingen van de knelpunten uit cate-
gorie 1 in het reorganisatiebulletin 

16 november 1981 
de oplossingen voor de knelpunten uit categorie 3 worden 
in eon nota aan de korpsleden voorgelegd om reacties 

23 november 1981 
advies dienstcommissie over knelpunten uit categorie 3 

24 november 1981 
adviezen met betrekking tot knelpunten uit categorie 2 

4 december 1981 
besluit ambtelijke commissie over knelpunten uit catego-
rie 2 on categorie 3 

11 december 1981 
nota met het besluit van de ambtelijke commissie met be-
trekking tot categorie 3 

11 december 1981 
instelling van eon commissie afhandeling samenvoegings-
zaken 

22 december 1981 
opheffing stuurgroep on werkgroepen 

28 december 1981 
laatste (18e) reorganisatiebulletin 

7 januari 1982 
instelling van het nieuwe gemeentelijke politiekorps van 
Heerlen 

Enkele belangrijke data zijn: 

18 september 1981 
5 maanden na het begin van de samenvoegingsprocedure is 
het nieuwe organisatieschema gereed, hetgeen voor de le-
den van de beide korpsen veel onzekerheid wegneemt. Veel 
van de knelpunten betroffen nl. het organisatieschema 

30 september 1981 
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eon halve maand later is oak de huisvesting geregeld 

oktober 1981 
6 maanden no de start van de procedure is aan iedereen 
bekend welke functie hi j/zi j in het nieuwe korps zal be-
kleden (met uitzondering van het admi ni strati eve perso-
noel) 

7 januari 1982 
het nieuwe korps gnat van start 

7.9 Punten ter discussie 
In de voorbereiding van de samenvoeging van de voorma-
lige plitiekorpsen van Heerlen en Hoensbroek zijn enkele 
punten near voren gekomen die mijns inziens niet onver-
meld mogen blijven. Deze zijn: 

1. de positie van het administratieve personeel; 

2. de sterkte van het ni'euwe korps; 

3. de relatie met de gemeenteliike herindeling; 

4. het belang van een follow -up; 

5. oplossingen buiten de competentie van de politie. 

Achtereenvolgens zullen doze punten aan de orde komen. 

1. Posing van het administratieve personeel  
Het administratieve personeel heeft in het semen-
voegingsproces van de beide korpsen een aparte positie 
gehad. De politiele samenvoeging is de facto niet los te 
denken van de gemeentelijke bestuurlijke reorganisatie. 
Voor het executieve politiepersoneel is een uitzondering 
gemaakt on eon afzonderlijke procedure gestart, los van 
de gemeentelijke procedure. Tussen de beide korpschefs 
en de beide burgemeesters van Hoensbroek en Heerlen was 
hierover overeenstemming. Het administratieve en huis-
houdelijke personeel bij de korpsen daarentegen word 
geacht in de gemeentelijke procedure mee to draaien. In 
tegenstelling tot de politie had de gemeente Heerlen wel 
de gemeentelijke herindeling aangegrePen els het aange -
wezen moment om eon algehele reorganisatie door to 
voeren. Doze reorganisatie was nogal ingrijpend; niet 
alleen warden gemeentelijke afdelingen en diensten en-
ders gestructureerd, maar oak warden diverse functies 
aanzienlijk lager gewaardeerd (in termen van rang, sala-
ris) dan voorheen. Dit alles gaf voor hat 
administratieve en huishoudelijke personeel dat in 
dienst was bij de politie grote onrust en onzekerheid, 
mode oak omdat hun positie bij de politic formeel gezien 



niet was gegarandeerd. Iedere gemeente-ambtenaar zou er 
binnen het kader van de reorganisatie voor kunnen op-
teren. In overleg met de burgemeester(s) is 
overeengekomen dat binnen de voorkeursprocedure die de 
gemeente zou goon volgen met betrekking tot het invullen 
van de functies, het administratieve en huishoudelijke 
personeel bij voorrang in hun functie bij de politie zou 
terugkeren. Dit heeft evenwel niet alle onzekerheid an 
onrust kunnen wegnemen. Niet alleen was de informatie-
voorziening van de zijde van de gemeente minder goad dan 
bij het samenvoegingsproces van de twee politiekorpsen, 
ook verliep de procedure aanzienlijk trager. Zo heeft 
het gemeentepersoneel pas eind november 1981 haar voor-
keur voor een bepaalde functie kenbaar kunnen maken en 
kreeg het pas kort vOcir januari 1982 te horen welke func-
tie het zou gaan krijgen. Dit laatste was clan, conform de 
wet op de gemeentelijke herindeling, men voorlopige 
plaatsing. Pas na men half jaar, dus per 1 juli 1982, 
warden daze plaatsingen definitief. 
De ervaringen in Heerlen hebben aangetoond dat bij men 
grootschalige gemeentelijke herindeling de positie van 
het administratieve personeel bij de politie speciale 
aandacht verdient. De kans is groot dat het tussen wal en 
schip volt, dat wil zeggen noch meedoet in de procedure 
voor het executieve politiepersoneel noch in de procedu-
re voor het gemeentelijke personeel. In Heerlen is 
geprobeerd door een oplossing voor te bieden door reeds 
enige zekerheid aan het administratieve personeel te 
bieden, vooruitlopende op de uitkomsten van de ge-
meentelijke reorganisatie. 

2. De sterkte van het nieuwe korps 
Het 'oude' Heerlense korps had op grond van bepaalde 
overwegingen men extra contingent toegewezen gekregen. 
De samenvoeging met Hoensbroek was voor Binnenlandse Za-
ken aanleiding om de overioop in de organieke sterke 
vanwege dit extra contingent te doen inlopen. De sleutel 
ter bepaling van de sterkte van het nieuwe korps kwam 3 
man lager uit dan de sterkte van Heerlen en Hoensbroek 
samen. Intensief contact met Binnenlandse Zaken mocht 
geen sodlaas bieden. Het beleid van Binnenlandse Zaken 
was -volgens zeggen- om in de toekomst dergelijke extra 
contingenten of te bouwen wanneer zich daartoe een gele-
genheid (zoals man gemeentelijke herindeling) voordeed. 
De korpsen van Kerkrade en Sittard hebben een verge-
lijkbare situatie meegemaakt; ook door is het extra 
contingent geschrapt. De 3 man die men in Heerlen boven 
de sterkte had, konden worden behouden -immers volgens 
de Wet tot gemeentelijke herindeling mogen er geen ont-
slogan vallen- doch zullen zo nodig wel moeten worden 
afgebouwd. Niet oilmen het teveel aan mensen was in 
Heerlen men probleem, ook het teveel aan kaderpersoneel, 
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nl. 3 brigadiersrangen en eon adjudant F. loon dit media 
1981 bekend word, is het nieuwe organisatieschema daar-
aan aangepast door 4 volwaardige functies voor doze 
rangen to creibren. Wel was met burgemeester. Binnen-
landse Zaken en in het Georganiseerd Overleg afgesproken 
dat in eon termijn van 5 jeer voor de brigadiers en 10 
jeer voor de adjudant F dit teveel aan kader kon warden 
bijgesteld. 
Bij elke rearganisatie tel rekening gehouden moeten 
warden met eon teveel aan sterkte en/of eon teveel aan 
kaderpersoneel. Meestal lost dit probleem zich in de 
tijd wel op, zoals ook in Heerlen het gavel is. Aileen 
ken men in het begin voor grate problemen komen to staan 
am tussenoplossingen to vinden. 

3. Relatie met de nemeenteliike herindeling 
Zoals reeds is aangegeven wordt in de wet op de ge-
meentelijke herindeling goon woord gewijd aan het GP- of 
RP-personeel. Hat GP-personeel wordt als het ware OP Zen 
lijn geplaatst met het oVerige gemeentepersoneel. De wet 
biedt niet moor dan enkele algemene garanties voor de 
rechtspositie. Het aanpassen van de politie-organisatie 
aan de nieuwe gemeentelijke situatie kan -zo laten de 
ervaringen in Heerlen zien- waarschijnlijk -en taker 
bij ingrijpende veranderingen- het beste eon afzon-
derlijke procedure bewandelen. Wellicht is den wel moor 
feedback van de Rant van de beheerder van de politie (de 
burgemeester) gewenst. In Heerlen heeft men voortdurend 
conceptbesluiten van de beide korpschefs voorgelegd eon 
de beide burgemeesters zonder dat daarop van hen eon de-
finitief besluit kwam. Aan de one kant ken men stollen 
dat de burgemeesters geTnformeerd waren over de door de 
politie to volgen procedure, dat zij or vertrouwen in 
hadden en daarom vermoedelijk goon behoefte hadden am to 
reageren op de conceptbesluiten. Bovendien had men de 
handen vol eon de gemeentelijke reorganisatie die veel 
problematischer verliep. Aan de andere kant zou het voor 
de beide korpschefs en voor alle korpsleden eon blijk 
van vertrouwen en waardering geweest kunnen zijn wanneer 
or wel eon reactie van de zijde van de burgemeesters was 
gekomen. 

4. Het belong van eon follow -un 
Met betrekking tot de samenvoeging van de korpsen van 
Heerlen en Hoensbroek is eon groat aantal knelpunten 
door de korpsleden naar voren gebracht. De belangrijkste 
ervan die betrekking Sadden op de organisatiestructuur, 
do invulling van de functies en de huisvesting waren 
reeds in eon vroeg stadium opgelost. Voor andere knel-
punten waren principebesluiten genomen; deze waren 
evenwel nog niet ter hand genomen of uitgevoerd. Om to 



voorkomen dat deze besluiten op de achtergrond zouden 
raken en niet zuden worden uitgevoerd, is in het begin 
van 1982 een zg. 'commissie van afhandeling' gevormd. 
De samenstelling van doze commissie van drie leden is 
evenals die van de eerder genoemde (werk)groepen doelbe-
wust geweest; nl. als voorzitter de voorzitter van de 
stuurgroep en tevens eon lid van zowel het korps van 
Heerlen als van Hoensbroek. Doze laatste twee personen 
hadden deel uitgemaakt van de werkgroepen en 4Wn van hen 
zat in de dienstcommissie. Teak van doze commissie was 
to bewaken dat inderdaad de besluiten inzake de knel-
punten warden nagekomen. Per kwartaal word na 1 januari 
1982 tot media 1983 daartoe bekeken welke zaken volgens 
de besluitenlijsten hadden moeten zijn afgehandeld en 
door wie. Gecontroleerd word of dit ook is gedaan. En 
indien niet, dart werden de voor de uitvoering verant-
woordelijken daarop aangesproken on warden nieuwe 
deadlines vastgelegd. Informatie hieromtrent word ver-
spreid onder de korpsleden, opdat ook zij wisten hoe het 
ervoor stond. Op 18 augustus 1983 heeft de commissie 
hear werkzaamheden afgerond. Zaken die men in 1983 ter 
afhandeling had, hadden in feite niets moor met de ge-
meentelijke herindeling to maken, met uitzondering van 
punten zoals genoemd onder 5. In de knelpunteninventa-
risatie waren de nog lopende zaken evenwel als probleem 
aangedragen. 
In de veelheid van knelpunten en aan to pakken op-
lossingen is het denkbaar dat niet alle zaken volgens 
planning worden afgehandeld. Het lijkt mij dan ook een 
goede gedachte eon dergelijke commissie van afhandeling 
in to stellen. Aan de korpsleden wordt dan duidelijk ge-
maakt dat de besluiten van de ambtelijke commissie niet 
alleen op papier bestaan maar ook zullen worden uitge-
voerd. Van belang daarbij is het stellen van eon 
einddatum, waarop het besluit moot zijn uitgevoerd res-
pectievelijk van kracht moet zijn, zoals ook in Heerlen 
is gebeurd. 

5. Oplossingen buiten de politie 
Tussen Heerlen on Hoensbroek bestond verschil in eon 
aantal rechtspositionele regelingen on zg. verworven 
rechten. Hoensbroek kende moor voordelen (o.a. reis-
kosten- en telefoonvergoeding) den Heerlen. Verwacht 
mocht worden dat or verzet zou komen wanneer doze voor-
delen zouden verdwijnen. Voorlopig is derhalve de 
situatie ongewijzigd gelaten: voor de ex-Heerlenaren 
golden de oude Heerlense regels on voor de 
ex-Hoensbroekenaren golden de oude Hoensbroekse regels. 
Bovendien ligt de oplossing niet zozeer op het terrein 
van de politie zelf. Het is eon zaak voor de burgemeester 
on de gemeenteraad aangezien de weerslag van de gekozen 
oplossing to vinden zal zijn in de politiebegroting. 
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7.5 Resultaten van het enderzoek 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 on 6 is aangegeven, heeft in 
december 1981 eon enqugte plaatsgehad onder de bij de 
herindeling betrokken politiefunctionarissen en het ad-
ministratieve personeel dat in dienst was van de 
politie. In doze enqugte is vooral gevraagd near de 
meningen over de voorbereidingen van de veranderingen 
voor het "eigen" politiekorps en near de verwachte ge-
volgen,voor de eigen werksituatie. 
De response van de enqugte bedroeg voor Heerlen 60% van 
het executieve personeel. Het administration personeel 
was relatief minder in het onderzoek vertegenwoordigd. 
Van de organieke sterkte van het Hoensbroekse korps 
heeft eveneens 60% aan het onderzoek meegedaan. 

7.5.1 Achterorondueoevens 
Bijlege 6 bevat tabellen met gegevens van de 
respondenten over leeftijd, rang on functie, van het 
voormalige Heerlense respectievelijk Hoensbroekse 
korps. Het blijkt dat agimiten van de surveillancedienst 
alsook ouderen, in de rang van adjudant, relatief minder 
aan het onderzoek hebben deelgenomen. Voorts was het ad-
ministratieve personeel on het personeel van de onder-
steunende diensten relatiaf geringer in het onderzoek 
vertegenwoordigd. 

Teneinde eon indruk to krijgen van de beleving van de 
werksituatie waren in de enquate uitspraken opgenomen 
over onder andera de voldoening in het work, de betrok-
kenheid bij het work. de contacten met de directe chef on 
de college's, do mate van overlag en medezeggenschap. 
Deze uitspraken bevatten volgens eon factoranalvse 
(VARIMAX) drie factoren (zie bijlage 5). 
De eerste factor betreft de mate van voldoening in hat 
werk, de tweede factor verwijst near de mate van 
overleg, informatie en medezeggenschap en de derde fac-
tor heeft betrekking op de contacten met collega's on 
chef. 

voldoening in het 	Aeerlen Hoensbroek 	Totaal 
work 

groat 	 37%(34) 
redelijk 	 40%(37) 

goring 	 23X(22) 

39%(9) 
22%(5) 
39%(9) 

37%(43) 
36%(42) 
27%(31) 

De voldoening in het work blijkt bij de leden van het 
Heerlense korps groter to zijn dan bij de korpsleden van 
Hoensbroek. 



overleg en informatie Heerlen Hoensbroek- Totaal 
over werk 

goed 	 46%(43) 	61%(14) 	49%(57) 
redelijk 	 33%(31) 	22%( 5) 	31%(36) 
slecht 	 21%(19) 	17%( 4) 	20%(23) 

De mate van overleg en informatie is bij de korpsleden 
van Hoensbroek groter dan bij de leden van Heerlen. 

contact op werk 	Heerlen 	Hoensbroek 	Totaal 

goad 	 62%(58) 	74%(17) 	65%(75) 
redelijk 	 31%(29) 	13%( 3) 	27%(32) 
slecht 	 7%( 6) 	13%( 3) 	8%( 9) 

Het oordeel over de contacten met college's en directe 
chef op het werk is bij de respondenten van het Heerlense 
korps over het geheel jets gunstiger dan bij Hoensbroek; 
de verschillen zijn evenwel niet zo groot. 

Vervolgens is nog nagegaan of er verschillen bestaan 
near rang en functie, voor Heerlen en Hoensbroek ge-
zamenlijk in verband met de aantallen. Inspectie van de 
afzonderlijke resultaten wijst niet op grote onderlinge 
verschillen tussen beide korpsen. Ook met het semen-
nemen van Heerlen en Hoensbroek zijn de aantallen soms 
nogal gering. Reden waarom de geconstateerde verschillen 
voorzichtig moeten worden gehanteerd. 

Allereerst de voldoening in het werk near rang en func-
tie. 

rang 	 voldoening in het werk 
groot 	redelijk 	gering 

agent 	 16%( 3) 58%(11) 	26%( 5) 
hoofdagent 	 35%(17) 31%(15) 	34%(16) 
brigadier 	 47%( 9) 37%( 7) 	16%( 3) 
adjudant en hoger 	70%( 7) 30%( 3) 	- 
administratie 	 37%( 7) 32%( 6) 	32%( 6) 

Personen, hoger in rang, zeggen meer voldoening in het 
werk te ondervinden dan personen, lager in rang. Het ad- 

69 



70 

ministratieve personeel heeft gen ongeveer gelijke 
mening elm agenten en hoofdagenten. 

functio 	 voldoening in het work 
groat 	redelijk 	glaring 

cvp,(21v) hoofd van 	7121 5) 2921 2) 
dienst 
gauniformeerde dienst 252(14) 412(23) 

dianst 4121 9) 36X1 8) 
ondersteunende dienst 7021 7) 30X1 3) 
administratieve dienst 40X1 6) 2721 4) 
overig 2921 2) 4221 3) 

342(19) 
2321 5) 

33X( 5) 
292( 2) 

Opvallend is d2 geringe voldoening in het work bij de la-
den van de geuniformeerde surveillancedienst. Het vial 
buiten hat kader van het onderzoek am in to gaan op de 
redenen daartoe. Voorti ligt de hoge score voor de 
korpsleiding in de lijn der verwachting. 

Vervolgens de mate van overleg on informatie. 

rang 	 overleg en informatie 
groat 	redelijk 	goring 

agent 	 422( 8) 3721 7) 	19Z1 4) 
hoofdagent 	 382(18) 422(20) 	202(10) 
brigadier 	 742(14) 	521 1) 	21X1 4) 
adjudant an hogar 	902( 9) 1021 1) 	- 
administratie 	 40Z1 8) 35M 7) 	25X1 5) 

Oak hior geldt dat de personan die gen hogere rang bekle-
den beter to spreken zijn over de mate yen overleg on in-
spraak dan personen lager in rang. Net  administratief 
personael heeft eon ongeveer galijke mining hierover elm 
personen in de rang van agent of hoofdagent. 



functie 	 overleg an informatie 
groot 	redelijk 	gering 

cvp,(p1v) hoofd van 	86%( 6) 14%( 1) 
dienst 
geuniformeerde dienst 45%(25) 34%(19) 	21%(12) 
justitiele dienst 	52%(11) 29%( 6) , 	19%( 4) 
ondersteunende dienst 60%( 6) 30%( 3) 	10%( 1) 
administratieve dienst 33%( 5) 33%( 5) 	33%( 5) 
overig 	 57%( 4) 29%( 2) 	14%( 1) 

De mate van overleg en informatie is volgens de laden van 
de geuniformeerde/surveillancedienst -evenals volgens 
de leden van de administratieve dienst- geringer dan 
die van het overige personeel. De verschillen zijn wat 
minder groot dan bij de mate van voldoening in het werk, 
met uitzondering van de korpsleiding. 

En tenslotte de sociale contacten op het werk. 

rang 	 contacten op het werk 
groot 	redelijk 	gering 

agent 	 42%( 8) 47%( 9) 	11%( 2) 
hoofdagent 	 63%(30) 29%(14) 	8%( 4) 
brigadier 	 74%(14) 21%( 4) 	5%( 1) 
adjudant en hoger 	100%(10) - 	 - 
administratie 	 68%(13) 21%( 5) 	11%( 2) 

Over het algemeen worden de contacten op het werk posi-
tief tot zeer positief gewaardeerd. Alleen voor de 
agenten is de score wat minder uitgesproken positief. 

functie 	 contacten op het werk 
groot 	redelijk 	gering 

cvp,(p1v) hoofd van 
dienst 	 100%( 7) 
geuniformeerde dienst 59%(33) 30%(17) 	11%( 6)\ 
justitiele dienst 	57%(12) 38%( 8) 	5%( 1) 
ondersteunende dienst 90%( 9) 10%( 1) 
administratieve dienst 60%( 9) 27%( 4) 	13%( 2) 
overig 	 63%( 5) 25%( 2) 	12%( 1) 

Samengevat blijkt dat de laden van het Hoensbroekse en 
Heerlense korps van elkaar verschilden in hun oordeel 
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over hun werksituatie. ander de leden van het Heerlense 
korps was de voldoening in het work grater on -zij het in 
mindere mate- de tevredenheid met de contacten op het 
work. De laden van het Hoensbroekse korps waren daaren-
tegen tevredener over de mate van overleg en informatie. 
Daze verschillen zullen mode worden verklaard door het 
verschil in grootte van beide korpsen; in eon klein 
korps is de kens grotar dat men op de hoogte blijft van 
de zaken die binnen het korps spelen. 
Ook near rang on functie blijken or verschillen to be-
staan. Parsonen in de rang van brigadier of hoger hadden 
eon gunstiger oordeel over de drie werkaspecten 
doening, overleg/informatie on contacten) dan personen 
in de rang van agent of hoofdagant on personen van admi-
nistratieve on technische dienst. Relatief het grootst 
waren de verschillen bij de mate van overleg/informatie 
on de contacten. 
Gelet op de functie oordeelden de leden van de geuni-
formeerde/survaillancedienst ongunstiger, vooral over 
de mate van voldoening in het work on iets minder over de 
mate van overleg en informatie. Daarnaast was het oor-
deel van de korpsleiding op elle drie werkaspecten hoger 
dan dat van de overige korpsledan. 
Dat de korpsleiding eon hogere score heeft ligt in de 
lijn der verwachting. Doze is moor op de hoogte van de 
korpsaangelagenhedan, wellicht made door informalo con-
tacten on heaft eon grotere inbreng/invloed op de gang 
van zaken binnen het korps. Personen, lager van rang on 
lager in de organisatie voelen zich veelal Cook in 
profitorganisaties) minder betrokken bij de organisatie 
on hebben eerder de neiging zich tegen allerlei aspecten 
binnen de organisatie at to zetten. 

7.5.2 De voorberaidingen van de samenvoagi 
Met betrekking tot de voorbereidingsprocedure voor de 
samenvoeging van de korpsen Heerlen on Hoensbroek is gen 
aantal aspecten ondarzocht: 

a) de actieve deelname aan de voorbereidingen; 

b) de wijze van informatie over het verloop van de 
voorbereidingen; 

c) de tevredenheid over de informatie over het verloop 
van de voorbereidingen; 

d) de informatie over keuzemogelijkheden; 

e) de voorkeur die men had uitgesproken; 

f) de overeenstemming tussen voorkaur on toegewezen 
pleats; 



g) de ruimte voor het kenbaar maken van de eigen 
mening; 

h) de opzet van de samenvoegingsprocedure; 

i) de belangenbehartiging door de vakorganisaties. 

Achtereenvolgens zullen de onderzoekresultaten worden 
besproken. 

a. actieve deelname aan de voorbereidingen 
Under de personen die hebben meegedaan aan de enquete 
bevonden zich 35 personen die op enigerlei wijze actief 
hebben meegedaan aan de voorbereidingen, 28 personen van 
het Heerlense korps en 7 personen van het Hoensbroekse 
korps. Percentueel is dit 30% van de respondenten. Wan-
near wordt gekeken naar de rang van deze "actieve" 
personen, dan blijkt dat 14 van de 35 de rang van agent 
of hoofdagent hebben, 9 van de 35 de rang van brigadier, 
6 van de 35 de rang van adjudant of hoger en eveneens 6 
van de 35 zijn administratief personeel. Alle rangen van 
het korps zijn vertegenwoordigd. Het ligt meer voor de 
hand dat personen hoger in rang zich actief met de voor-
bereidingen bezighouden, made door hun kennis ter zake. 
Dat desondanks ook lagere rangen zijn vertegenwoordigd, 
vindt zijn achtergrond in de bewust opgezette brede 
samenstellibg van de stuurgroep en de werkgroepen. 

b. informatie over het verloop van de samenvoeginq 
Hoewel de procedure zodanig was opgezet dat ieder lid 
van de twee korpsen op de hoogte kon zijn van de voort-
gang van de samenvoegingsprocedure (schriftelijke nota's 
an reorganisatiebulletins), zegt toch 5% van de 
respondenten van Heerlen en Hoensbroek tezamen geen in-
formatie te hebben ontvangen over de voortgang van de 
voorbereidingen. Dit zou kunnen wijzen op een gebrek 
aan interesse of motivatie. Hetovergrote deel heeft de 
informatie schriftelijk ontvangen (85%). Tussen Heerlen 
en Hoensbroek bestaat er in zoverre men verschil dat de 
personen die zeiden geen informatie te hebben ontvangen, 
alle afkomstig zijn uit Heerlen. Daze zijn in de rang van 
agent of hoofdagent, werkzaam bij de surveillancedienst. 
Hogere rangen hebben allemaal voortgangsinformatie ont-
vangen. 

c. tevredenheid over de voortgangsinformatie  
Over het algemeen zijn de respondenten van zowel het 
Heerlense els het Hoensbroekse korps tevreden tot zeer 
tevreden over de informatie over de voortgang van de 
samenvoeging, slechts 14% is ontevreden. Tussen 
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Hoensbroek en Heerlen doen rich geen significante ver-
schillen voor; de tendens is wel dat de mansen uit 
Hoensbroek lets tevredener zijn. 
Haar rang bezien zijn de personen in de rang van 
brigadier en hoger moor tevreden den personen in eon la-
gere rang. 
Naar functie hebben de leden van de surveillance- of 
justitile dienst gen wat negatiever oordeel clan het 
personeel van de administratieve of ondersteunende 
dienst. 
Doze verschillen near rang en functie golden zowel voor 
Heerlen als voor Hoensbroek. 
Redenen tot ontevredenheid zijn onder andere: 

• gebrekkige informatie; 

• nog onzekerheid over de tookomst: 

• late informatie. 

d. de informatie over keuzemooeliikheden 
Gevraagd is of men informatie had gekregen over kouze-
mogelijkheden, en zo ja of doze informatie voldoende of 
onvoldonnde was. Voor rover men daze vraag heeft beant-
woord. zegt 11% goon informatie te hebbon gekregen: 63% 
kreeg voldoende informatie en 19% kreeg onvoldoende in-
formatie. Loden van het Hoensbroekse korps zeggen 
relatief vaker goon informatie to hebben gekregon. 
Naar rang ondorscheiden zijn relatief vaker de honer° 
rangen tevreden over de ontvangen informatie. Naar func-
tie is de surveillancedienst volgens zoggen minder 
goVnformeerd, met name in Hoensbroek. 

e. voorkeur kenbaar gemaakt 
Tweederde (64%) zegt goon voorkeur kenbaar to hebben ge-
maakt. flit is verklaarbaar, nl. niet iedereen kwam voor 
herplaatsing in aanmerking en bovendien waren or niet 
zoveel plaatsen to herverdelen. 
De percentages voor Heerlen on Hoensbroek afzonderlijk 
lopen uiteen; 67% voor Heerlen en 48X voor Hoensbroek. 
flit vloeit voort tilt de .tamenvoeging van eon klein korps 
met eon groat korps; de leden uit het kleinere korps 
(Hoensbroek) hebben dam moor keuzemogelijkheden, onder 
andere vanwege de specialismen. 

f. overeenstemminn voorkeur en pleats 
Voor rover men deze.vraag heoft beantwoord of daze vraag 
van toepassing was, blijkt dat bij 61% overeenstemming 
was. Bij Heerlen lint tilt percentage hover den bij 
Hoensbroek; 70% tegenover 39%. 



Bij personen in de rang van agent tot brigadier on vooral 
in de surveillancedienst is or relatief vaker goon over-
eenstemming met de geuite voorkeur; de "concurrentie" 
met anderen over de beschikbare plaatsen is voor hen 
waarschijnlijk groter. 

a. ruimte voor kenbaar maken van mening 
De helft (55%) van degenen die doze vraag hebben beant-
woord, is tevreden over de ruimte die men heeft gekregen 
om zijn eigen mening kenbaar to maken; 18% heeft goon 
oordeel hierover en 27% is ontevreden. Het beeld van 
Hoensbroek is nauwelijks anders den dat voor Heerlen. De 
personen die ontevreden zijn, zijn zowel in Heerlen als 
in Hoensbroek vooral agenten on hoofdagenten, on met na-
me uit de surveillancedienst. Voor eon deel kan dit 
samenhangen met de onder punt b gebleken geringere into-
resse. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• nauwelijks overleg; 
• gebrekkige informatie; 
• geen inspraak. 

h. de opzet van de samenvoegingsprocedure 
De helft (50%) van de leden van het Heerlense en 
Hoensbroekge korps tezamen is tevreden tot zeer tevreden 
over de opzet van de procedure; 29% is tevreden noch on-
tevreden, 13% is ontevreden en 8% heeft goon mening. De 
leden van het Heerlense korps zijn tevredener dan de le-
den van het Hoensbroekse korps, 56% tegenover 30%. De 
ontevreden leden bevinden zich onder de agenten en 
hoofdagenten, vooral van de surveillancedienst, alsook 
onder het administratieve on technische personeel. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• onvoldoende individuele aandacht; 
• goon inspraak; 
• nog onduidelijke functievorming; 
• ontbreken van materiele voorzieningen; 
• gebrekkige informatie. 

i, de belangenbehartiging door vakorganisaties 
Het oordeel over de wijze van belangenbehartiging door 
de vakorganisaties is zeer negatief; 60% van de 
respondenten van Heerlen on Hoensbroek tezamen is onte-
vreden tot zeer ontevreden. Daarnaast is 8% ontevreden 
noch tevreden, 9% tevreden en heeft 23% goon mening. 
De leden van het Hoensbroekse korps hebben vaker dan hun 
collega's in Heerlen eon mening gegeven, on dan veelal 
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negatief; an is (nor) ontevreden tegenover 52Z van 
Heerlen. 
De ontevreden mensen bevinden zich in elle rangen van de 
surveillancedienst en van de justitiele dienst, van 
agent tot brigadier, alsmede onder het administration 
personeel. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• het zeer traag reageren op hetgeen in Limburg gaande 
Was; 

• goon aandacht voor persoonlijke situatie; 
• geen overleg met de dienstcommissie; 
• door vakorganisatie goon informatie gegeven; 
• goon protest aangetekend tegen de plannen. 

Samengevat blijkt met betrekking tot de voorbereidings-
procedure dat: 

• eon relatief crook deel van hat Heerlense en 
Hoensbroekse korps abtief bij de voorbereidingen was 
betrokken, uit alle geledingen doch met een accent 
op de hogere rangen; 

• het overgrote deel informatie heeft gekregen over 
het verloop van de voorbereidingen; sheen onder de 
surveillancedienst van Heerlen zeiden enkelen dat ze 
peen informatie hadden gekregen; 

• ongeveer driekwart tevreden was over de voortgangs-
informatie. 
Voor Hoensbroek lag het percentage jets hoger; els 
ook voor de hogere rangen (vooral brigadier) en de 
leidinggevende functies; 

• ongeveer tweederde voldoende informatie kreeg over 
de keuzemogelijkheden, Heerlen jets moor dan 
Hoensbroek. De rangen vanaf brigadier kregen vaker 
voldoende informatie; de leden van de surveillance-
dienst kregen vaker goon informatie; 

• tweederde mode omdat het voor hen niet van toe-
passing was goon v'borkeur kenbaar had gemaakt, in 
Heerlen nog meer dan in Hoensbroek; 

• bij tweederde de voorkeur in overeenstemming was met 
de plaatsing; bij Heerlen was dit nog hoger. 
Geringere overeenstemming was or bij personae' in de 
rang van agent tot on met brigadier, on vooral in de 
surveillancedienst; 



• de helft tevreden was over de geboden ruimte cm de 
eigen mening kenbaar te maken, zowel in Heerlen als 
in Hoensbroek. 
Agenten en hoofdagenten waren ontevredener, vooral 
vanuit de surveillancedienst; 

• driekwart tevreden was over de opzet van de voorbe-
reidingsprocedure; voor Heerlen lag dit hoger dan 
voor Hoensbroek. 

_Agenten en hoofdagenten, vooral uit de surveillance-
dienst, en laden van de administratieve an tech-
nische dienst waren ontevredener; 

• tweederde ontevreden was over de belangenbehartiging 
door de vakorganisaties; in Hoensbroek lag dit nog 
hoger. 
Daze ontevreden personen bekleedden de rang van 
agent tot en met brigadier of behoorden tot het ad-
ministratieve en technische personeel; en waren uit 
alle diensten afkomstig. 

Het algehele beeld met betrekking tot de gevolgde voor-
bereidingsprocedure voor de samenvoeging van Heerlen en 
Hoensbroek is tamelijk gunstig, naar de mening van de 
laden van zowei het Heerlense als het Hoensbroekse 
korps. Wat minder positief was men in feite alleen over 
het kenbaar kunnen maken van de eigen mening en de infor-
matie over de keuzemogelijkheden. Tevreden was men 
vooral over de informatievoorziening over het verloop 
van de voorbereidingen onder andere door middel van de 
bulletins) an over de opzet van de procedure tot samen-
voeging. 
Op deze twee aspecten .waren de laden van het Heerlense 
korps tevredener dan de laden van het Hoensbroekse 
korps. Bij de overige aspecten traden vrijwel geen ver-
schillen 

Naar rang en functie onderscheiden zijn het vooral 
agenten en hoofdagenten van de surveillancedienst die 
negatiever oordeelden over de diverse aspecten van de 
voorbereidingsprocedure. Wellicht waren ze ook minder 
bereid kennis te nemen van de verstrekte informatie. Zij 
hadden ook vaker minder voldoening in het werk en waren 
minder tevreden over de contacten op het werk. 

7.5.3 Gevolgen van de samenvoeging 
Op het moment dat de enguate ward afgenomen was voor alle 
laden van het Heerlense en Hoensbroekse korps bekend 
waar ze nir de samenvoeging per 1 januari 1982 zouden 
worden geplaatst. Met enig voorbehoud gold dit ook voor 
het administratieve personeel, omdat het daarbij, in af- 
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wachting van de gemeenielijko reorganisatie, eon voorlo-
pige plaatsing batrof. 
In het onderzoek is gevraagd near persoonlijke govolgen 
van de samenvoeging, uitgesplitst naar eon aantal as-
pecten. Genoemd zijn ander andere de promotiemoge-
lijkheden. 	onregelmatigheid 	van 	work. 	de 
specialisatiemogelijkheden, de sportfaciliteiten, de 
beschikking over eon dionsttolefoon on het solaria. 
Op eon aantal van doze aspecten liepen de reacties van de 
leden van het Heerlense en Hoensbroekse korps nogal uit-
eon, mode gegeven de voorheen geldende rechten en voor-
zieningen in elk der korpsen on de wijze van 
samenvoeging van beide korpsen. 

a. promotiemooeliikheden 
In Heerlen meant 57% dat daarin niots zal veranderen. in 
Hoenabroek is dit slechts 17%. In gavel van verandering 
verwacht in Heerlen 83% dat de promotiemogelijkheden go -
ringer zullen warden tegenovar 26% in Hoensbroek; 4% in 
Heerlen on 55% in Hoensbrbek denkt dat ze grater Norden. 

b. specialisatiemogeliikheden  
Daze verandering geldt voor 53% in Heerlen on voor 87% in 
Hoensbroek. 
In Heerlen is de verwachting daarbij in ongevoer gelijke 
percentages dat doze groter den wel geringer zullen 
worden dan wel dat men het nog niet weet. 
In Hoensbroek overheerst de verwachting dist de specie-
lisatiemogelijkheden zullen toenemen (95%). 

c. sportfaciliteiten  
De laden voor Hoensbroek verwachten near dot or veran-
deringen zullen optreden in de sportfaciliteiten dan de 
leden van Heerlen; 83% tegenover 44%. 
Daarbij verwacht men in Hoensbroek in 79% dat de moge-
lijkheden groter zullen worden tegenover 22% voor 
Heerlen. 
In Heerlen overheerst onzekerheid; 71%. 

d. diensttelefoon  
Ook hier doen zich grote verschillen voor in het percen-
tage dat denkt dat dit zal veranderen; 43% in Heerlen en 
87% in Hoensbroek. De leden van hat Hoensbrookso korps 
beschikten over eon diensttelefoon en vreesden dat daze 
faciliteit no de samenvoeging zoo komen to vervallen. 
De onzekerheid over de preciese verandering is in 
Heerlen grater dart in Hoensbroek; 63% tegenover 45%. 



e. hoeveelheid werk 
Verandering hierin zal volgens 51% van de mensen in 
Heerlen optreden; in Hoensbroek is dit 78%. 
Vrijwel unaniem denkt men in Heerlen dat de hoeveelheid 
werk groter zal worden; in Hoensbroek is dit een veal 
minder overheersend beeld en verwacht ook een aantal een 
afname van de hoeveelheid werk. 

f. salaris/ranq 
Van de mensen in Heerlen denkt 36% dat hierin veran-
dering zal optreden; in Hoensbroek is dit 48%. 
Over de aard van de verandering heeft men nog weinig hou-
vast; 65 70% weet nog niet of het salaris hoger of la-
ger zal worden, zowel in Heerlen als in Hoensbroek. 

Wanneer daze te verwachten veranderingen warden samenge-
vat dan blijkt dat: 

• bij elle hierbovengenoemde aspecten een aanzienlijk 
groter deal van het Hoensbroekse korps veranderingen 
verwacht dan van het Heerlense korps; gemiddeld 85% 
tegenover 45%; 

• de promotiemogelijkheden volgens de mensen uit 
Hoensbroek zullen toenemen en volgens de mensen uit 
Heerlen zullen afnemen; 

• de specialisatiemogelijkheden volgens de leden van 
Hoensbroek zullen toenemen, terwijl daze volgens de 
mensen uit Heerlen, volgens de verwachtingen van de 
respondenten, gelijkelijk groter en geringer zullen 
worden; 

• de laden van Hoensbroek verwachten dat de sportfaci-
liteiten groter/beter zullen worden, terwijl voor de 
laden van Heerlen nog niet duidelijk is wat daarin 
zal veranderen; 

• voor de laden van Heerlen nog onduidelijk is wat er 
met de diensttelefoon zal gebeuren. De leden van 
Hoensbroek verwachten evenzeer een handhaving als 
een afschaffing ervan; 

• de laden van het Heerlense korps zijn stelliger over 
de toename van de hoeveelheid werk dan de laden van 
Hoensbroek; 

• zowel de laden van Heerlen als van Hoensbroek weten 
voor het merendeel nog niet wat er ten aanzien van 
hun salaris/rang zal veranderen. 
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Over het algemeen genomen verwachten de mensen uit 
Hoensbroek relatief moor voordelen don de mensen uit 
Heerlen. De mensen uit Heerlen verwachten moor nadelen 
of onzekerheden. 

7.5.4 OvereangsPeriode 
Heast de (permanente) gevolgen van de samenvoeging no 
invoering erven, is in hut onderzoek gavraagd .  near 
tijdelijke gevolgen van de voorbereiding van de semen-
voeging in de overgangsperiode. Gekeken is naar de in-
vloed op het work, op de omgang met college's, op de 
sfeer in de groep an op de privjsituatie. 

a. invloed op het work 
De helft (49X) van de mensen van Heerlen meant dat or 
goon -  invloed op het work is geweest in de voorbe-
reidingsperiode tot aan de samenvoeging; 26% ziet eon 
negatieve invloed. 
Dearentegen signaleart driekwart (73%) van de mensen uit 
Hoensbroek een negatieve invloed: 14% ziet goon invloed. 
Hiervoor is eon verkloring aanwezig. De nagestreefde go-
Hike vertegenwoordiging van Heerlen on Hoensbroek in de 
diverse werkgroepen legde eon relatief zwaar beslag in 
mankracht op het Hoensbroekse korps; ongeveer eenderde 
deel zat in eon werkgroep. Hat vgewone' work kwam bier-
door in het gedrang. Ha klachten hierover hebben laden 
van het Heerlense korps eon deel van de diensten overge-
nomen. 

b. invloed op °mean° met college's 
Ook hier signaleren de mensen tilt Hoensbroek veel vaker 
eon negatieve invloed den de mensen uit Heerlen (68% 
tegenover 28%). Goon invloed ziet 37% van de mensen uit 
Heerlen on 9% van de mensen tilt Hoensbroek. 

c. invloed op de sfeer in de groan  
Hier doen zich goon rote verschillen voor tussen 
Heerlen an Hoensbroek. In Hoensbroek riot 68% eon nega-
tieve invloed, in Heerleh is dit 57%. Goon invloed i5 or 
volgens 17% van de leden van het Heerlense korps on 14% 
van de leden van het Hoensbroekse korps. 

d. invloed op do oriv6situatiq 
Op dit aspect zijn daarentegen weer wel verschillen tug-
son Heerlen on Hoensbroek. In Hoensbroek ziet 45% een 
negatieve invloed on in Heerlen is dit 9%. Goon invloed 
is or volgens 73% van de mensen tilt Heerlen en volgens 
50% van de mensen uit Hoensbroek. 



Over deze vier aspecten tezamen blijkt dus dat de mensen 
uit Hoensbroek bij drie aspecten een veal grotere nega-
tieve invloed menen te signaleren op de overgangssitua-
tie den de mensen uit Heerlen. Het grootste is daze 
negatieve invloed op het werk, vervolgens jets minder op 
de omgang met de collega's en de sfeer in de groep, en 
daarna nog jets minder op de priv‘situatie. Alleen met 
betrekking tot de invloed op de sfeer in de groep zijn de 
mensen uit Heerlen en Hoensbroek een ongeveer gelijke 
mening toegedaan. 

7.6 Evaluatie 
Wanneer de resultaten met betrekking tot de voorbe-
reidingsprocedure (paragraaf 7.5.2) en de gevolgen van 
de samenvoeging (paragraaf 7.5.3 en 4) tezamen worden 
genomen, den is het beeld zeker positief te noemen. 
De leden van zowel het Heerlense als het Hoensbroekse 
korps zijn over het geheel genomen relatief tevreden 
over de wijze van voorbereiding. De aanvankelijk nega-
tieve verwachtingen die bij de aanvang van de voorbe-
reidingsprocedure onder de laden van het Hoensbroekse 
korps leefden, als zou men worden "opgeslokt" door het 
beduidend grotere korps van Heerlen, worden in de ander-
zoekgegevens niet bewaarheid. Hun oordeel over de 
voorbereidingsprocedure en hun verwachtingen ten aanzien 
van hun positie in het nieuwe korps zijn over het alge-
meen niet . negatiever dan die van de leden van het 
Heerlense korps. Alleen ten aanzien van de keuzemoge-
lijkheden en de informatie daarover is men in Hoensbroek 
wat negatiever dan in Heerlen. 
De gevolgen van de samenvoeging zijn op een aantal as-
pecten voor het Hoensbroekse korps (volgens ver-
wachtingen vooraf) zelfs gunstiger in vergelijking tot 
het Heerlense korps. Vooral geldt dit voor de promotie-
mogelijkheden, de specialisatiemogelijkheden, de sport-
faciliteiten en de hoeveelheid werk. 
Daarentegen signaleren de laden van het Hoensbroekse 
korps in de tussenliggende periode tot aan de op handen 
zijnde samenvoeging relatief vaker een negatieve invloed 
op het work, op de omgang met collega's an op de 
privesituatie. Een overigens vrij grote negatieve in-
vloed op de sfeer in de groep wordt zowel in Hoensbroek 
als in Heerlen gesignaleerd. 
Vermoedelijk speelt de onzekerheid over de nieuwe situa-
tie hierbij wel een rol; vaak zal hierover zijn gespro-
ken, zowel op het werk als thuis. Daze onzekerheid 
blijkt op basis van de resultaten van het onderzoek 
enigszins los te staan van het oordeel over de gevolgde 
procedures; daarover is men immers tamelijk tevreden. 

Het gunstige oordeel van de laden van Hoensbroek en 
Heerlen is mijns inziens voor een belangrijk deal het 
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resultaat van de gevolgde voorbereidingsprocedure. Eon 
half jaar no het begin van de voorberaidingsprocedure 
stonden de belangrijkste zaken die met betrekking tot do 
samenvoeging van Heerlen en Hoensbroek moesten worden 
garegeld, vast en waren daze eon de korpsleden bekendge-
maakt. Bovendien was in principe iedereen binnen de 
beide korpsen bij voortduring gernformeerd over hat ver-
loop van de voorbereidingen en in de gelegenheid geweest 
zijn eigen "Jensen en meningen near voren to brengen. 
Niet verholen hierbij meg worden dat het gehele semen-
voegingsproces eon grate investering in mankracht heeft 
gekend Cook buiten de werkuren). Bovendien beschikte 
het Heerlense korps over eon interne drukkerij, waardoor 
de informatievoorziening op eon dergelijke wijze zoals 
beschreven tot stand kon worden gebracht. De semen-
voeging van GP Hoensbroek en GP Heerlen kan procedureel 
gezien als succesvol Norden beschouwd. (De praktijk van 
1982 en volgende jaren zal dit inhoudelijk moeten laten 
zien). Dit succes is onder andere to danken aan: 

• het plan van aanpak l als leidraad voor de to nemen 
steoPeni 

• do vroegtijdige inbreng en betrokkenheid van alle 
korpsleden; 

• gelijkwaardigheid van de korpsleden van Heerlen on 
Hoensbroek, ook qua vertegenwoordiging in de diverse 
werkgroepen; 

• de inzet van de mensen om de samenvoeging to doen 
slogan on streefdata to halen; 

• de grate informatievoorziening on betrachte openheid 
daarin, mode dankzij de eigen huisdrukkerij; 

• de snelheid van werken waardoor ruim wier de in-
gangsdatum de mensen zekerheid hadden over de nieuwe 
pleats an functia; zu hadden daardoor onder andere 
de mogelijkheid zich damp to orienteren; 

• de bewaking van de genomen besluiten door de commis-
sie van afhandeling.; 

Daarbij is het good nog enkele kanttekeningen to noemen 
die made vanuit het Heerlense korps zijn aangedragen. 
Men heeft bewust gekozen voor eon gelijkwaardige vertu-
genwoordiging van het Heerlense en Hoensbroekse korps in 
de diverse voorbereidingsgroepen. Dit heeft evenwel oak 
nadelen gehad, met name voor de werklast van het (klei-
nere) Hoensbroekse korps. Doze word to groat waardoor no 
klachten hierover hula weird geboden vanuit het Heerlense 
korps. 



De voorbereidingen hebben ander zeer grate tijddruk 
plaatsgevonden; zo is ook in de vakantietijd hieraan ge-
werkt. Het tijdschema heeft men vooral ook kunnen halen 
door de goede informele contacten en het wederzijdse 
vertrouwen, onder andere met de leden van de dienstcom-
missie. Bepaalde zaken konden sneller worden geregeld 
door informeel contact, zonder dat allerlei verge-
deringen moesten worden belegd. 
De keuze voor inspraak, overleg en zeggenschap van de 
korpsleden betekent de keuze voor eon minder snelle pro-
cedure dan wanneer alias van "bovenaf" wordt geregeld. 
Ook in eon volgend voorkomend geval zou men in Heerlen 
deze keuze doen. Aileen zou dan eon onderscheid worden 
gemaakt in zaken waarover niet iedereen behoeft mee to 
praten en zaken waarover in principe iedereen zijn 
mening moat kunnen geven. In het eerste geval gaat het 
vooral om organisatorische zaken; doze zouden -zoals in 
Heerlen op eon later moment in de voorbereidingen ook is 
gedaan- een verkorte procedure kunnen volgen. Echter za-
ken die de rechtspositie on dergelijke van de korpsleden 
betreft.dienen de onverkorte procedure to volgen. 
Een belangrijk punt in de voorbereidingen is de informa-
tievoorziening over de voortgang van de voorbereidingen. 
Bewust is in Heerlen gekozen voor eon formele informa-
tievoorziening, opdat de informatie voor iedereen be-
schikbaar is on niet wordt bepaald door de positie 
binnen het korps of de mate van informele contacten. Ook 
dan blijkt evenwel dat niet iedereen in gelijke mate de 
verstrekte informatie tot zich neemt, met name de lagere 
rangen niet. Zonder de formele informatiestroom zouden 
zij wellicht nog minder op de hoogte zijn geweest van de 
stand van zaken van de voorbereidingen van de semen-
voeging van de beide •orpsen. Wat dat betreft is eon 
goede informatievoorziening eon eerste vereiste voor eon 
succesvolle procedure. 
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8 DE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN KERKRADE 

8.1 De nieuwe gemeentegrenzen 
Met de gemeentelijke herindeling zijn de oude gemeenten 
Kerkrade en Eijgelshoven opgeheven on samengevoegd tot 
de nieuwe gemeente Kerkrade. Het inwonertal kwam dear-
moo van ca. 46.720 op ca. 53.130 inwoners. In de diverse 
plannen die or vanaf eind zestiger Saran voor de Zuid 
Limburgse herindeling zijn geweest, is steeds een toe-
voeging van Eijgelshoven aan Kerkrade voorgestaan. 
Eijgelshoven heeft steeds to kennen gegeven weliswaar 
bij voorkeur zelfstandig to willen blijven, maar liever 
aan Kerkrade te worden toebedeeld dan aan de 
SUN-gemeente Landgraaf (Schaesberg, Ubach over Worms, 
Nieuwenhagen). Geografisch en ook sociaal-demografisch 
sluiten Kerkrade en Eijgelshoven goed op elkaar aan. 
Veal zaken werden reeds vanuit Kerkrade geregeld en de 
samenvoeging vloeide als het ware logisch voort uit de 
bestaande situatie. 

8.2 Consequentie voor het politiekorps 
Voor het politiekorps van Kerkrade betekende de toe-
voeging van Eijgelshoven eon uitbreiding van het be-
wakingsgebied met ca. 6.000 inwoners on daarmee een 
uitbreiding van de organieke sterkte. 
Het oude korps had eon sterkte van 81 man met daarbovenop 
eon extra ,contingent van 4 man, tengevolge van het 
teruglopen van het aantal inwoners. Evenals Heerlen en 
Sittard word ook Kerkrade geconfronteerd met de beleids-
lijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de ge-
meentelijke herindeling aan to grijpen als het moment om 
dit extra contingent of to bouwen door de overloop van de 
organieke sterkte in to lopen. Het korps van de nieuwe 
gemeente Kerkrade kreeg eon organieke sterkte van 93 
man; een uitbreiding van 12 man op papier doch in feite 
slechts van 8 man aangezien de oude organisatie opge-
bouwd was rondom 85 man, welke plaatsen ook alle 85 waren 
opgevuld. 
Het RP-personeel van de post Eijgelshoven had reeds in 
eon vroeg stadium kenbaar gemaakt niet over to willen 
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near de GP van Kerkrade. flit betekende dat de GP zelf 
nieuw personeel moest gaan werven. Problemen met be-
trekking tot de datum van afkomen van de nieuwe sterkte 
on de werving van aspiranten via het Landelijk Selectie-
centrum hebben tot geyolg gehad dat pas per 1 april 1982 
de eerste twee aspirantagenten de . primaire 
politie-opleiding konden gaan volgen. Per 1 oktober 1982 
volgden nog 7 aspiranten. 
Per 1 januari 1982 had derhalve de GP van Kerkrade de po-
litiezorg voor eon grater gebied on over eon grater aan-
tal inwoners zonder dat de uitbreiding van het korps was 
gerealiseerd. Oak van het korps RP kon men goon recht 
doen golden op detachering. Bovendien zouden daartoe 
weinig mogelijkheden zijn omdat RP-personeel nodig was 
voor het detachement in Stein on Landgraaf. 
In faith is or in de organisatiestructuur van het 
Kerkraadse korps per 1 januari 1982 niets veranderd, on 
dank, de gebiedsuitbreiding met Eijgelshoven. Zodra het 
korps wel op hear nieuwe sterkte is, zullen de zes 
surveillancebrigades van het korps met eon man warden 
uitgebreid. Daarnaast zdllen de administratieve dienst, 
justitiZle diensi on het bureau vreemdelingenzaken eon 
man personeel extra krijgen. Ook den is or nauwelijks 
sprake van veranderingen in de interne organisatie van 
het korps. Zowel OP de korte als oak op de fats langere 
termijn heeft de gemeentelijke herindeling voor het 
Kerkraadse politiekorps niet veel :neer doen veranderen. 
De organisatiestructuur is dezelfde gebleven. 

8.3 Voarbereiding van de veranderingen 
Nadat in de pal i ti ecommi ssi e de nieuwe sterkte van het 
politiekorps van Kerkrade bekend was geworden, is van de 
zijde van de korpsleiding gestart met de voorbereiding 
van de veranderingen in het politiewerk ten payola:: van 
de gebiedsuitbreiding. Daartoe is contact gezocht met de 
ambtelijke gemeentelijke werkgroep -gevormd uit ambte-
naren van Kerkrade en Eijgelshoven- die belast was met 
de inpassing van de uit Eijgelshoven overkomende ambte-
naren. Vanuit het standpunt dat or voor de politie 
eigenlijk niets -veranderdeaestond or binnen doze work-
groep weinig behoefte zich oak nog met de politie bezig 
to houden. Voorts is de Icorpsleiding to redo gegaan bij 
de burgemeester van Eijgelshoven on bij de commandant 
van de landgroep Nieuwenhagen van het korps RP waartoe 
Eijgelshoven behoorde tot 1 januari 1982. Vooral ging 
het daarbij am informatie die van belang ken zijn voor 
het uitoefenen van de politietaak in het gebied van de 
oude gemeente Eijgelshoven. Van de kant van burgemeester 
en RP word wel de toezegging tot medewerking gedaan doch 
aan die toezegging kon niet altijd gestalts gegeven 
warden, oak al omdat de gewenste gegavens niet 
schriftelijk waren vastgelegd of niet beschikbaar waren. 



Wel is gedurende een drietal maanden , een dubbele sur-
veillance gehouden, dat wil zeggen door personeel van 
het Kerkraadse korps en RP-personeel van Eijgelshoven. 
Het felt respectievelijk de perceptie dot er voor het 
Kerkraadse politiekorps weinig zou veranderen na de her-
indeling, en de onvoldoende beschikbaarheid van 
relevante politiegegevens hebben tot gevolg gehad dat de 
korpsleiding zich buiten het korps slechts beperkt heeft 
kunnen orienteren en voorbereiden op de nieuwe situatie. 
Dit gold vervolgens ook binnen het korps. Informirtie 
over de herindeling on over het formeel nieuwe korps 
-dat slechts in de toekomst eon uitbreiding tegemoet kon 
zien- aan de korpsleden is deels mondeling doch voor 
het merendeel schriftelijk gedaan. Door middel van in-
terne dienstorders werden de korpsleden op de hoogte 
gesteld van onder andere de nieuwe sterkte, het niet 
overkomen van de RP-leden uit Eijgelshoven naar de GP, 
en de wijze van overgang per 1 januari 1982. Ook is de 
herindeling eon aantal keren aan de orde geweest in de 
dienstcommissie. De samenvattingen van de verslagen van 
doze vergaderingen werden gepubliceerd. Voor het avenge 
viol or binnen het korps weinig mode to delen omdat de 
biding zelf over weinig informatie beschikte en omdat 
or voor het bestaande personeel niets zou veranderen. De 
geringe informatie over de herindeling kan -mede.door 
de beroeringen in omringende korpsen en in de land-
groepen van het korps RP alsmede door publicaties over 
elders (onder andere Heerlen) gevoerde 
voorbereidingsprocedures- hebben geleid tot eon gevoel 
van "er buiten warden gehouden; elders verandert van al-
les, dus waarom niet in ons korps". Het is mogelijk dat 
dit in voorbereiding van de herindeling tot uiting komt. 

8.4 Resultaten van het onderzoek 
In de schriftelijke enquate die eind december 1981 onder 
de leden van het Kerkraadse korps heeft plaatsgevonden, 
is vooral ingegaan op het oordeel over de voorbe-
reidingen van de herindelingsveranderingen en op de ver-
wachte gevolgen voor de betrokkenen zelf. Daarnaast 
women vragen opgenomen over moor persoonlijke gegevens, 
onder andere over rang en functie binnen het korps. De 
response in Kerkrade bedroeg 59% (50 van de 85). 
Allereerst zullen enkele moor persoonlijke kenmerken en 
het oordeel over de werksituatie warden beschreven; pa-
ragraaf 8.4.1. Daarna komt de mening over de voorbe-
reiding eon de orde alsmede de gevolgen van de 
veranderingen voor de betrokkenen; paragraaf 8.4.2 en 3. 
En tenslotte wordt ingegaan op de eventuele gevolgen van 
de op handen zijnde veranderingen voor de overgangssi-
tuatie; paragraaf 8.4.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met eon korte evaluatie; paragraaf 8.5 
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8.4.1 Achterorondoeoevens  
Oak in de vragenlijst onder het Kerkraadse personeel 
waren vragen opgenomen over leeftijd, rang an functie 
tonal nde eon indruk to krijgen van de representativiteit 
OP daze kenmerken alsook cm te kunnen nagaan of zich by. 
near rang en functie verschillen voordeden in het oar-
deal over de voorbereidingsprocedure. 
De tabellen met betrekking tot doze kenmerken zijn opge-
nomen in bijlage 7. Het blijkt dat agenten, hoofdagenten 
en brigadiers, vooral uit de surveillancedienst, rola-
t ef minder aan het onderzoek hebben meegedaan. De ho-
gore rangen zijn beter vertegenwoordigd. 

Oak over de werksituatie waren vragen opgenomen. Do uit-
spraken hierover bleken volgens eon factoranalyse drie 
factoren of dimensies to bevatten, zoals is weergegeven 
in bijlage 5. 

De eerste factor was de voldoening met het work. 

voldoening met het work 

root 	 34% (17) 
redelijk 	 30% (15) 
goring 	 36% (18) 

Alhoewel or aeon absolute maatstaf is am to bepalen of 
dit eon gunstige of ongunstige score is, blijkt uit eon 
vergelijking met Heerlen on Hoensbroek dat Kerkrade eon 
middenpositie inneemt. De score is iets gunstiger dan 
die voor Hoensbroek en wat moor ongunstiger dan die voor 
Heerlen. In vergelijking met Sittard is het beeld in 
Kerkrade gunstiger. 
Het is denkbaar dat zich verschillen voordoen near rang 
of naar functie. De aantallen zijn soms nogal goring am 
dergelijke uitsplitsingen to maken, radon -  waarom hier-
over goon tabellen zijn opgenomen. Wanneer tech eon 
uitsplitsing wordt gemaakt, den blijkt de voldoening van 
de surveillance on de administratie geringer to zijn dan 
van de justitiale dienst of de korpsleiding (in ruimere 
zin). Voorts herthen de agenten on hoofdagenten gen gm-
tore voldoening dan personen in de rang van adjudant of 
honer; brigadiers scoren . wat negatiever. 

De tweede factor Was de mate van overleg on infer-
matie over korpszaken. 

overleg en informatie 

groat 	 14% ( 7) 
redelijk 	 27% (13) 
gering 	 59% (29) 



Zowel in absolute termen als ook in relatie tot het korps 
van Heerlen, Hoensbroek of Sittard is de score voor 
Kerkrade negatief. Meer dan de helft is van mening dat de 
mate van overleg en informatie binnen het korps nogal 
goring is. Het is mogelijk dat men, ondanks de instruc-
tie bij de vraagstelling, de informatie met betrekking 
tot de herindeling hierin heeft betrokken. In Kerkrade 
speelt dit wellicht sterker men rol dan in de andere 
korpsen door de geringe veranderingen en daarmee de ge-
ringe mate van informatie. 
De lage score geldt in vrijwel gelijke mate voor de laden 
van de diverse diensten. Ook naar rang is or weinig ver-
schil, met uitzondering van de personen in de rang van 
adjudant en hoger; doze hebben men gunstiger oordeel. 

De derde factor betrof de contacten met collega's 
en directe chef op het work. 

contacten op het werk 

goed 	 50% (25) 
redelijk 	 22% (11) 
slecht 	 28% (14) 

Op zich genomen is het beeld over de contacten op het 
work niet negatief; de helft is zeer tevreden over de 
contacten met directe chef en collega's. In relatie tot 
de gegevens van Hoensbroek en Heerlen is het resultaat 
voor Kerkrade minder positief dan in deze twee korpsen, 
doch gunstiger den dat voor Sittard. 
Haar dienst onderscheiden zijn de contacten beter bij de 
justitiele dienst on de administratieve dienst dan bij 
de surveillancedienst. Naar rang bezien scoren hoofd-
agenten on brigadiers minder positief dan agenten of 
adjudanten of hogere posities. 

8.4.2 De voorbereidingen tot de interne veranderingen  
Zoals ook met betrekking tot Heerlen on Hoensbroek is 
gedaan, zal achtereenvolgens eon aantal aspecten rondom 
de voorbereiding tot de veranderingen worden besproken. 
Daarbij dient men zich to realiseren dat niet alle as-
pecten evenzeer van toepassing zijn geweest. De veran-
deringen waren veel minder ingrijpend (zie paragraaf 
8.2). 
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P. informatie 
Ruim tweederde (69%) zegt van de zijde van het korps goon 
informatie to hebben ontvangen over de gevo1gen van de 
gemeentelijke herindeling voor het gemeentelijke po-
litiekorps van Kerkrade. Voor de overigen was dit in ge-
lijke mate schriftelijk on mondeling gebeurd. Naar rang 
anderscheiden zijn dit vooral personen in de rang van 
adjudant of hoger. 
Slechts enkele personen waren -mode gezien de relatief 
geri nee veranderingen voor het Kerkraadse korps- actief 
betrokken bij de voorbereidingen van doze veranderingen. 
Over het verdere verloop van de voorbereidingen heeft 
21% informatie ontvangen, overwegend schriftelijk. We-
derom waren di t vooral de rangen van adjudant of hoger. 
De geringe informatievoorziening leidt ertoe dat drie-
kwart van de respondenten ontevreden is over de wijze 
waarop men op de hoogte is gehouden (de vraag is hoe ern-
stip men dit moot opvatten, gezien de geringe veran -
deringen). Men vond voor het merendeel de informatie to 
gebrekkig. Agenten en hoofdagenten zijn daarbij ontevre-
dener den de kaderleden. 1  Het administratieve personeel 
was wat minder ontevreden dan agenten an hoofdagenten. 
De surveillancedienst is ontevredener dan de justitiele 
dienst. 

b. voorbereidingsproced 
Op de vraag naar het oordeel over de getroffen voorbe-
reidingen zegt eenderde (30%) or goon mening over to 
hebben of doze good of slecht waren) ruim de helft (55%) 
is ontevreden en de overigen zijn noch tevreden noch on-
tevreden. Relatief ontevreden zijn vooral de agenten van 
de surveillancedienst. Voor hen golden overwegend de 
eventuele veranderingen in verband met de uitbreiding 
van het surveillancegebied. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• aan1ooptijd is to kort; 
• goon inset-oak) 
• onbekendheid met het nieuwe gabled in verband met 

uitoefening politietaalo 
• gebrekkige informatie. 

De aard van de veranderingen en de gebrekkige informatie 
waarover mat name ook de korpsleiding beschikte. waren 
or de oorzaak van dat, behalve schriftelijke informatie 
aan de korpsleden. weinig voorbereidingen getroffen zijn 
(konden warden). Dit zal van invloed zijn op de beant-
woording van de vraag near het °ordeal over de 
voorbereidingsprocedure. De vraag over de opzet van de 
korpsorganisatie na de herindeling was niet van toe-
passing. In feite is or binnen het korps na 1 januari 
1982 niets veranderd (zie paragraaf 8.2). 



c. beleAgenbehartiging vakorganisaties  
Ongeveer de helft heeft goon mening over de wijze van be-
langenbehartiging door de vakorganisaties en nog eons 
13% is noch tevreden noch ontevreden, eon kwart (23%) is 
ontevreden en 16% is tevreden. Kritiekpunten zijn vooral 
het ontbreken van bezwaren van .de kant van de vakorga-
nisaties, het ontbreken van individuele steun en de 
trage reacties. Dat de helft of meer van de respondenten 
goon mening heeft over de rol van de vakbonden is op zich 
niet zo verwonderlijk. In het Kerkraadse korps is de 
dienstcommissie betrokken geweest bij de herindelings-
problematiek. Aangezien er goon personele veranderingen 
zouden komen binnen het korps, was or voor de vakbonden 
goon expliciete rol met betrekking tot Kerkrade wegge-
legd. 

Alhoewel het beeld dat de respondenten geven met be-
trekking tot de voorbereiding van de veranderingen bin-
non het korps enigszins negatief is (weinig informatie 
over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor 
het korps en eon negatief oordeel over de voorbe-
reidingen alsmede over de belangenbehartiging door de 
vakorganisaties), is relativering daarvan op zijn 
pleats. De veranderingen waren goring en voor de vakor-
ganisaties was met betrekking tot Kerkrade goon 
specifieke rol weggelegd. 

8.4.3 Gevolgen van de veranderingen  
Door de aard van de veranderingen respectievelijk de af-
wezigheid van veranderingen was eon aantal vragen hier-
omtrent voor het Kerkraadse korps minder relevant. Onder 
andere de vragen near eon persoonlijke voorkeur voor eon 
andere functie in de organisatie of naar veranderingen 
voor de persoon zelf. Ditzelfde geldt voor de vraag near 
verwachte veranderingen in aspecten van het work, zoals 
promotie- en specialisatiemogelijkheden, omgang met 
nieuwe college's, hoeveelheid on soort work. Slechts eon 
enkeling heeft doze vraag beantwoord on daarbij aange-
geven niet to weten wet or met betrekking tot doze 
aspecten zal gebeuren. In de praktijk zal hierin ook 
weinig veranderen. 

8,4.4 Overgangsperiode 
De geringe veranderingen binnen het korps zullen or toe 
hebben geleid dat de overgangsperiode zonder al te grote 
problemen en onduidelijkheden is verlopen. Dit wordt be-
vestigd in de onderzoekresultaten. Vooral het work zelf 
en de priv6situatie hebben goon invloed ondergaan van de 
overgangsperiode. lets minder geldt dit voor de omgang 
met college's en de sfeer binnen de groep; driekwart 
zegt dat or goon invloed was, 15 20% weet het niet en 5 
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1 10% ondervond eon negatieve invloed. Eon rol hierin 
heeft wellicht gespeeld de uitbreiding van het korps met 
eon kaderplaats, welke mogelijk extern moast worden op-
gevuld totdat bleak dat er aeon RP-functionaris uit 
Eijgelshoven near de GP overging die voor doze kader-
pleats in aanmerking zou komen. Oak zal or binnen het 
korps toch wel over de gevolgen van de gemeentelijke 
herindeling zijn gesproken, mode door de veranderingen 
in de korpsen elders in de regio. 

8.5 Tot slot 
be geringe veranderingen voor het Kerkraadse korps ten 
gevolge van de gemeentelijke herindeling hebben niet al-
lerlei voorbereidingsprocedures met zich moo gebracht. 
In feite waren or nog goon veranderingen per 1 januari 
1982 en heeft de korpsleiding zich noodgedwongen moeten 
beperken tot het verstrekken van veelal schriftelijke 
informatie. 
be resultaten lijken erop to wijzen dat de leden van het 
korps, van hoog tot laa, ook al heeft de herindeling 
vrijwel goon gevolgen gehad, behoefte hadden aan infor-
matie. Wellicht is dit mode ingegeven door de 'onrust' 
die elders in laid Limburg ontstond, zowel bij go-
meentelijke politiekorpsen als bij de landgroepen van 
het korps RP. 
Op zich is dit eon punt dot in eon toekomstige situatie 
de aandacht_verdient. Ook al heeft eon gemeentelijke 
herindeling vrijwel goon betrekking op het eigen korps, 
maar wet op omringende korpsen, clan zou men vroegtijdig 
reeds schriftelijk informatie aan de korpsleden moeten 
kunnen verstrekken, en dear als korpsleiding derhalve 
ook over moeten beschikken. Onrust en onzekerheid die 
in faith nergens op zijn gebaseerd, Norden daardoor weg-
genomen. 



9 DE GENEENTELIJKE HERINDELING VAN SITTARD 

9.1 De nieme gemeentegrenzen 
Na de gemeentelijke herindeling warden aan Sittard de 
voormalige gemeenten Limbricht en Munstergeleen toege-
voegd; elk met ca. 5.000 inwoners waardoor het totale 
inwonertal van de nieuwe gemeente Sittard per 1 januari 
1982 ruim 44.000 bedroeg. Ook deze indeling had -even-
als vela van de andere binnen de totale herindeling- een 
compromiskarakter. In een eerder plan van de Gedepu-
teerde Staten van Limburg zou Munstergeleen aan Geleen 
worden toegevoegd. Munstergeleen wilde heel nadrukkelijk 
een zelfstandige gemeente blijven, doch gaf, als het dan 
toch als gemeente zou moeten verdwijnen, de voorkeur aan 
Sittard boven Geleen. Sittard zag haar gebied graag ook 
nog uitgebraid met Nieuwstadt dat deal uitmaakt van de 
nieuwe gemeente Susteren. Bij de parlementaire behan-
deling van het wetsontwerp is het voorstel tot het 
samengaan van Sittard, Munstergeleen en Limbricht niet 
verder ter discussie geweest. Wel . zijn enkele wij-
zigingen aangebracht met betrekking tot de toedeling van 
de industrieterreinen. 

9.2 Consequentie voor het politiekorps 
De uitbreiding van de gemeente Sittard met Munstergeleen 
an Limbricht had voor het politiakorps van Sittard tame-
115k ingrijpende gevolgen. 
Per 1 januari 	1981 was het korps van Sittard 
gereorganiseerd volgens het wijkteamconcept. Bij daze 

" reorganisatie is het grootste deal van het korps inge-
deeld in drie teams waarvan de leden verantwoordelijk 
zijn voor de integrale politiezorg (generale taak-
stelling) in een deal van de gemeente. Aangezien de 
plannen voor de gemeentelijke herindeling reeds jaren-
lang (in verschillende vormen) op tafel lagen, had men 
bij de reorganisatie daarmee enigszins rekening kunnen 
houden. De gebieden van de drie wijkteams waren zodanig 
afgebakend dat te zijner tijd de gebiedsuitbreiding van 
de gemeente Sittard daarin kon worden ingepast en zo no-
dig een vierde team kon worden gevormd. Alhoewel dit 
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dichter rondom de ingangsdatum van de herindeling in het 
kader van de voorbereidingen daartoe wel is overwogen is 
afgezien van gen vierde team vanwege eon tekort aan man-
kracht. Limbricht viel al in hot bewakingsgebied van e'en 
van de drie teams. Munstergeloen zoo warden , bediend' 
door het team dot op het hoofdbureau was gevestigd. Dit 
team zou daartoe relatief moor mensen krijgen dan de 
avenge twee teams. Op bestuurlijk niveau warden doze 
plannen evenwel doorkruist doordat min of moor overeen-
gekomen was dat Munstergeleen eon eigen politiebureau 
zou krijgen. Actueel werden doze bestuurlijke afspraken 
ten tijde van on ni de gemeenteraadsverkiezingon; veal 
gehoorde termen waren toen "annexatie door Sitter& on 
"het vijfdo wiel aan de wagon". Al. korpsleiding kon men 
niet om doze bestuurlijke afspraken heen. Op zeer korte 
termijn moest eon vierde team worden geformeerd, alsmede 
warden gezorgd voor huisvesting, materieel e.d. Dit 
heeft een goede start van het nieuwe korps vermoedelijk 
niet bevorderd. 
Eon ander probleem betrof de korpssterkte. V66r de her-
indeling omvatte het Settardse korps 58 man organieke 
sterkte alsmede 6 man els extra contingent. Doze 64 
plaatson waren oak feitelijk ingevuld. Munstergeleen en 
Limbricht hadden een post van de RP. Ng de herindeling 
word de organieke sterkte volgens de verdeelsleutel 75 
man. Evenals in Kerkrade en Heerlen vervial daarbij het 
extra contingent van 6 man. Deems° kreeg het korps eon 
uitbreiding met 11 man. Onder het RP-personeel van 
Munstergeleen en Limbricht (10 man in totaal) was weinig 
animo om naar Sittard over to goon; slechts 1 persoon 
heeft daarvan gebruik gemaakt. Via open sollicitaties 
moest nieuw personeel warden aangezocht. De streefdatum 
am per 1 januari 1982 het korps op sterkte to hebben 
bleek niet haalbaar; dit word 1 april 1982. 
In het kort gezegd betekende de herindoling voor het 
Sittardse politiekorps eon uitbreiding van het be-
wakingsgebied, eon 'verlies van het extra contingent 
van 6 man personeel en dorhalve eon relatief geringe 
toename van de organieke sterkte, en de verstoring van 
de interne organisatiestructuur. 

9.3 Voorbereiding van de ver1/2inder1ngen 
Hadat het besluit omtrent de gemeentolijk herindoling 
van Zuid Limburg was genomen, is men binnen het 
Sittardse korps begonnen met de voorbereidingen. In doze 
voorbereidingen heeft de beleidsadviesgroep een belang-
rijke rol gespeeld. (Dit is het adviesorgaan binnen het 
korps en bestaat uit de drie teamcoordinatoren, de chefs 
van de ondersteunende diensten en eon inspecteur; de 
korpschef on de burgemeester kunnen ad hoc de verge-
deringen van de beleidsadviesgroep bijwonen). De 
beleidsadviesgroep was voorstander van eon vierde team 



en heeft tezamen met het bureau Planning van het korps 
onderzocht of daartoe mogelijkheden bestonden. Door ge-
brek aan mankracht, zeker toen bekend ward dat het extra 
contingent zou vervallen, heeft men daarvan afgezien. De 
informatie over de voorbereidingen bereikte de 
korpsleden via de notulen van de beleidsadviesgroep, 
welke verspreid warden ten behoeve van de teamverga-
deringen en de teamchefsvergaderingen. 
Door de beleidsadviesgroep is contact gezocht met de 
rijkspolitie in Born en Beek (de landgroepen waartoe • 
Munstergeleen en Limbricht behoorden), teneinde informa-
tie in te winnen over voor de politie relevante aspecten 
(criminaliteit, assistentieverzoeken, verkeer). De 
medewerking van de zijde van de RP was evenwel gering; de 
RP verstrekte vrijwel geen informatie (had daze informa-
tie niet; ward daarvan weerhouden door de 
districtsleiding?). De situatie in Munstergeleen an 
Limbricht ward pas zichtbaar toen de politiegegevens nar 
de herindeling in Sittard beschikbaar warden. Door dit 
alles ward het Sittardse politiekorps in feite te laat 
betrokken bij, kwam het te laat op de hoogte van wet hear 
to wachten stand. 
loan in november/december 1981 bekend ward dat er eon 
vierde wijkteam moest komen, heeft de beleidsadviesgroep 
de voorbereiding daartoe ter hand genomen tezamen met de 
zogeheten toewijzingscommissie. Daartoe is aangesloten 
bij de interne sollicitatieprocedure die in het korps 
ieder jaar Olaatsvindt. 
In principe wisselt nl. ieder jaar eenvierde deal van 
ieder team, omdat men heeft gekozen voor een 
roulatiesysteem tussen de teams. Dit gebeurt via een 
open sollicitatieprocedure. loan het vierde team moest 
warden geformeerd, heeft ieder teamlid aan daze solli-
citatie kunnen meedoen. De toewijzingscommissie heeft de 
definitieve teamtoedeling geregeld. 
De haastige wijze waarop kort vekir de herindeling een 
vierde team moest warden gevormd, heeft waarschijnlijk 
invloed gehad op de motivatie van de mensen. Een aantal 
mensen ward aan een team toegewezen zonder dat het hun 
keuze was. Materieel en huisvesting voor het vierde team 
was nog niet geregeld; en men zag de beslissing over het 
vierde team als een gebrek aan inspraak. De indruk is dat 
men de toewijzing en de sle,chte start wel geaccepteerd 
heeft, omdat men onderkende dat de druk van buiten het 
korps_was gekomen. Geleidelijkaan is de negatieve sfeer 
weggeebd. 

Eon apart punt Van belang in de voorbereiding van de her-
indeling an in de onderzoekresultaten daarover is de 
plaats van de administratie. Met de uitbreiding van de 
gemeente Sittard kreeg de politie een commissariaat. 
Dit brengt een aantal extra werkzaamheden met zich mee 
zoals vreemdelingenzaken, vergunningen. Zolang de be- 
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noeming van de commissaris nog niet was afgekomen, heeft 
men het administrotieve work dubbel gedaan, zowel bij de 
politie els op het gemeentehuis. Do administratie van de 
politie was al voor eon groat deel afgestemd op de ge-
meentelijke herindeling. 

9.4 Resultaten van het onderzoek 
In de schriftelijke enquCte die eind december 1981 onder 
de leden van het Sittardse korps is gehouden, is vooral 
ingegaan OP het oordeel over de voorbereiding van de 
veranderingen binnen het korps. De response bedroeg 84X 
van de organieke sterkto (54 van de 64). Op eenzelfde 
wijze als is gedaan bij de resultaten van de enquCte on-
der de leden van het Heerlense, het Hoensbroekse en hat 
kerkrader korps zullen voor Sittard de resultaten worden 
besproken. 
Nadat in paragraaf 9.4.1 enkele neer persoonlijke ken-
merken en oordelen over de werksituatie zijn beschreven, 
komen achtereenvolgens in de paragrafen 9.4.2 t/m 9.4.4 
de voorbereiding tot de'reorganisatie, de gevolgen van 
de reorganisatie en de gepercipieerde invloed OP de 
overgangsperiode °an de orde. Paragraaf 9.5 bevat een 
korta evaluatie. 

9.9.1 Achtergrondoecieveng 
De tabellen mat gegevens van de respondenten over leaf-
tijd, rang, en functie zijn cmgenomen in bijlage 8. Net  
blijkt dat het administratief personeel, veelal van Jon-
gore leeftijd, alsmede personen in de rang van brigadier 
of hoger relatief minder aan het onderzoek hebben deel-
agnomen. Oak geldt dit voor het personeel van de under-
steunende afdelingen. 
Het executieve personeel (in de rang van agent on hoofd-
agent) van de drie teams van het Sittardse korps is rola-
tief goad vertegenwoordigd in het onderzoek. 

Ook in Sitard zijn de ganquCteerden vitspraken voorge-
legd over de werksituatie. Bijlage 5 toont de drie fac-
toren die konden worden onderscheiden. 

De °erste factor was de voldoening van het work 

voldoening van het work 

groat 	 15% ( 5) 
redelijk 	 44X (23) 
goring 	 41% (21) 



De voldoening van het werk blijkt nogal gering te zijn; 
bijna de helft is zeer ontevreden an nog eens bijna de 
helft matig tevreden. Zeker wanneer de score voor 
Sittard met die van de overige korpsen uit het onderzoek 
(Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade) wordt vergeleken, valt 
die stark in het nadeel van Sittard uit. 
Naar rang zijn vooral de hoofdagenten minder tevreden. 
Van de teams scoort team 1 negatiever dan team 2 en dit 
weer negatiever dan team 3. 

De tweede factor was de mate van overleg en infor-
matie over korpszaken 

overleg en informatie 

groot 	 56% (26) 
redelijk 	 35• (19) 
gering 	 9% ( 4) 

De mate van informatie en overleg ten aanzien van 
korpszaken en het werk blijkt hoog te zijn, zelfs hoger 
dan bij de drie andere korpsen (Heerlen, Hoensbroek en 
Kerkrade). 
Naar rang zijn vooral personen vanaf de rang van 
brigadier tevredener; voor de teams geldt dat team 3 de 
hoogste score heeft, gevolgd door team 2 en daarna team 
1. 

De derde factor ging over de contacten op het werk 
met collega's en di recta chef. 

contacten op het werk 

goad 	 15% ( 6) 
redelijk 	 39% (18) 
slecht 	 46% (23) 

De contacten op het werk zijn daarentegen'minder goad. 
Bijna de helft vindt de contacten met directe chef en 
collega's relatief slecht. Evenals met betrekking tot 
de voldoening van het werk neemt Sittard de minst gun-
stige positie in vergeleken met de drie andere korpsen. 
Tussen agenten en hoofdagenten doen zich geen ver-
schillen voor; personen in de rang van brigadier of ho-
gar zijn tevredener. Tussen de teams onderling bestaan 
verschillen. Team 3 scoort het gunstigste, gevolgd door 
team 1 en daarna team 2; team 1 en 2 ontlopen elkaar niet 
zoveel. 
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Samengevat blijkt de mate van overleg on informatie 
groot to zijn; daarentagen is men veal minder tevreden 
over de voldoening van het work an de contacten met di-
rect° chef en college's. Voor wat betreft de mate van 
overleg zal de indaling in tamelijk zelfstandig oPer -
erende wijkteams daarin eon rol sealer.. Doch de vraag is 
of- eon dergelijke teamstructuur niet tevans een nega-
tieve invloed heeft OP de social° contacten alsmede op 
het work zelf. Tussen de teams onderling zijn or voorts 
verschillen; op elle drie aspecten scoort team 3 hoger 
den team 1 en 2; team 1 scoort relatief het vaakste het 
meest ongunstig. 

9.4.2 De voorbereidineen tot de interne veranderinnen  
Een aantal aspecten van de voorbereiding van de veran-
deringen binnen het Sittardse korps, waarbii 0.0. van 
drie teams word overgegaan op vier teams, zal hieronder 
aan de orde komen. 

a. informatie 
OP 10% no hebben elle respondenten van de korpsleiding 
informatie gekregen over de veranderingan binnen het 
korps tengavolge van de gemeentelijka herindeling. 
Ongeveer eon kwart (23%) heaft zelf actief eon bijdrage 
geleverd aan de voorbereidingen middels participatie in 
beleidsadviesproep of -commissie. 
Over het verdere verloop van de voorbereiding !weft een-
derde volgens zeggen goon informatie gekregen; voor de 
overigen is dit in galijke mate mondaling an 
schriftelijk gebeurd. De leden van team 3 waren het 
minst gefnformeerd. 
Vervolgens is gevraagd near het °ordeal over de informa-
tievoorziening. De helft blijkt tevreden tot zeer tevre-
den te zijn; eon derde is ontevreden tot zeer 
ontevreden; de overigen nemen eon neutrale positie in. 
De ontevreden respondenten bevinden rich relatief meer 
onder de agenten en hoofdagenten van team 2 en team 3. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• gebrekkige informatie; 
• informatie to 'eat; 
• taokamst is nog onzeker; 
• gebrek aan inspreak. 

p. voorkeur  
Van de respondenten zegt 10% eon voorkeur uitgesproken 
to hebben. Daarbij is eon kwart (26%) nog niet OP de 
hoogte van de veranderingen die hen parsoonlijk be-
treffen. Het merandeal (80%) is tevreden tot rear tevre- 



den over de ruimte die men heeft gehad om zijn mening 
kenbaar te maken. 

Samengevat is men in redelijke mate op de hoogte ge-
bracht en gehouden over de veranderingen binnen het 
korps tengevolge van de gemeentelijke herindeling; het 
merendeel is hierover geInformeerd; de helft is tevreden 
tot zeer tevreden. Bovendien vindt men dat men voldoende 
ruimte heeft gehad om zijn mening kenbaar te maken. Wet 
wel opvilt is dat eon kwart (enkele dagen voor de herin-
delingsdatum) nog niet weet wet voor hen persoonlijk de 
gevolgen zijn. Hiebij zal de formering van het vierde 
team eon rol spelen. 

c. voorbereidingsProcedure 
Over de opzet van de interne veranderingen is de helft 
(46%) tevreden tot zeer tevreden; eon kwart (26%) is 
noch tevreden noch ontevreden en een vijfde (20%) is on-
tevreden tot zeer ontevreden. Eon klein percentage (8%) 
heeft geen mening hieromtrent. 
Redenen 	tot ontevredenheid waren de to korte 
aanlooptijd, de gebrekkige informatie (de wensen ten 
aanzien van de hoeveelheid informatie lijken nogal uit-
een to lopen). en het felt dat de materiele voorzienin-
gen nog niet waren geregeld. 
Ontevreden zijn vooral de agenten en hoofdagenten. 

d. belangenbehartiging vakorganisaties 
Over de wijze van behartiging van de belangen van hun le-
den door de vakorganisaties vanwege de op handen zijnde 
veranderingen heeft een groot deel van de respondenten 
ofwel helemaal goon mening (33%) ofwel eon neutraal 
standpunt (35%). Bij het resterende eenderde deal dat 
wel eon uitgesproken mening heeft, is doze ongeveer in 
gelijke mate positief (17%) els negatief (15%). Zoals 
ook in Kerkrade het geval is, komt dit wellicht door de 
afwezigheid van personele problemen. Een andere oorzaak 
ken gelegen zijn in de geringe zichtbare betrokkenheid 
van de vakorganisaties, alleen intern binnen commissies. 

• Over het geheel genomen hebben de respondenten niet zo'n 
duidelijk oordeel uitgesproken over de voorbereidingen 
van de veranderingen binnen het korps. Eon groot deal 
heeft hierover goon mening of eon neutrale mening. Over 
de opzet van de veranderingen spreken meer respondenten 
zich ult. Relatief moor respondenten oordelen hierover 
positief. 
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9.4.3 Gevolann van de interne veranderinuen 
Oneeveer eon kwart tot eon derde van de respondenten 
heeft op de vraag naar de gevolgen van de veranderingen 
eon bevestigend antwoord gegeven. onderscheiden near eon 
aantal aspecten. Het blijkt dat volgens hun ver-
wachtingen: 

• de promotiemogelijkheden moor zullen afnemen dan 
toenemen; 

• men vertrouwen hoe-ft in de omgang met nieuwe collo-
ga l s; 

• de specialisatiemogelijkheden ;neer zullen afneman 
clan toenemen; 

• de afdeling groter wordt; 

• men vertrouwen haeft in de nieuwe lei ding; 

• de sportfaciliteiten lzullen afnemen; 

• de overwerkurenregeling ongunstiger zal Norden; 

• de onregelmatigheid van hat work zal toenemen; 

• de hoeveelheid work zal toeneman. 

Over daze aspecten tezamen verwachten de leden van het 
Sittardse korps voorzover daarin verandering zal op-
treden ten aanzien van de hoeveelheid on de onregelma-
tigheid van het work °en toename; ook wordt de sideline 
groter. De verandering van de overwerkurenregeling 
lijkt mode ingevuld to zijn near aanleiding van de 
landelijke wijzigingen. Ze zijn voorts van mening dat 
ze het met de nieuwe biding en de nieuwe college's wel 
zullen kunnen vinden. Daarnaast verwachten ze dat (met 
het aantrekken van nieuwe 'sensor.) bun promotiemoge-
lijkheden geringer zullen worden alsmede de 
mogelijkhedan tot het beoefenen van sport (tijd daartoe 
ml door de toename van het work e.d. gaan ontbreken?). 
De totaalbalans slant volgens doze betrekkelijk kleine 
groep respondenten Caen aerde) door in hun nadeel. 

9.4.4 Overoanosperiode 
Volgens de respondenten hebben de voorbereidingen van de 
interne veranderingen in de tussenliggende overgangspe-
riode invloed gahad. Daze invloed is voor de vier onder-
zochte aspecten niet even groot. Het geringste is de 
invloed op de priasituatie; 65% riot helemaal goon in-
vloed. 13% heeft gem mening on 22% riot wel eon invloed 
(13% een position en 9% een negatieve). Ook de invloed 



op de omgang met de collega's is niet zo groot; 35% ziet 
goon invloed, 24% heeft goon mening en 41% ziet wel een 
invloed (33% positief en 8% negatief). De invloed op de 
sfeer in de groep en op het work zelf is het grootste. 
Ten aanzien van het work ziet 38% goon invloed, 8% heeft 
geen mening en 53% ziet wel een invloed (43% positief en 
10% negatief). Ten aanzien van de sfeer in de groep ziet 
22% geen invloed, 16% heeft goon mening en 62% ziet wel 
een invloed (40% positief en 22% negatief). 
Wat opvalt in vergelijking met de andere korpsen is niet 
zozeer de terreinen waarop in de overgangsperiode eon 
invloed merkbaar is van de op handen zijnde veranderin-
gen binnen het korps, alswel de aard van doze invloed. In 
Sittard is deze invloed in tegenstelling tot de drie an-
dere korpsen overwegend positief. Helaas bevat het 
onderzoek goon verdere gegevens over wat deze invloed 
dan wel is geweest. 

9.5 Tot slot 
Wanneer. de resultaten uit de voorgaande paragrafen 
worden samengevat, dan kan men zeggen dat over het go-
heel genomen het beeld over de voorbereidingen van de 
veranderingen redelijk positief is. Men had voldoende 
informatie gekregen, had zijn eigen mening kenbaar kun-
nen maken en was tevreden over de opzet van de interne 
veranderingen. Kritiekpunten die in dit verband werden 
genoemd, vdrwezen merendeels near de korte aanlooptijd 
en het nog niet geregeld zijn van allerlei materiele 
voorzieningen (plaats en inrichting van het vierde wijk-
bureau by.). Hierbij heeft de politieke druk on in eon 
laat stadium alsnog eon vierde wijkteam to formeren, eon 
belangrijke rol gespeeld. Zonder doze druk van buitenaf 
zouden de voorbereidingen zeker zonder al to veel pro-
blemen zijn verlopen. De overgangsperiode heeft weinig 
nadelen to zien gegeven volgens de respondenten. Wel 
verwachtte men eon aantal nadelige gevolgen voor de ei-
gen werksituatie ni de invoering van de veranderingen. 
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10 DE HERINDELING VAN DE RIJKSPOLIT/EGEMEENTEN 

10.1 De nieume gemeentegrenzen 
Met de gemeentelijke herindeling veranderden ook de 
grenzen van de RP-gemeenten. Van het totaal van 58 ge-
meenten in de regio Zuid Limburg waren er 51 een 
RP-gemeente. 
De aard van de veranderingen is uitvoerig aan de orde ge-
komen in de hoofdstukken 2 en 3. In het kort betroffen de 
veranderingen het opheffen van bijna alle 51 gemeenten 
en de vorming van 17 nieuwe gemeenten. Daarvan hadden er 
twee een inwonertal van meer dan 25.000 inwoners en 
waren derhalve geen RP-gemeente meer, nl. de gemeenten 
Landgraaf en Stein. Drie voormalige RP-gemeenten werden 
toegevoegd aan een gemeente waar reeds een eigen ge-
meentelijk politiekorps was, nl. Eijgelshoven aan 
Kerkrade en Limbricht en Munstergeleen aan Sittard. 
De totale oppervlakte van de resterende 15 gemeenten was 
geringer dan vcicir de gemeentelijke herindeling, zo moge 
duidelijk zijn uit de figuren 4 en 5 in hoofdstuk 3. 
Ook het inwonertal ligt lager. Volgens een schatting van 
het CBS bedroeg het inwonertal van de 51 RP-gemeenten 
per 31 december 1981 276.090 inwoners en van de 15 
RP-gemeenten per 1 januari 1982 192.040 inwoners. 

10.2 Gevolgen voor de organisatie van de politie 
Vo-Sraf aan de gemeentelijke herindeling waren de 51 ge-
meenten voor wat betreft de politiezorg ondergebracht in 
16 landgroepen RP. Daarbij betrof het organiek 396 man 
politiepersoneel (inclusief het administratieve perso-
neel).° 1  Ni de gemeentelijke herindeling veranderde dit. 
Indian in iedere gemeente eon landgroep van de RP belast 
zou worden met de politiezorg, zouden 15 landgroepen 
dienen te worden gevormd, met organiek eon totale 

°I Deze an volgende cijfers zijn ontleend eon de note 
"Reorganisatie landgroepen in het district Maastricht 
per 1 januari 1982", districtsleiding Maastricht, ok-
tober 1981. 
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sterkte van 277 man politiepersoneel (inclusief het ad-
ministratieve personeel). Door de gemeentelijke herin-
deling zou hat district Maastricht van het korps RP 
organiek 119 plaatsen kwijtraken. waaronder 33 kader-
plaatsen. Doze daling in het aantal kaderplaatsen is 
enerzijds gelegen in het felt dat postcommando's no de 
herindaling overgingen in ravoncommandoiswaarvoor -ge-
geven het inwonertal- slechts de rang van wmI 
beschikbaar was, en anderzijds in de daling van het to-
tale inwonertal van de 15 nieuwe RP-gemeenten. Van 
enkele van doze 15 landgroepen zou de organieke sterkte 
nogal oaring zijn; de organieke sterkte zou varieren van 
9. 10+1, 10+2 tot 27+3+1b. Alleen de landgroepen van 
Valkenburg on Meerssen zouden beantwoorden aan het 
sterktecriterium zoals dat in de nota 'Schaalvergroting 
bij de landdienst der RP' is gegeven. nl . eon sterkte van 
tenminste 27 man personeel.° 2  
De districtsleiding onderschreef de uitgangspunten van 
doze note. to weten: 

1. de uitvoering van dd politietaak vindt in principe 
pleats aan de voet van de organisatie, door de land-
groep, OP een zo zelfstandig mogelijkewijze; 

2. de zorg voor de uitoefening van de total° politie-
teak geschiedt zoveel mogelijk door elle leden van 
de landgroep. 

Men was voorts van mening dat eon landgroep met een mini-
mumsterkte van 27 man ten hoogste in stoat is om aan de 
noodzakelijke assistentiesurveillance on onderzoeken to 
voldoen. Aan preventieve surveillance (basis- on pro-
jectsurveillance) zou men onvoldoende toekomen, door al-
lerlei externe factoren zoals ME-optreden, detachement 
Schiphol, extra personeel als detachement voor Valken-
burg. cursussen on parketpolitie (alleen al de 
detachering bij de parkeerpolitie vergt gemiddeld 2 man 
per dag). De districtsleiding Maastricht stond dan ook 
zeer nadrukkelijk eon minimumsterkte voor van ca. 34 man 
per landgroep bij eon inwonertal van ca. 19.000 inwoners 
en eon oppervlakte van ca. 180 km'. 
Op basis van een minimumsterkte van ca. 34 man per land-
groan is vervolgens dooe de districtsleiding eon voor-
stel tot reorganisatie (samenvoeging) van de landgroepen 
uitgewerkt, resulterende in acht landgroepen. Dit voor-
stel i5 uiteindelijk uitgemond in een reorganisatie tot 

02  Dit criterium is later onder andere near aanleiding 
van het rapport "proefdistricten" verhoogd tot 34 
man; zie ook do note inzake de gemeentelijke herin-
doling en de gevolgen daarvan voor hat district Maas-
tricht van het korps RP (juni 1981). 



acht nieuwe landgroepen in het district Maastricht, met 
ingang van 1 oktober 1982, naast de landgroep Vaals in de 
gemeente Vaals die met de gemeentelijke herindeling niet 
was opgeheven. (Organisatiebeschikking Minister van 
Justitie). 
Deze acht landgroepen zijn: 

• de landgroep Beek/Muth, gevestigd in de gemeente 
Beek; 

• de landgroep Eijsden/Margraten, gevestigd in de ge-
meente Eijsden; 

• de landgroep Gulpen/Wittem, gevestigd in de gemeente 
Gulpen; 

• de landgroep Meerssen, gevestigd in de gemeente 
Meerssen; 

• de landgroep Schinnen/Onderbanken, gevestigd in de 
gemeente Schinnen; 

• de landgroep Born/Susteren, gevestigd in de gemeente 
Born; 

• de landgroep Valkenburg aan de Geul, gevestigd in de 
gemeente Valkenburg aan de Gaul; 

• de landgroep Voerendaal/Simpelveld, gevestigd in de 
gemeente Voerendaal. 

De oude landgroep Vaals, gevestigd in de gemeente Vaals, 
bleef ongewijzigd. De organieke sterkte van daze negen 
landgroepen bedraagt 280 man personeel (inclusief het 
administrafieve personeel). Dit houdt een teruggang met 
116 man personeel in vergelijking met de organieke 
sterkte van de 16 landgroepen voor de gemeentelijke her-
indeling. 
N.B. Tegenover dit verlies aan personeel bij de land-
groepen van de RP staat •een toename van het personeel bij 
de gemeentelijke politiekorpsen van ca. 125 man (ont-
leend aan cijfers, verstrekt door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken aan de begeleidende 
politiecommissie). Daarmee wil niet gezegd zijn dat het 
verlies aan RP-personeel gemakkelijk is op te vangen. 
Lang niet iedereen in de voormalige RP-gebieden heeft 
gekozen voor men overgang near de GP. 

10.3 De voorbereidingsprocedure 
In hoofdstuk 5 is reeds aangegeven welke procedures 
dienen te worden gevolgd bij een organisatiewijziging 
bij het korps RP ingeval men landgroep meer gemeenten 
omvat, alsmede bij de overgang van RP near GP. Onder-
staand wordt beschreven hoe (welke onderdelen van) daze 
procedure voor organisatiewijziging en voor een overgang 
van RP near GP in het district Maastricht is verlopen, 
zowel near de personen met wie als near de periode waarin 
het (formele of informele) overleg is gevoerd. Gegevens 
hierover zijn afkomstig uit schriftelijke stukken (no- 
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tes, 	notulen van vergadaringen) 	en mondelinge 
gesprekken en interviews met districtsleiding, medewer-
kers van de Algernon° Inspectie en van de directie 
Politie van het Ministerie van Justitie, laden van de 
onderdeelsdienstcommissie en bastuurders van de politie-
vakorganisaties. 

Met betrekking tot de veranderingen in de organisatie 
van de RP in het district Maastricht hebben voortdurend 
twee on sons drie soorten veranderingen door elkaar haen 
gespeeld, nl.: 

a) de overgang van RP naar 

b) de reorganisatie van de landgroepen in het district 
Maastricht; 

c) de eventuele samenvoeging van de districten Maas-
tricht on Roarmond. 

De laatste soort verandiring zal in dit rapport (cf in 
het onderzoek) niat aan de orde koman. Het is van belang 
to waken dat vooral hot bekend warden van de plannen tot 
samenvoeging van de beide districten grate beroaringen 
heeft gegeven, in het najaar van 1981. In beide dis-
tricten is veal vergadertijd besteed aan dit plan tot 
samenvoeging, door de twee onderdeelsdienstcommissies, 
door de staf van de districten, door de specialistische 
diensten on de vakbonden met hun leden. Het kwam zelfs 
tot schriftelijke vragen van leden van de Tweed° Kamer 
aan de toenmalige Minister van Justitie. die daarop ant-
woordde dat eon beslissing tot de vitvoering van teen 
dergelijke samenvoeging pas zou warden genomen nadat de 
reorganisatie van de landgroepen in het district Maas-
tricht was voltooid. Het belaidsvoornamen ten aanzien 
van de samenvoeging van beide districten is wel reeds 
genomen. 
De overige twee soorten veranderingen zullen -voor mat 
betreft de overgang van RP near GP allean de voorbe-
reidingen van de zijde van RP an niet de opbouw van het 
nieuwe gemeentelijke politiekorps- tezamen warden ba-
sproken. De voorbereidingen liepen veelal gelijk Op: het 
accent lag daarbij op 'do reorganisatie van de land-
groepen 

Hat verloop van de voorbereidingen van de reorganisatie 
tot 8 (naast de landgroap Vaals) nieuwe RP-landgroepen 
is stork bepaald door de uitspraak van de ambtenaren-
rechter to Roermond terzake van eon bezwaarschrift van 
aanvankelijk Olin on vervolgens nog elf kaderleden tegen 
de door de districtscommandant voor hen voorgestelde 
herplaatsing. Door daze uitspraak kon het reorganisatie-
voorstel van de districtscommandant goon doorgang vinden 



an ward op het niveau van het Ministerie ,van 
Justitie/Algemene Inspectie eon nieuw voorstel uitge-
werkt. Door de uitspraak van de voorzitter van het 
Ambtenarengerecht mochten de functies, van de 12 betrok-
kenen (voorlopig) niet worden opgeheven noch dezen uit 
hun functie warden ontheven. Dit alles speelde zich af 
toen zowel de organisatorische als de personele in-
vulling van de reorganisatie tot 8 landgroepen in de 
vorm van een voorstel door de districtscommandant was 
ingediend bij de Algemeen Inspecteur. Om die radon zal 
in het onderstaande een onderscheid worden gemaakt in de 
voorbereidingen zoals daze getroffen zijn v66- en ng de 
uitspraak van de ambtenarenrechter. In de eerste periode 
((in paragraaf 10.3.2) gaat het over de voorbereiding 
van het voorstel van de districtscommandant an in de 
tweede periode (in paragraaf 10.3.3) over de voorbe-
reiding van het ministeriele voorstel. In daze eerste 
periode is ook de voorbereiding van de overgang van RP 
naar GP door de districtsleiding ter hand genomen. Daze 
wordt in paragraaf 10.3abehandeld. 

10.3.1 De overgana van RP naar GP  
Volgens de richtlijnen voor de overgang van RP naar GP 
licht de districtscommandant zo vroeg mogelijk het per-
soneel van de desbetreffende groep(en) der RP in over de 
installing van het gemeentelijk politiekorps, over de 
formatie er'van an over de inhoud van de overgangsricht-
lijnen. Kort na de behandeling van het wetsontwerp tot 
gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg heeft daze 
informatie-overdracht, mondeling en schriftelijk, aan de 
betreffende groepscommandanten plaatsgevonden. Evenzeer 
is de overgang near GP.toen al onderwerp van bespreking 
geweest in de dienstvergadering van groepscommandanten 
en in de onderdeelsdienstcommissie. 
In totaal ging het om vier landgroepen, nl. de land-
groepen Schaesberg, Nieuwenhagen, (exclusief 
Eijgelshoven dat ward samengevoegd met Kerkrade), Ubach 
over Worms en Stein, en om twee posten van nog twee land-
groepen nl. Limbricht en Munstergeleen (landgroepen Beek 
en Born). 
In daze min of meer informele fase van voorbereiding 
zijn diverse vraagpunten naar voren gebracht vanuit doze 
landgroepen en vanuit de onderdeelsdienstcommissie. Doze 
vraagpunten zijn vervolgens eon de Algemene Inspectie* 
voorgelegd (zie hieronder). In daze zelfde periode ward 
het personeel van de vier landgroepen en de twee posten 
(ook wel aangeduid als "overgangsgebied" of "bedreigd 
gebied") via de groepscommandant reeds gevraagd voorlo-
pig eon to geven of men opteerde voor eon overgang naar 
GP of dat men bij het korps RP wenste to blijven. 
Voorts heeft de districtsleiding in juni 1981 het for-
male overleg met de betrokken burgemeesters, de onder- 
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deelsdienstcommissie, 	vertegenwoordigers 	van 	de 
hoofdbesturen van de politievakorganisaties, het hoofd 
van de inspectie personeelszaken van de Algemene Inspec-
tie en het personeel van de betrokken landgroepen ge-
voerd; afzonderlijk voor de drie landgroepen Schaesberg, 
Nieuwenhagen en Ubach over Worms (de nieuwe gemeente 
landgraaf) on voor de landgroep Stein (de nieuwe gemeen-
te Stein). 
In de richtlijnen nor de overgang van RP naar GP Hardt 
naast dit formele overleg dot moot warden gevoerd, ver-
der weinig bepaald over de to treffen voorbereidingen. 
Alleen ten aanzien van de overgangsperiode wordt de in-
stalling van eon RP-detachement vastgelegd alsmede de 
wijze waarop dit detachement dient af to vloeien. De 
grote 'china en omvang van de veranderingen voor de 
overgangsgebieden was nor de districtsleiding een reden 
om na de eerste vo2rlopige enquete in het najaar van 1981 
nogmaals eon enquete to houden. In doze enquete word aan 
elle wachtmeesters (wm) an wachtmeesters I (wmI) ge-
vraagd near hun voorkeur .voor RP of GP. Indien men bij RP 
wenste to blijven kon men eon voorkeur uitspreken voor 
eon landgroep, post of rayon binnen het district Maas-
tricht of nor eon andere dienst of voar eon ander 
district van het korps RP. Alle geuite voorkeuren met 
betrekking tot eon nieuwe functie binnen het korps RP 
konden warden gehonoreerd; do betrokkenen waren daarvan 
eind 1981, begin 1982 op de hoogte gesteld. 
Voor wat betreft hat personeel uit de gebieden die van RP 
near 	GP 	overgingen, 	golden 	daarbij 	de 
voorschriften/richtlijnen met betrekking tot 
detachering. Men word overgeplaatst naar de nieuwe 
standplaats met gelijktijdige terugdetachering near de 
oude pleats totdat de GP-korpsen op sterkte zouden zijn. 
Voor de afbouw van de detachering golden bepaalde 
regels; zie de richtlijnen. Het kaderpersoneel van de 
voormalige landgroepen dat niet near de GP °verging, zou 
boven de sterkte op de staf warden geplaatst on na afloop 
van de detachering waar nodig bij de landgroepen to work 
worden gesteld. Het was weinig zinvol onder hen eon 
enquete to houden; binnen het district Maastricht zouden 
or voor hen waarschijnlijk goon passende functies zijn 
omdat or toch al kaderplaatsen zouden komen to vervallen 
on or vrijwel goon vacabtures waren; elders in het land 
zouden zij op basis van ancienniteit on geschiktheid moo 
kunnen doen bij vrijkomende functies. 
Na het formele overleg an de enquetes heeft men an de 
zijde van de districtsleiding verder weinig kunnen doen 
aan de voorbereiding van de overgang naar GP. De keuze 
voar RP of GP moest het betrokken personeel zelf maken; 
op eon snelle benoeming van de nieuwe korpschefs kon men 
vanuit de RP weinig of goon invloed uitoefenen on even -
min op eon snelle wetving van nieuw GP-personeel an 
daarmee op de snelheid waarmee hat RP-detachement zou 



kunnen worden afgebouwd. Naar het personeel in de over-
gangsgebieden kan dit de indruk hebben gewekt als zou 
men door de districtsleiding in de steek zijn gelaten. 
Men had van de zijde van de leiding ook informatie ver-
wacht over de specifieke kenmerken van eon gemeentelijk 
politiekorps en de verschillen ten opzichte van een 
landgroep RP. De vraag of deze verwachting rejel is, en 
of dergelijke informatie niet eerder van het nieuwe 
GP-korps zou moeten komen, zal hier in het midden worden 
gelaten. Mijns inziens maakt men herhaling van dezelfde 
antwoorden op reeds gestelde vragen geen einde aan de 
onzekerheid waarin het RP-personeel verkeerde, mede om-
dat die antwoorden weinig houvast konden bieden. 

10.3.2 Het reorganisatievoorstel van de districtscommandant 
Een reorganisatie van de landgroepen binnen het district 
Maastricht werd reeds in een vroeg stadium noodzakelijk 
geacht. In men nota" van maart 1981 (een tweede versie 
dateert van juni 1981), waarin een samenvoeging van de 
districten Maastricht en Roermond werd voorgesteld, kwam 
eveneens de mogelijkheid respectievelijk de noodzaak van 
een reorganisatie van de landgroepen binnen het district 
Maastricht aan de orde, dit naar aanleiding van de op 
handen zijnde gemeentelijke herindeling. 
Binnen het district Maastricht vonden vanaf medio april 
1981 besprekingen plaats binnen de onderdeelsdienstcom-
missie. De.ze besprekingen betroffen zowel de overgang 
van RP near GP els de reorganisatie van de landgroepen. 
Door de onderdeelsdienstcommissie werden voorts werk-
groepen geformeerd om de onderhavige problematiek uit to 
werken en met de districtsleiding te bespreken. Uit men 
vergadering van de onderdeelsdienstcommissie van april 
1981 blijkt dat de onderdeelsdienstcommissie toen reeds 
op de hoogte was van de plannen tot reorganisatie van de 
landgroepen binnen het district Maastricht en tot samen-
voeging van het district Maastricht met het district 
Roermond. Op de districtstaf werd een Commissie Herin-
deling RP Maastricht gevormd, bestaande uit de 
districtscommandant, de hoofden van dienst en men toege-
voegde officier. Deze commissie heeft de verdere 
voorbereidingen ter hand genomen zowel ten aanzien van 
de overgang van GP als ten aanzien van de reorganisatie 
van de landgroepen, en de noodzakelijke stappen gezet. 
Het hoofd algemene dienst had in belangrijke mate de da-
gelijkse leiding in deze. De voorbereidingen voor de 
overgang van RP near GP en de reorganisatie liepen in de 

" Note inzake de gemeentelijke herindeling Zuid Limburg 
en de gevolgen daarvan voor het district Maastricht 
van het korps RP, Algemene Inspectie Voorburg, maart 
(juni) 1981. 
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tijd bezien gelijk op. Eon aantal voorbereidende activi-
teiten voor elk,  van doze twee soorten veranderingen is 
clan oak niet altijd van elkaar to scheiden. Zo leverden 
de dienstbesprekingen tussen de districtsleiding en de 
groepscommandanten on de voorbereidende werkzaamheden 
van de Commissie Herindeling en van on van de work-
groepen van de onderdeelsdienstcommissia eon aantal 
vragen op die in hoofdzaak gingen over de overgang van RP 
near GP. Doze vragen werden in mei 1981 door de dis-
trictscommandant voorgelegd aan de Algemene Inspectie. 
De informela feso van de voorbereidingen van de reorga-
nisatie van de landgroepen eindigde op 16 mei 1981 mat 
het officiele verzoek van de districtscommandant aan de 
Algemeen Inspecteur tot toestemming om de voor de re-
organisatie noodzakelijke procedure to 'torten (zie de 
procedure organisatiewijziging). Bij dit verzoek was eon 
notitie gevoegd met eon voorstel tot reorganisatie van 
de RP-landgroepen in het district Maastricht ng de ge-
meentelijke herindeling. En tevens word eon 
samenvoeging met het district Roermond voorgesteld. 
Na een bespreking van dezb notitie en van de reeds eerder 
verwoorde vraagpunten die waren gerezen met betrekking 
tot de overgang van RP naar GP. eind mei 1981. warden 
kort Sam, de groepscommandanten van de landgroepen 
schriftelijk door de districtscommandant op de hoogte 
gesteld van de inhoud van de hierboven genoemde notitie 
on van de antwoorden van de Algemene Inspectie op de on-
der andere door hen gestelde vragen. Eind mei 1981 was 
men derhalve op de landgroepenbij de groepsleiding for-
moot bekend met de reorganisatieplannen on de plannen 
tot samenvoeging met het district Roormond. In ditzelfde 
schrijven word door de districtscommandant aan de 
groepscommandant van de overgangsgebieden gevraagd de 
°erste van de twee eerder genoemde enquetes to houden 
mat betrekking tot de eventuele overgang naar de GP. 
Met het schrijven d.d. 16 juni 1981 van de Algemeen In-
specteur tot toestemming aan de districtscommandant om 
het formele overleg met de betrokken burgemeesters, met 
de Commissaris der Koningin on met de 
Procureur-Generaal, zoals omschreven in de procedure or-
ganisatiewijziging. to voeren began de formele fase. 
Het begin van de formele faze word gekenmerkt door pen 
verdere uitwerking van 'twit reorganisatievoorstel tot 8 
landgroepen door de Commissie Herindeling in overleg met 
de werkgroep van de onderdeelsdienstcommissie. 
In daze periode ging oak de voorbereidende onderdeels-
dienstcommissie in eon vergadering in principe accoord 
met de reorganisatie tot 8 landgroepen, doch was nog 
aarzeland om or geheel meta in to stammen vanwege perso-
nele problemen die eraan waren verbonden. Daarnaast 
startte de districtscommandant het overleg met de Com-
missaris der Koningin on de Procureur-Ganeraal. 



Naast de voorbereidingen binnen het district warden in 
juli 1981 van de zijde van het Ministerie van Justitie 
(directie Politie) de Commissaris der Koningin an de 
Procureur-Generaal op de hoogte gebracht van de plannen 
tot reorganisatie van de landgroepen en tot samenvoeging 
van de districten Maastricht en Roermond met het verzoek 
om hun standpunt ter zake. Een positieve reactie van zo-
wel de Commissaris der Koningin als van de 
Procureur-Generaal ward kort daarop aan het Ministerie 
van Justitie verzonden. 
Ten aanzien van de overgang van RP near GP waren de voor-
bereidingen in deze fase beperkt. Omdat de nieuwe burge-
meesters en vooral de korpschefs van de twee nieuw te .  
vormen gemeentelijke politiekorpsen nog niet bekend 
waren, had een deal van het personeel van daze land-
groepen nog geen keuze voor GP of RP gemaakt. 

Met de uitwerking van het reorganisatievoorstel tot 8 
nieuwe landgroepen bleak dat zich eon aantal problemen 
zou gaan voordoen met betrekking tot de personele in-
vulling. 
In overleg met het hoofd van de inspectie personeelsza-
ken van de Algemene Inspectie was -vanwege het ont-
breken van richtlijnen voor de herplaatsing van 
(kader)personeel- gekozen voor het principe van her-
plaatsing binnen de nieuw te vormen landgroepen in het 
gabled wear men reeds werkzaam was en dan volgens 
anci&miteft. Afgezien ward van een districtsgewijze of 
een landelijke openstelling van de kaderplaatsen. Toe-
passing van het criterium van herplaatsing binnen de 
nieuw te vormen landgroepen zou op een vijftal plaatsen 
near de mening van de districtscommandant tot on-
billijkheid en onredelijkheid leiden. Dear ward derhalve 
in het herplaatsingsvoorstel afgeweken van het 
ancienniteitsprincipe. 
Met daze probleemgevallen hebben individueel in augustus 
1981 gesprekken plaatsgehad. 
Vervolgens is in eon extra vergadering in augustus 1981 
met de groepscommandanten an ply. groepscommandanten de 
personele invulling van de 8 nieuw to vormen landgroepen 
besproken, met uitzondering van de groeps- on ply. 
groepscommando's. Aan de groepscommandanten weird daarbij 
gevraagd om -vooruitlopende op de besprekingen die nog 
per landgroep gehouden zouden worden- de principes die 
bij de personele invulling waren gehanteerd (en de re-
denen voor afwijking daarvan) alsmede de namen binnen de 
eigen groep aan de orde te stellen. Daze besprekingen 
hebben plaatsgevonden in augustus an september 1981. Per 
groep ward het reorganisatievoorstel door de districts-
leiding nader toegelicht, zonder de personele invulling 
van de groepscommando's. 
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In doze zelfde periode (september 1981) vond het 'horen' 
ven de betrokken burgemeesters pleats. 
Het felt dat de reorganisatie van de landgroepenuzich 
zou gaan voltrekken bij eon gemeentelijke herindeling 
maakte de situatie extra gecompliceerd. Volgens de pro-
cedure organisatiewijziging moot overleg gevoerd warden 
mat de betrokken burgemeesters. Echter, de burgemeesters 
met wie in 1981 dit overleg ward gevoerd, waren fiat de 
burgemeesters van de per 1 januari 1982 nieuw gevormde 
gemeenten waar de nieuwe landgroep de politiezorg moest 
gaan vervullen. De nieuwe burgemeesters moesten nog 
warden benoemd en konden goon mening geven over het re-
orgenisatievoorstel. Het overleg ward gevoerd met de 
oude burgemeesters, afzonderlijk per nieuw to vormen 
landgroep, in die gemeenten wear volgens het voorstel de 
structuur van de landgroep zou gaan veranderen. Dear-
nanst waren or twee plenaire vergaderingen van de 
Commissaris der Koningin met de betrokken burgemeesters. 

De tweede enque4te die in het najner van 1981 in de over-
gangsgebieden werd gehouden, word tevens gehouden onder 
de wm(I) uit de avenge landgroepen. Zij konden aangeven 
of zij eon voorkeur hadden voor plaatsen binnen of 
buiten het district; ingeval van herplaatsing buiten het 
district zou ruimte worden gecreierd voor het 
RP-personeel uit de overgangsgebieden. De grate mate 
waarin van doze mogelijkheid gebruik ward gemaakt, nood-
zankte tot eon sluitingstermijn, nl. 15 oktober 1981. 
Media 1983 zijn elle voorkeuren van het personeel uit de 
niet-bedreigde gebieden inderdaad oak gerealiseerd. 

De maanden september on oktober 1981 warden vooral ge-
kenmerkt door besprekingen near aanleiding van de voor-
genomen plannen tot samenvoeging van do districten 
Maastricht on Roermond. Dit gold oak voor de onderdeels-
dienstcommissie. Nadat de onderdeelsdienstcommissie 
reeds eerder in principe had ingestemd met de reorgani-
satie van de landgroepen moest in het najaar van 1981 eon 
definitief standpunt warden ingenomen. In dot verband 
werden door de afzonderlijke politiebonden ook verge
deringen belegd met hun achterban (die overigens 
tamelijk slecht warden bezocht volgens onderdeelsdienst-
commissieleden). De drie politiebonden binnen de 
onderdeelsdienstcommissie (ACP. NPII on ANPV) verschilden 
van mening over de wijzn wearer, de herplaatsing van het 
personeel zou moeten plaatsvinden, regionaal binnen de 
nieuw gevormde groepen (conform het voorstel van de dis-
trictscommandant), binnen het district Maastricht of 
landelijk. De districtscommandant had gekozen voor eon 
regionale herplaatsing in pleats van een openstelling 
van vacatures om eon massale "volksverhuizine door het 
gehele lend, on de beroering van dien, to voorkomen on 



zoveel mogelijk recht te doen aan de positie van het per-
soneel binnen het district Maastricht. 
Na ruggespraak met hun respectievelijke hoofdbestuur is 
de onderdeelsdienstcommissie op 4 november 1981 'contra 
coeur' accoord gegaan met het reorganisatievoorstel en 
de wijze van herplaatsing Van het personeel. Men had 
geen beter alternatieY en vond het voor handen zijnde 
voorstel het minst slechte. Eind november 1981 werd 
door de districtscommandant aan de groepscommandanten 
schriftelijk meegedeeld dat de onderdeelsdienstcommis-
sie zijn instemming met het voorstel had gegeven. 
De maand november 1981 werd voorts gevuld met het ver-
werken van de resultaten van de enquate onder de wm(I) op 
alle landgroepen. Het bleak dat van de bedreigde ge-
bieden meer mensen naar GP wilden overgaan dan men aan-
vankelijk had verwacht. In overleg met de Algemene 
Inspectie ward ernaar gestreefd de. wensen van degenen 
uit de overgangsgebieden die bij de RP wilden blijven te 
honoreren. En ditzelfde gold voor de mensen uit de ove-
rige landgroepen die near buiten het district of near 
een andere dienst wilden. Alle wensen van het personeel 
(wm an wm(I)) uit de overgangsgebieden konden zoals 
reeds gezegd worden gehonoreerd en vOcir 1 januari 1982 
wist men wat de nieuwe standplaats zou worden. 

Nu met de onderdeelsdienstcommissie, de betrokken oude 
burgemeesters, de Commissaris der Koningin an de 
Procureur-Generaal het formeel voorgeschreven overleg 
was gevoerd an deze hadden ingestemd met de reorgani-
satie van de landgroepen, kon de districtscommandant het 
reorganisatievoorstel indienen bij de Algemeen Inspec-
teur. Dit gebeurde op 8 december 1981, voor wat de 
personele invulling betreft. Voordien was het reorgani-
satievoorstel ten aanzien van de nieuwe landgroepen 
reeds toegezonden. Ook de burgemeesters ontvingen de in-
vulling van de functies. 
Dat de Algemene Inspectie pas eind 1981 het reorgani-
satievoorstel ontving, wil niet zeggen dat daze toen pas 
voor het eerst daarvan kennis nam. In de gehele voorbe-
reidingsfase is voortdurend contact geweest tussen de 
districtsleiding en de Algemene Inspectie en vooral dan 
met de afdeling en de inspectie personeelszaken. 
Op 10 december 1981 ward het reorganisatievoorstel door 
de Algemeen Inspecteur aangeboden aan de Minister van 
Justitie. 

Reeds eerder is gewezen op de complicerende factor dat 
met de nieuwe burgemeester niet het formeel voorgeschre-
ven overleg gevoerd kon worden. Voor de aanwijzing van 
een post- of groepscommandant geldt een bepaalde proce-
dure (circulaire van de Minister van Justitie van 23 de-
cember 1957). Onderdeel in daze procedure is dat bij een 
vacature de Algemeen Inspecteur de drie meest geschikt 
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bavonden kandidaten voorlegt eon de districtscommandant. 
Doze pleegt ovaries, met de betrokken burgemeester(s) en 
de Procureur-Generaal over hun wensen ten aanzien van de 
kandidaat waarbij tevens gegevens warden varstrekt over 
de drie geschikt bevonden kandidaten. Een van doze drie 
wordt door de districtscommendant als meest geschikte 
kandidaat voorgesteld. De burgemeester(s) on de 
Procureur-Generaal kunnen met den keuze instemmen doch 
hebben oak de mogelijkheid voor de tweed° of de derde 
kandidaat to opteren. Altijd is or derhalve eon lijstje 
met drie kandidaten. In het onderhavige geval in Zuid 
Limburg waren or goon lijstjes met drie kandidaten. De 
oude burgemeesters hadden ingestemd met de (one) door de 
districtscommandant voorgestelde groeps- of postcomman-
dant. De vraag Was echter of de nieuwa burgemeesters dot 
oak zouden doen; zij moestan nog warden gehoord over het 
reorganisatievoorstel on over de invulling van de com-
mando's. Op eon aantal plaatsen is hierop door de 
districtscommandant gewezen, ander andere in eon brief 
aan de Procureur-Generaal in het begin van december 
1981, waarin tevens tolistemming word gevraagd om de 
overlegprocedure am to keren on het kader to herplaatsen 
volgens het reorganisatievoorstel. 
No overleg tussen de districtscommandant en de Commissa-
ris der Koningin warden de nieuwe burgemeesters media 
december 1981 door de Commissarie.der Koningin op de 
hoogte gesteld van het reorganisatievoorstel en de com-
mando's on word hen gevraagd op korte termijn om eon re-
actie hierop. Daarbij wijzend op de korte beschikbare 
tijd en het felt dat men nog moor nauwelijks in functie 
was, stemden elle burgemeesters in mat de voorstellen 
met uitzondering van de burgemeester van Vaal, die 
pleitte voor eon afzonderlijke landgroep Vaals. Op-
merkingen van de kant van de burgemeesters betroffen de 
pleats van vestiging van het groepsbureau. 

Vooruitlopende op eon formeel verzoek daartoe door de 
Minister van Justitie conform artikel 13 van de Politie-
wet.°' hebben de Commissaris der Koningin on de 
Procureur-Oeneraal begin maart 1982 de Minister van 
Justitie schriftelijk meegedeeld dot zij alsmede de be-
trokken burgemeesters instemden not het 
reorganisatievoorstel. 'Oat de Minister van Justitie 
daerop evenwel goon snellebeslissing terzake heeft kun-
nen nemen, vond zijn oorzaak in het felt dat eon aantal 

Daarin wordt gesteld dat de Minister van Justitie 
-bij eon to geringe organieke sterkte voor eon land-
grog!, per gemeante- ken bepalen dat een landgroep 
moor gemeenten 'sweat, no overlay met de Commissaris 
der Koningin die deartoe de betrokken burgemeesters 
heart. 



kaderleden in een kort geding bij de voorzitter van het 
Ambtenarengerecht bezwaar had aangetekend tegen hun 
plaatsing, waarna daze had beslist dat voor daze 12 per-
sonen geen functieverandering mocht plaatsvinden noch 
dat hun functies mochten worden opgeheven totdat de zaak 
in eon 'normale' procedure door de rechter was 
behandeld. Voordat dit alias zou zijn afgerond zou ge-
ruime tijd zijn verstreken. Daarop kon niet worden 
gewacht gezien het felt dat de gemeentelijke herindeling 
op 1 januari 1982 zou ingaan en het voor de politie eon 
onwerkbare situatie zou worden Indian de organisatie 
daaraan niet zou zijn aangepast. Met de gemeentelijke 
herindeling waren de bestaande gemeenten opgeheven on 
nieuwe gemeenten gevormd. De basis voor de indeling in 
de 16 'oude' landgroepen was daarmee weggevallen; an eon 
nieuwe organisatiestructuur was noodzakelijk. De direc-
tie Politie van het Ministerie van Justitie heeft daarop 
een nieuw reorganisatievoorstel uitgewerkt, met inacht-
neming van de uitspraak van de voorzitter van het 
Ambtenarengerecht. 

10.3.3 Het ministeriele reorganisatievoorstel 
Zoals reeds gezegd heeft het reorganisatievoorstel dat 
door de districtscommandant was uitgewerkt goon uit-
voering kunnen krijgen door een beslissing bij voorraad 
van de voorzitter van het Ambtenarengerecht te Roermond. 
Kort nadat de districtscommandant de personele invulling 
van de commando's van de nieuw to vormen landgroepen 
schriftelijk had medegedeeld aan de Algemeen Inspecteur 
an aan de groepscommandanten van de bestaande land-
groepen, vroeg e'en van de groepscommandanten in het be-
gin van januari 1982 eon beslissing bij voorraad op 
grond van artikel 102 van de Ambtenarenwet 1979. De 
voorgestelde ontheffing uit de bestaande functie an de 
aanwijzing in de nieuwe functie zouden eon aantasting 
zijn van de verworven rechtspositie on eon achteruitgang 
in positie in immateriale zin. Eon "onverwijlde voor-
ziening ter voorkoming van nadeel" zou wenselijk zijn. 
De ontheffing getuigde volgens daze groepscommandant 
(bezwaarder) bovendien van onbehoorlijk bestuur. Eind 
januari 1982 deed de voorzitter van het Ambtenarenge-
recht de voor de "bezwaarder" gunstige uitspraak dat "De 
Minister van Justitie onderscheidenlijk de Algemeen In-
specteur van het korps RP, ieder voor zover het hem 
aangaat, het bestreden besluit als niet genomen en de 
daarin vervatte voorstellen els niet gedaan dient te be-
schoumen, een en ander voorzover het klager betreft, 
zolang over bedoeld besluit door de ambtenarenrechter na 
de gewone behandeling ervan nog geen uitspraak is 
gedaan". De Minister van Justitie on de Algemeen In-
specteur word het verwijt gemaakt onvoldoende juridische 
basis te hebben gegeven aan het reorganisatievoorstel, 
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vooral door to weinig - overleg to hebben gevoerd en on-
voldoende bescherming to hebben geboden aan de 
rechtspositie van de klager. 
Gesteund door doze uitspraak werden dezelfde stappen ge-
zet door nog 11 bezwaarders. Daarbij verwijzend near de 
eerdere beslissing bij voorraad deed de voorzitter van 
het Ambtenarengerecht begin februari 1982 schriftelijk 
(zonder eon hoorzitting) voor doze 11 personen dezelfde 
uitspraak, alhoewel het bij doze 11 personen am twee 
verschillende vormen van functieverandering ging; nl. 
enerzijds eon ontheffing uit eon (ply) groepscommando an 
anderzijds het verlies van eon postcommando vanwege het 
opheffen van de post die ng de herindeling omgezet zou 
warden in eon rayon. Het verlies van het postcommando 
heeft vooral gevolgen voor de "status" van de 
betrokkene: men is onder andere niet longer hulpofficier 
van justitie en voorts vervalt het contact met de burge-
meester van de gemeente waar men postcommandant is. 

De beslissing bij voorraad betekende in feite eon 
schorsingsperiode mat Hetrekking tot de invoering van 
het reorganisatievoorstel totdat de zaak door de ambte-
narenrechter was behandeld, iets wat wel eons eon pear 
jeer zou kunnen gaan duren. Het reorganisatievoorstel 
van de districtscommandant Icon goon uitvoering krijgen 
omdat aan de functie on rechtspositie van de 12 
bezwaarders niets mocht warden veranderd. 
Fen dergelijke schorsingsperiode zou gedurende langere 
tijd eon zeer onwerkbare situatie opleveren. De ge-
meentelijke herindeling was per 1 januari 1982 van 
kracht geworden doch de organisatie van de landgroepen 
was daarop niet afgestemd. Het kwam voor dat eon burge-
meester van doen had met moor dan eon groepscommandant. 
Op het Ministerie van Justitie word daarop een project
groep gevormd, bestaande uit medewerkers van de directie 
Politie en de Algemene Inspectie, met de teak om eon 
nieuw reorganisatievoorstel uit to werken, rekening 
houdende met de beslissing van de voorzitter van het 
Ambtenarengerecht. 
In eon afweging van de keuze voor al dan niet eon gefa-
seerde invoering van de reorganisatie -eerst alleen bij 
die landgroepen die op basis van de uitspraak van de 
voorzitter van hat Ambtenarengerecht geen-problemen op-
leverden en in eon later stadium de overige landgroepen-
word gekozen voor eon gelijktijdige invoering van de re-
organisatie voor alle landgroepen. Vaals bleat bij de 
gemeentelijke herindeling als zelfstandige gemeente on-
gewijzigd on word niet opgeheven. Om die reden word 
ervoor gekozen de landgroep Weals buiten de reorgani-
satie to laten; wel word de mogelijkheid opengelaten 
voor eon toekomstige samenvoeging van de landgroep Vaals 
met (eon) andere landgroep(en). Na eon grondige af -
weging van eon aantal alternatieven op basis van 



bepaalde uitgangspunten" kwam de projectgroep tot eon 
identieke indeling als de districtscommandant, uitgezon-
derd de handhaving van de landgroep Vaals. In het nieuwe 
reorganisatievoorstel was derhalve sprake van 9 land-
groepen binnen het district Maastricht, 8 nieuwe en 1 
bestaande. De bantering van het hieronder to noemen 
rechtspositionele plan bood volgens de projectgroep vol-
doende mogelijkheden om de personele consequenties van 
doze reorganisatie op bevredigende wijze op to lossen. 
Gestreefd diende to worden naar denduidigheid van de 
criteria migens welke de herplaatsing zou moeten gebeu-
ren. Veel van de kritiek op het voorstel van de dis-
trictscommandant betrof nl. het afwijken van het 
principe van ancianniteit. In diverse besprekingen van 
de projectgroep met de districtsleiding Maastricht on 
vervolgens binnen het informele Georganiseerd Overleg 
Rijkspolitie is eon conceptnotitie met betrekking tot de 
uitgangspunten voor de reorganisatie besproken welke 
vervolgens eon definitieve versie kreeg. Eon belangrijk 
punt van bespreking waren de rechtspositionele aspecten. 
Daarbij is aansluiting gezocht bij artikel 117, lid 2 
van het Ambtenarenreglement RP 1975 (ARP, 1975). Dit ar-
tikel luidt: 
"Ontslag wegens opheffing van de betrekking of wegens 
overtolligheid van personeel als gevolg van veran-
dering in de inrichting van de dienst, dan wel wegens 
inkrimping van de personeelssterkte als gevolg van 
verminderAng der werkzaamheden, kan slechts plaats-
vinden indien het na eon grandly onderzoek niet 
mogelijk is gebleken om de ambtenaar binnen het ge-
zagsbereik van Onze Minister andere mede in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem 
passende werkzaamheden op te dragen, dan wel indien 
deze zodanige werkzaamheden weigert to aanvaarden". 

Alhoewel in eon eerder stadium de politiebonden, mode 
via de onderdeelscommissie, hadden ingestemd met de 
voorgestane herplaatsing binnen de nieuw to vormen land-
groepen, kwam andermaal de discussie terug op al dan 
niet eon landelijke openstelling van de kaderfuncties in 
de nieuwe landgroepen. Mode vanwege tot het gestelde in 
artikel 117, lid 2 van het ARP 1975 word na enig overleg 
evenals inhet reorganisatievoorstel van de districtscom-
mandant niet gekozen voor eon landelijke openstelling. 
Not eon landelijke openstelling zou veel moeilijker voor 

°S uitgangspunten waren: de grootte van ca. 34 man van 
eon RP-landgroep die nodig is voor eon minimale taak-
uitoefening; passende functie; zo min mogelijk veran-
deringen; eon districtsgewijze herplaatsing (in 
tegenstelling tot eon regionale herplaatsing binnen 
de nieuwe landgroep) met eenduidige toepassing van 
ancienniteit. 
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passende function kunnen warden gezorgd. In tegen-
stelling tot het voorstel van de districtscommandant 
word niet gekozen voor eon regional° herplaatsing binnen 
de nieuwe landgroep, maar voor eon herplaatsing binnan 
het district, op basis van de criteria van passende 
functie on zo min mogelijk verplaatsingen. 
Vervolgens ging het om de invulling van wat is eon 
passende functie. Men kon zich in het informele George-
niseerd Overleg RP vinden in de onderstaanda om-
schrijving. (hider passende werkzaamheden warden 
verstaan: 

a)  

b)  

function waarean eon rang is 
die welke door de ambtenaar 
"pude" situatie; 

bij gebrek van gelijkwaardige 
gelijk), werkzaamheden op het 
rang. 

verbonden gelijk aan 
ward bekleed in de 

function, (indien mo- 
niveau van de beklade 

De discussies in het infOrmele Georganiseerd Overleg RP 
over de notitie on over het rechtspositionele plan 
hebben geresulteerd in eon aantal wijzigingen. Daze be-
troffen ander andere: 

• de mogelijkheid voor het RP-kaderpersoneel in de 
overgangsgebieden (Stein. Landgraaf) on in tweed° 
instantie moo to solliciteren near functies in de 
nieuwe landgroepen voordat tot eon landelijke open-
stalling wordt overgegaan; 

• do mogelijkhaid tot het aantekenen van bezwaar tegen 
de herplaatsing. 

Dit laatste is nader uitgewerkt in de installing van eon 
plaatsingsadviescommissie, bestaande uit vertegenwoor-
digers van het Mininterie van Justitie (directie 
Politie), van het korps RP en van de (drie) politievak-
organisation. 
De teak van de plaatsingsadviescommissie is cm "eon ad-
vies uit to brangen aan de Algemeen Inspecteur van het 
korps RP over de indeling en plaatsing van eon bij de re-
organisatie van de landgroepen van het district Maas-
tricht betrokken RP-ilmbtenaar die bezwaar heeft 
aangetekend bij de commissie tegen zijn op basis van de 
in de rechtspositionele leidraad genoemde uitgangspunten 
voorgenomen indeling en plaatsing door de Algemeen In-
specteur van het korps RP". 

Madat in begin juni 1982 de diverse partijen (directie 
Algemene Inspectie en politievakorganisatios) 

in het informele Oeorganiseerd Overleg RP accoord waren 
gegaan met de notitie en het rechtspositionele plan, 
volgde eind juni 1982 de goedkeuring in het (formele) 



Georganiseerd Overleg RP. Daarmee kon de reorganisatie 
van de landgroepen eindelijk zijn beslag gaan krijgen. 
Over de personele invulling was tussen de projectgroep 
en de districtsleiding overleg geweest teneinde te be-
Zion hoeveel en welke (nieuwe) probleemgevallen zich 
zouden voordoen volgens het nieuwe 
reorganisatievoorstel. Van de zijde van het district 
Maastricht is zowel door de districtsleiding, de onder-
deelsdienstcommissie als het betrokken personeel kritiek 
geuit op de rechtspositionele leidraad. Doze kritiek 
heeft evenwel niet tot wijziging of aanpassing van de 
leidraad geleid; zie ook paragraaf 10.4. 

In het rechtspositionele plan was bepaald dat dit plan 
zou worden uitgevoerd na overleg met elle betrokkenen, 
te weten de Commissaris der Koningin, de burgemeesters, 
de Procureur-Generaal, de vakorganisaties en de ambte-
naren. 
Dit 	overleg 	heeft 	plaatsgehad 	in 	de 	periode 
augustus-oktober 1982. Begin augustus 1982 warden de 
Commissaris der Koningin, de Procureur-Generaal alsmede 
de Algemene Inspectie op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken en van de inhoud van het nieuwe reorganisatie-
voorstel en de rechtspositionele leidraad. Tevens warden 
de Commissaris der Koningin en de Procureur-Generaal om 
hun standpunt gevraagd, conform de leidraad en artikel 
13 van de Politiewet. De Commissaris der Koningin diende 
daartoe nocieen aantal burgemeesters to horen. 
Binnen de landgroepen in het district Maastricht is 
eveneens de rechtspositionele leidraad verspreid. Zowel 
via de onderdeelsdienstcommissie als aan de districts-
commandant konden ook opmerkingen on suggesties met be-
trekking tot doze leidraad worden ingediend; zie 
Paragraaf 10.4. 
Na afronding van de overlegprocedures vond met terug-
werkende kracht per 1 september 1982 de instelling van 
de 8 nieuwe landgroepen in het district Maastricht 
plaats, naast de bestaande landgroep Vaals. En per 13 
januari 1983 word het kaderpersoneel deals definitief en 
deals voorlopig herplaatst volgens de rechtspositionele 
leidraad. Daartoe zijn na het afkomen van de organisa-
tiebeschikking, met als bijlage de rechtspositionele 
leidraad, per landgroep besprekingen gehouden, waar door 
de districtsleiding ook eon toelichting op de leidraad 
word gegeven. Opmerkingen met betrekking tot de leidraad 
en de herplaatsing werden verwerkt in zg. gespreksnoti-
ties. Doze gespreksnotities vormden weer de basis voor 
het voorstel tot (voorlopige of definitieve) her-
plaatsing, zoals dat door de districtscommdandant bij de 
Algemeen Inspecteur word ingediend. Tevens waren de ge-
maakte opmerkingen en vragen reden tot het uitbrengen 
van eon toelichting op de rechtspositionele leidraad aan 
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de landgroepen, na ruggespreak met het Ministerie van 
Justitie. 
Met de herplaatsing per 13 januari 1983 was eon jaar ng 
de gemeentelijke herindeling de reorganisatie van de 
landgroepen eon fait geworden, alhoewel daarmee nog goon 
einde is aan de rechtspositionele problematiek. Eon aan-
tal kaderleden i5 immers voorlopig herplaatst. 

In paragraaf 10.5 wordt ingegaan op de resultaten van 
het onderzoek naar"de voorbereiding van de reorganisatia 
en van de overgang van RP near GP, voor zover doze voor-
bereidingen -gezien het moment waarop het onderzoek is 
verricht- plaatsvonden voor 1 januari 1982. Daaraan 
voorafgaande worden in paragraaf 10.4 enkele punten van 
discussie besproken. 

10.4 Punten van discussie 
In de analyse van de voorbereidingsprocedures zoals doze 
schriftelijk zijn vastgelegd, aangevuld met bevindingen 
over de wijze waarop de leporbereidingen in Zuid Limburg 
in de praktijk zijn verlopen, kwamen onkel° punten near 
voren. Den zijn: 

a) de pleats of rol van de Algemene Inspectie an de di-
rectie Politie van het Ministerie van Justitie in de 
voorbereidingsprocedure; 

b) de rol van de onderdeelsdienstcommissie en van de 
politievakorganisaties; 

c) de rol van de districtsleiding alsmede resultaten 
die de districtsleiding tijdens de voorbereidingen 
heeft bereikt; 

d) de inhoud van de richtlijnen on de procedure tot or-
ganisatiewijziging; 

e) de inhoud van de rechtspositionele leidraad. 

1. De pleats van de Allsemene InsPectie en de directie Po-
litie van het Ministerie i'van Justitie  
Op verschillende plaatsen in het bovenstaande is aan de 
Algemeen Inspecteur of de Minister van Justitie eon be-
paalde beslissing toebedeeld. Dit geldt voor de procedu-
re organisatiewijziging, voor de instelling van eon 
landgroep voor moor dan eon gemeente (conform artikel 13 
van de Politiewet) alsook voor de procedure voor de aan-
wijzing van eon groeps- of postcommandant. In feite 
neemt de districtscommandant daarbij evenwel eon belang-
rijke pleats in. Door hem wordt een 
(re)organisatievoorstel voor de landgroepen uitgewerkt 



wanneer een landgroep meer gemeenten zal gaan omvatten. 
Ook met betrekking tot de aanwijzing van een groeps- of 
postcommandant doet de districtscommandant aan de burge-
meester en de Procureur-Generaal men voorstel voor de 
meest geschikte kandidaat. 
De bevindingen in Zuid Limburg hebben erop gewezen dat 
de toedeling van daze (voorbereidende) werkzaamheden aan 
de districtscommandant zeker bij dergelijke ingrijpende 
reorganisatievoorstellen wellicht de Algemeen Inspec-
teur en de directie Politie van het Ministerie van 
Justitie in een te afwachtende positie brengt. Met name 
de directie Politie doch formeel oak de Algemeen Inspec-
teur kennen pas de preciese inhoud van het voorstel 
zoals dat is uitgewerkt door de districtscommandant wan-
neer dat voorstel vrijwel zijn definitieve vorm heeft 
gekregen. Met betrekking tot Limburg is in de praktijk 
de Algemene Inspectie reeds in een vroeg stadium inten-
sief bij de voorbereidingen betrokken geweest. Men was 
dus op de hoogte van de niet-(enduidige personele in-
vulling in het voorstel van de districtscommandant. Oak 
al is het denkbaar dat het reorganisatievoorstel van de 
districtscommandant ongewijzigd wordt overgenomen, dan 
nog blijft het een voorstel. De Minister van Justitie 
neemt de beslissing. De voorzitter van het Ambtenaren-
gerecht oordeelde mijns inziens dan ook onterecht dat 
het reorganisatievoorstel van de districtscommandant kan 
worden opgevat als een besluit. Dat neemt niet wag dat 
het voorstel van de districtscommandant doorhet perso-
neel an door anderenopgevat is als men reeds bijna 
genomen besluit. De plaats qpde achtergrond van de Alge-
mene Inspectie an de directie Politie ontlast hen aan de 
ene kant van een aantal werkzaamheden, aan de andere 
kant kunnen zij (en dan vooral de directie Politie) pas 
in een vrij laat stadium beoordelen of ze instemmen met 
de door de districtscommandant gekozen personele in-
vulling. Het regelmatige overleg tussen 
districtscommandant en Algemene Inspectie kan daar voor 
men groot deal een oplossing voor bieden. Voor het Mi-
nisterie van Justitie geldt dit veal minder. De vraag 
rijst derhalve of niet bij zulke omvangrijke operaties 
op meer centraal niveau een projectorganisatie van brede 
samenstelling zou moeten worden gevormd die de reorgani-
satie gaat uitwerken en voorbereiden. De problemen die 
zich in Zuid Limburg op het rechtspositionele vlak 
hebben voorgedaan, maken de deelname van man juridisch 
deskundige aan zo'n projectorganisatie gewenst. De in-
breng van een juridisch deskundige, zoals onderkend door 
de districtsleiding, ward door de Algemene Inspectie 
minder noodzakelijk geacht. Achteraf was er de kritiek 
van de voorzitter van het Ambtenarengerecht dat er on-
voldoende juridische basis en onvoldoende bescherming 
van de rechtspositie ward geboden in het reorganisatie-
voorstel van de districtscommandant. 
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2. De rol van de onderdeelsdienstcommissie en van de po-
litievakoreanisatie 
De onderdeelsdienstcommissie in het district Maastricht 
heeft in het begin van de voorbereidingen van de reorga-
nisatie zelf het aanbod gedaan in werkgroepjes de pro-
blematiek uit to werken. Daarvan is mijns inziens in de 
praktijk niet zoveel terecht gekomen, wellicht door de 
overheersende discussie over het plan tot samenvoeging 
van de districten Maastricht on Roermond. In elk geval 
is de onderdeelsdienstcommissie zelf niet met eon ander. 
beter voorstel gekomen en heeft het het voorstel van de 
districtscommandant aanvaard. Wat dat betreft zou men de 
onderdeelsdienstcommissie eon wat to afwachtende houding 
kunnen verwijten. Aan de andere kant word de onderdeels-
dienstcommissie geconfronteerd met eon geringe actieve 
belangstelling van het betrokken politiepersoneel. Ver-
gaderingen met de respectieve achterban werden slecht 
bezocht. Bovendien was de onderdeelsdienstcommissie niet 
unaniem accoord met de door de districtscommandant ge-
hanteerde uitgangspunten voor de personele invulling) 
zie ook hierboven. 
Voorts speelde de relatie . tussen de onderdeelsdienstcom-
missie en de hoofdbesturen van de 
politievakorganisaties. Afgesproken was dat de hoofdbe-
sturen zich in eerste instantie wat afzijdig zouden 
houden on zouden "inspringen" bij de bespreking van het 
reorganisatievoorstel in het (in)formele Georganiseerd 
Overleg RP. Eon discussie die eerst binnen de onder-
deelsdienstcommissie (mede na ruggespraak met de 
hoofdbesturen) had gespeeld, keerde in het (in)formele 
Georganiseerd Overleg RP terug. Ook werden discussie-
punten van de onderdeelsdienstcommissie niet altijd door 
de hoofdbesturen van de politievakorganisaties overgeno-
men. onder andere ten aanzien van de rechtspositionele 
leidraad. Over het algemeen zou men kunnen stollen dat 
-zeker naar buiten toe- door de onderdeelsdienstcomMis-
sie on de politievakorganisatie to weinig aandacht is 
geweest voor de individuate personele problematiek. 
Daarin kwam pas verandering toen eon aantal personen be-
zwaarschriften tegen hun plaatsing had ingediend on de 
zaak wilde aanspannen bij de voorzitter van het Ambte-
narengerecht. 
Dverigens kan men zich aok afvragen hoe het komt dat de 
grote hoaveelheid informatie van de kant van de dis-, 
trictsleiding en de openheid daarbij niet voldoende 
doorkomt near de onderdeelsdienstcommissia on vervolgens 
near de achterban. Hangt dit zozeer af van de capaci-
teiten van de leden van de onderdeelsdienstcommissie? 

3. Do rol van do clistr lan 	 Act° e- 
sultaten 



De gemeentelijke herindeling betekende noodzakelijker-
wijs een reorganisatie van de landgroepen. Met het op-
heffen van de bestaande gemeenten in de wet tot 
gemeentelijke herindeling bestonden ook de landgroepen 
niet meer (zie artikel 13 Politiewet). Er diende dus een 
nieuwe organisatie van de landgroepen te komen. Daarmee 
kwam de districtsleiding te staan voor de voorbereiding 
van twee soorten veranderingen tegelijkertijd, nl. de 
overgang van RP near GP en de reorganisatie van de land-
groepen. Een herindeling van men zo grote omvang zoals 
in Zuid Limburg had zich niet eerder v-oorgedaan, derhal-
ve ontbrak, met uitzondering van de richtlijnen voor de 
overgang van RP naar GP en de procedure voor organisa-
tiewijzigingen, een houvast voor de voorbereiding, 
opzet en uitvoering van de veranderingen. De districts-
leiding, c.q. de districtscommandant, diende dear voor 
men groot deel zelf een invulling aan te geven. Artikel 
13 van de Politiewet is dan het uitgangspunt voor de in-
deling in landgroepen:iedere gemeente, wear RP is, heeft 
tenzij de organieke sterkte te gering is, men landgroep. 
De nieuwe gemeentelijke indeling geeft dus in principe 
de nieuwe groepsindeling. Voor die landgroepen wear de 
organieke sterkte te gering werd geacht, is gekozen voor 
het onderbrengen van meer gemeenten in een landgroep. 
Behalve dat de nieuwe gemeenten de grenzen van de be-

staande landgroepen doorbraken (waardoor voormalige 
posten van men landgroep rayons werden van een andere 
landgroep), is deze constructie niet of nauwelijks op 
bezwaar gestuit. Vanuit de landgroep Vaals uitte men 
kritiek op de voorgestelde grote omvang (qua 
opp ervlakte) van de te vormen landgroep 
Vaals/Gulpen/Wittem. In Eijsden en in Beek had men be-
zwaar tegen de naamgeving van de landgroep, en dus van de 
standplaats (de vestiging van het groepsbureau); aanvan-
kelijk was het voorstel Margraten/Eijsden en Nuth/Beek. 
Van de zijde van het personeel van de landgroepen is veal 
kritiek geuit op de wijze waarop het voorstel tot re-
organisatie van de landgroepen is besproken en op de 
personele invulling. In feite..zouden zij in men laat 
stadium geconfronteerd zijn met men voldongen felt: er 
was met hen geen overleg geweest, de tijd ontbrak am een 
alternatief uit te werken en er zouden verschillende 
criteria zijn gehanteerd bij de personele invulling. 
Over de opzet van de nieuwe landgroepen had men weinig 
aan te merken. 
Problemen gingen zich pas voordoen bij de personele in-
vulling van de functies, en dan vooral van de kaderfunc-
ties van groepscommandant an ply. groepscommandant. Geen 
enkele reorganisatie die plaatsen kost, gaat zonder 
weerstanden, oak niet bij de politie. Oog hebbende voor 
de problemen die voor de mensen in het district Maas-
tricht zouden kunnen ontstaan bij men landelijke 
openstelling voor de functies bij de nieuw gevormde 
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landgroepen, heeft de districtscommandant gekozen voor 
eon andere aanpak, nl. eon herplaatsing van de kaderle-
den binnen het eigen district volgens bepaalde regels. 
De herplaatsing vend pleats binnen  de semen to voegen 
landgroepen; degene die qua ancienniteit de oudste was, 
kwam in aanmerking voor de functie die hij op dot moment 
al bekleedde. Dus de nieuwe groepscommandant word degane 
die van de (twee) huidige groepscommandanten de oudste 
in ancie.nniteit was; on ditzelfde voor de ply. groeps-
commandant.° 6  Het voorstel van de districtscommandant 
voor de personele invulling van de nieuwe landgroepen 
was op doze wijze uitgewerkt. De vijf uitzonderingen die 
daarbij in vier landgroepen zijn gemaakt en die voor 
buitenstanders niet geheel duidelijk zijn, hebben geleid 
tot eon reactie zoals 'vriendjespolitiek'. Voordat dit 
voorstel bekend ward on aan de Algemene Inspectie was 
verzonden, zijn met doze uitzonderingsgevallen 6fin of 
moor -  gesprekken gevoerd on hen alternatieven geboden. 
Wet dat betreft ken niet gezegd worden dat de districts-
commandant goon overleg heeft gevoerd. Het gaat or 
echter moor cm de vraag Wat "good" overleg is on wat 
de alternatieven zijn waarover overleg mogelijk is. Het 
is niet aan mu j doze vraag to beantwoorden. Naar mijn in-
druk heeft de districtscommandant (zelf of middels de 
Commissie Herindeling RP Maastricht) in 1981 veel tijd 
besteed aan de voorbereiding van de reorganisatie van de 
landgroepen on daarbij overleg en openheid van taken 
niet geschuwd. Eon probleem, eigen eon de organisatie 
van het korps RP, is de hierarchie. De communicatie van 
de districtscommandant near groepsleden verloopt via de 
groepscommandant. De districtscommandant heeft niet go-
heel in de hand welke on op welke wijze de door hem 
verstrekte informatie bij de groepsleden terecht komt. 
Voor de probleemgevallen heeft de districtscommandant 
vervolgens gekozen voor eon moor informele weg waarbij 
het voorstel niet echt bespreekbaar is geweest on goon 
alternatieven voor personele invulling zijn geboden. In 
de uitspraak van de voorzitter van het Ambtenarengerecht 
keerde dit zich ten nadele, als zou or eon gebrek aan 
overleg zijn geweest. 
Eon ander aspect hierbij is de rot van de onderdeels- 
dienstcommissie. Met deze commissie is regelmatig over 

 gevoerd door de districtscommandant. Wanneer or 
alternatieven voor eon indeling van de landgroepen 

06 De problematiek van de postcommando's die na de her-
indeling 'slechts' rayoncommando's warden, is in de 
voorbereidingsfase door de districtscommandant niet 
els probleempunt doch als eon gegeven feit beschouwd. 

07  Elm van de belangrijkste overwegingen van de voor-
zitter van het Ambtenarengerecht to Roermond was dat 
or goon good (inhoudelijk) overleg was gevoerd. 



zouden zijn, zouden daze veeleer van daze commissie 
moeten komen in plaats van van de landgroepen zelf. Wat 
dat betreft heeft eerder de onderdeelsdienstcommissie 
men deal van haar taak laten liggen, en niet zozeer de 
districtscommandant. Op de relatie tussen de onderdeels-
dienstcommissie en haar respectievelijke achterban is 
hierboven reeds ingegaan. 

De kritiek ten spijt heeft de districtscommandant vooral' 
in de voorbereidingsfase van de overgang van RP near GP 
made in overleg met de Algemene Inspectie man aantal za-
ken geliffectueerd die niet in de richtlijnen voor men 
dergelijke overgang waren geregeld, doch die in het 
Zuidlimburgse near voren kwamen. 
In het kort waren daze onder meer: 

• de organieke sterkte van de landgroepen binnen het 
district Maastricht mocht met 10% overschreden 
worden. Dit kon zeer soepel worden gehanteerd. Ook 
spijtoptanten (mensen die van RP naar GP waren ge-
gaan, doch binnen men jaar weer terug wilden naar 
RP) konden, gegeven daze 10%, worden teruggeplaatst 
binnen het district Maastricht; 

• een ontheffing van de 4-jaarsbinding bij sollicita-
tie naar andere districten ingeval van gegronde re-

denen; 

• een bevriezing van vacatures voor kaderfuncties, 
vooruitlopende op het van kracht worden van de re-
organisatie, voor de opvang van het personeel uit de 
overgangsgebieden; alhoewel dit later door de Alge-
mene Inspectie weer enigszins ward doorkruist; 

• men vrije keuze van de nieuwe standplaats voor het 
personeel uit de overgangsgebieden, binnen de 
grenzen van de 10% overschrijding; 

• het toepasbaar worden van ..de richtlijnen voor het 
administratieve personeel uit de overgangsgebieden; 

A 
• een enquete, eerst onder de wm(I) uit de overgangs-

gebieden en later uit alle landgroepen, ter peiling 
van men voorkeur voor herplaatsing binnen of buiten• 
het district Maastricht. Alle wensen konden worden 

gehonoreerd. 

De overgang van RP naar GP is, uitgezonderd de tamelijk 
lenge detachering bij Landgraaf en Stein, zonder 

noemenswaardige problemen verlopen. 
Hooguit zou men kunnen verwijten dat het kader uit de 
-overgangsgdbieden relatief weinig aandacht heeft ge-
kregen. Aangenomen ward dat een plaatsing op de staf, 
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boven de sterkte, voor hen eon voldoende en gerust-
stellend gegeven was. Het avenge personeel heeft mid-
del, de enquSte eon voorkeur kenbaar kunnen maken. 

Anders lag Net bij de reorganisatie van de landgroepen. 
Door het ontbreken van eon houvast of wattelijke basis 
heeft de districtscommandant geprobeerd tot eon voor 
verreweg de meeste korpsleden acceptabel voorstel to ko-
men, ook voor de personele invulling. De geringe 
wettelijke basis die or bestaat von eon organisatiewij-
ziging wreekte zich vervolgens in de uitspraak van de 
voorzitter van het Ambtenarengerecht to Roermond. Ge-
staid ken dan oak worden dat, indien de eerste uitspraak 
van de voorzitter van het Ambtenarengerecht Roermond or 
niet was geweest, de voorbereidingen van de reorgani-
satie van de landgroepen vrijwel zonder problemen waren 
verlopen. Ondanks het streven daartoe zou de datum van 1 
januari 1982 als datum van ingang niet zijn gehaald. 
Doch het zou hooguit eon kwestie van enkele maanden ge-
weest zijn en niet van ruim eon jaar. Negatieve reacties 
op de nieuwe personale inaeling waren or in het model met 
8 landgroepen doch zullen zijn or oak in het model met 9 
landgroepen. Het ken nooit iedereen geheel near de zin 
worden gemaakt, zeker niet wanneer or allerlei 
privebelangen eon rot gaan spelen. Gebleken is echter 
dat hat van belang is dat in dergelijke gevallen eon 
duidelijke lijn wordt gehanteerd voor iedereen, zonder 
uitzonderingen, dat doze lijn aan alle betrokkenen be-
kend is, dot or ruimte is von gesprek on overleg on dot 
eon of andere vorm van compensatie (genoegdoening) wordt 
geboden eon die personen die qua functie eon stapje 
terug moeten doen. Het is dan obk to betreuren dat pen 
voorstel tot compensatie 	dat door de districtscom- 
mandant aan de Algemene Inspectie 	is voorgelegd, 
niet is overgenomen. Het toekennen van by. eon aantal 
extra anciinniteiten is echter niet altijd de realiseren 
(reeds bijna de eindrang bereikt) of heeft nadelen (bij 
toekomstige vacatures). 

4. De inhoud van de richtliinen on de procedure voor or-
ganisatiewiizioinoen 
De toepassing van de riChtlijnen voor de overgang van RP 
naar GP en de procedure tot organisatiewijziging is niet 
altijd even probleemloos verlopen. Dit had verschillende 
oorzaken. 
Allereerst waren doze beide soorten richtlijnen niet 
gecree'erd voor eon dergelijk grota operatie als in Zuid 
Limburg waarbij de datum van ingang reeds v66raf vast-
stond. In het verleden was eon overgang van RP naar GP 
reeds lancer van to voren bekend en was de voorbe-
reidingstijd longer. Ten aanzien van eon samenvoeging 
of reorganisatie van landgroepen kon de ingangsdatum 



warden vastgelegd op de datum van functioneel leeftijds-
ontslag van en van de groepscommandanten. Aan de 
structuur van posten an rayons veranderde dan verder 
niet veal; postcommando's bleven ongewijzigd. 
Een tweede punt betreft het felt dat het in Zuid Limburg 
ging om een nieuwe politie-organisatie bij eon nieuwe 
bestuurlijke situatie. In de procedure voor organisatie-
wijziging van de landgroepen, in de richtlijnen, in de 
Politiewet alsmede in de aanwijzing voor een post- of 
groepscommandant is opgenomen dat de burgemeester(s) 
moet(en) worden gehoord. In Zuid Limburg waren pas eind 
1981 de nieuwe burgemeesters benoemd. Het voorbereidende 
overleg is daarom in eerste instantie met de oude burge-
meesters gevoerd. Formeel kon echter het overleg met de 
(nieuwe) burgemeesters door de districtscommandant pas 

kort vOcir 1 januari 1982 plaatsvinden. Het horen van hen 
door de Minister van Justitie, nadat hij van de Algemeen 
Inspecteur het reorganisatievoorstel heeft ontvangen, 
zou -ook zonder elle problemen die zijn gerezen- altijd 
nog enige tijd daarna pas kunnen gebeuren. De datum van 1 
januari.1982 was dan ook voor Zuid Limburg de facto on-
haalbaar, zoals dat voor alle gevallen waarin or eon 
nieuwe gemeente wordt gevormd, zal golden. 
Bovendien is een aantal zaken niet in de richtlijnen en 
vooral niet in de procedure geregeld. Dit valt to ver-
klaren vanuit de achtergrond en de datering (1976) van 
de richtlijnen. Toen speelden de sterkteproblematiek en 
de moeilijke herplaatsing van de kaderleden niet zozeer; 
elders was nog een tekort aan personeel. Voorts waren de 
richtlijnen niet opgesteld voor een grootschalige wij-
ziging in de bestuurlijke situatie, doch voor een 
geleidelijke groei naar eon GP-gemeente. Voor eon deal 
heeft de districtscommandant geprobeerd aan de manco's 
een invulling te geven, met name bij de richtlijnen voor 
de overgang van RP naar GP voor wat betreft de over-
schrijding van de organieke sterkte, de ontheffing van 
de 4-jaarsbinding on de mogelijkheden tot herplaatsing. 
Ook bij de procedure zijn zaken niet vastgelegd. Zo is in 
de Politiewet of in de wet tot gemeentelijke herindeling 
geen bepaling opgenomen wet er gebeurt met de oude land-
groepen ingeval van een samenvoeging of reorganisatie. 
Worden doze analoog aan een gemeentelijke herindeling 
opgeheven? Voor Zuid Limburg speelde dit uiteindelijk 
eon belangrijke rol. De gemeente Vaals ward niet opge-
haven, derhalve was er geen grand om de landgroep Vaals 
'op te heffen' en met een andere landgroep semen to 
voegen (wet vervolgens na de uitspraak van de voorzitter 
van het Ambtenarengerecht tot eon nieuw voorstel voor 
eon indeling van de landgroepen heeft geleid). Aandacht 
voor de organisatie van de politie in de wet tot ge-
meentelijke herindeling of in de ARGI lijkt dan oak 

noodzakelijk. 
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Evenmin is vastgelegd op welke gronden de herplaatsing 
van het personeel dient pleats to vinden. De districts 
commandant Maastricht heeft gekozen voor eon her-
plaatsing binnen hat semen to voegen gebied van de 
landgroepen op basis van ancienniteit en niet voor eon 
landelijke openstelling. De procedure biedt daarvoor 
evenwel goon onkel aanknopingspunt. Eon nresultaat" van 
de reorganisatie in Zuid Limburg is wet dat betreft de 
rechtspositionele leidraad. Bij eon volgende grootscha-
lige reorganisatie van landgroepen binnen eon bepaald 
district zal van de zijde van het Ministerie van 
Justitie wederom voor eon districtsgewijze openstelling 
warden gekozen, oak al opteren de politievakorganisaties 
vermoedelijko voor eon landelijke openstelling. Eon 
landelijke openstelling brengt waarschijnlijk altijd 
moor problemen met zich moo. 
De procedure voor organisatiewijziging on in wet mindere 
mate de richtlijnen voor de overgang van RP naar GP be-
vatten aeon regelingen voor de personele consequenties 
van de veranderingen of nor eon vergoeding van de 
immateriale nadelen die'men ten gevolge van de veran-
deringen zal ondervinden. Pas met het "terugschroeven" 
van het reorganisatievoorstel van de districtscommandant 
door de uitspraak van de voorzitter van het Ambtenaren-
gerecht bij voorraad is in de uitwerking van eon nieuw 
voorstel eon inhoud gegeven eon het begrip "passende 
werkkrine door middel van eon rechtspositioneel plan. 
in dit geval nor de reorganisatie van de landgroepen in 
het district Maastricht. Oak dan i5 evenwel de positio 
van het RP-personeel uit de overgangsgebieden dat niet 
over wil gaan naar GP minder gegarandeerd dan van het 
overige RP-personeel.° 6  

5. De inhoud van de rechtspositionele leidraad  
De ministeriale projectgroep die het uiteindelijke re-
organisatievoorstol van de landgroepen in het district 
Maastricht heeft uitgewerkt, heeft zich tovens gebogen 
over het opstellen van eon rechtspositioneel plan, de 
rechtspositionele leidraad. Doel was to komen tot Jan- 

" Do districtscommandant heeft hiervoor mijns inziens 
een goede oplossing geboden door het houden van eon 
enquate ander wachtmeester (I). Het kaderpersoneel 
kon in tweede instantie meesolliciteren naar de func-
ties binnen hot district. 
Het RP-personeel dat wel near de GP is overgegaaro 
valt voor de bescherming van de rechtspositie ander 
de GP korpsleiding c.q. het bevoegd gezag. Oak dan 
verloopt het niet altijd probleemloos, zoals is ge-
bleken in Stein on Landgraaf met betrekking tot de 
overname van de cud RP-mensen. 



duidige criteria voor de herplaatsing van het betrokken 
kaderpersoneel en tot een invulling van het begrip 
passende werkzaamheden. Net  resultaat was de 

rechtspositionele leidraad, welke uiteindelijk ook in 
het Georganiseerd Overleg is besproken an geaccepteerd, 
doch welke niet gevrijwaard is gebleven van kritiek (en 
nog niet is). Het is mijns inziens dan ook goad hier de 
kritiek op de rechtspositionele leidraad te vermelden. 

Reeds bij de eerste orienterende besprekingen op het Mi-
nisterie over een conceptplan tussen de projectgroep, 
een vertegenwoordiger van de Algemene Inspectie en de 
districtsleiding Maastricht ward van de zijde van de 
districtsleiding an de Algemene Inspectie kritiek geuit. 
Daze kritiek werd in deze en volgende besprekingen, on-
der andere in het informele Georganiseerd Overleg, door 
de vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en 
de vertegenwoordigers van de politievakorganisaties niet 
gedeeld an derhalve niet gehonoreerd. De besprekingen in 
het informele Georganiseerd Overleg hebben wel geleid 
tot aanvullingen op het conceptplan (zie paragraaf 
10.3.3) doch niet vanwege de punten van kritiek van de 

districtsleiding. 
Na de aanvaarding van het conceptrechtspositionele plan 
in het informele Georganiseerd overleg heeft de dis-
trictsleiding het concept ter bespreking gebracht binnen 
het district. Zo is op een vergadering van groepscomman-
denten, begin juni 1982, het conceptplan toegelicht, 
waarna binnen daze vergadering een werkgroep is gevormd 
die de districtscommandant advies zou moeten uitbrengen 
over het plan. In de maand juni 1982 heeft daze 
werkgroep, made na ruggespraak met de landgroepen, een 
advies opgesteld an eind juni 1982 aan de districts-
leiding uitgebracht. Op eenzelfde wijze heeft de 
onderdeelsdienstcommissie haar advies gegeven over het 

conceptplan. Net  advies van de werkgroep en de onder-

deelsdienstcommissie was gelijkluidend en betrof 
dezelfde punten van kritiek als de punten die door de 
districtsleiding in de besprek4ngen op het Ministerie 
waren ingebracht. Eind juni heeft de districtsleiding 
het advies van de werkgroep an het advies van de onder-
deelsdienstcommissie, vergezeld van een toelichting, aan 
de Algemene Inspectie toegezonden met het oog op de be-
spreking van het conceptplan in het Georganiseerd 
Overleg. Ook de onderdeelsdienstcommissie heeft hear 
vertegenwoordigers in dit overleg op de hoogte gebracht 
van hear kritiek. De kritiek heeft niet mogen baten; het 
conceptplan ward ongewijzigd aangenomen. 

Wet was dan wel de kritiek op de rechtspositionele lei-
dread? Daze was drieerlei (geciteerd uit can brief van 
de districtscommandant aan de Algemene Inspectie): 
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a) de rang van adjudant met F-niveau wordt gesteld bo-
ven de rang van adjudant: 

b) alle opperwachtmeesters, met uitzondering van de 
Plo. groepscommandanten in de rang van opperwacht-
meester, warden 'over eon ken geschoren'. In verband 
met het felt dat eon zo oaring mogelijk aantal ver-
plaatsingen dient pleats to vinden, ontstaan or in 
vele groepen merkwaardige situaties. Door de op-
heffing van de oude gemeenten en de instelling van 
nieuwe gemeenten, ontstaat formeel-juridisch eon 
nieuwe situatie. Tech is de rechtspositionele lei-
dread gebaseerd op de oude situatie. Dit heeft tot 
gevolg dat eon groat aantal opperwachtmeesters als 
nieuwe rayoncommandant ondergeschikt wordt earn de 
nieuwe 	Postcommandant 	terwij1 	doze 
ancienniteitshalve weak ver achter hen staat: 

c) Door 	het 	verlies 	van 	eon 	groat 	aantal 
postcommando's, waardoor eon aantal rayoncommando's 
ontstaat waaraan de Fang van wachtmeester le klasse 
is verbonden, kunnen doze opperwachtmeesters bij 
voorkeur warden herplaatst in vacante functies. Doze 
situatie ken leiden tot duidelijke hierarchische 
problemen en waardoor zittende, oudere opperwacht-
meesters ondergeschikt zouden kunnen Norden aan 
opperwachtmeesters die ancienniteitshalve achter 
hen staan. 

Daze kritiek van de districtscommandant beschouwend moot 
&ins inziens het volgende in ogenschouw worden genomen: 

ad. a.  
Alhoewel de rang van adjudant van adjudant F formeel be-
zien goon andere rang is clan de rang van adjudant, is de 
F-toelage al enige jaren terug ingevoerd ter honorering 
van "zwaardere" functies met grotere verant-
woordelijkheid. Binnen de landgroep geldt dit voor het 
groepscommando over eon groep van 23 man of moor. En oak 
op districtsniveau kennen bepaalde functies de rang van 
adjudant F. Wet dat betreft lijkt het mij terecht dat in 
de rechtspositionele, leidraad adjudant F boven adjudant 
is gesteld, mode omdat het in Zuid Limburg uitgezonderd 
de landgroep Vaals ging cm 8 groepscommando's in de rang 
van adjudant F. Cello 8 adjudanten F kregen op die manier 
eon passende functie). 

Na de herindeling warden enkele postcommandanten met de 
rang van opperwachtmeester rayoncommandant, waarvoor 
-gegeeen de eroottevan het rayon (minder dan 3 man) de 
rang van wachtmeester I beschikbaar was. De betreffende 
personen behielden conform de leidraad hun verwor- 



venheden en derhalve hun rang. Problemen kunnen zich dan 
inderdaad gaan voordoen ten aanzien van de beoordeling, 
indien ze hierarchisch onder een ancii.nniteitshalve jon-
gere postcommandant komen te staan. De indruk wordt ten 
onrechte gewekt dat het cm een groot aantal gevallen zou 
gaan. Bovendien hield het voorstel van_de districtscom-
mandant dit problieemook in zich. 

ad. c.  
De rechtspositionele leidraad gaat niet in detail in op 
de procedure die dan moat worden gevolgd. Het lijkt niet 
waarschijnlijk dat er grote problemen zullen oribstaan. 
Verondersteld mag nl. worden dat bij een vacature voor 
een opperwachtmeester een qua ancignniteit •oudere op-
perwachtmeester daze pleats zal gaan innemen en de 
betreffende rayoncommandant de daarmee vrijkomende -met 
de rang van owm gewaardeerde- pleats zal krijgen. 
Met het bovenstaande wordt mijns inziens de kritiek op 
de rechtspositionele leidraad enigszins gerelativeerd. 
De leidraad heeft tot doel eenduidige criteria te ont-
wikkelen voor de herplaatsing van het kaderpersoneel, 
terwijl dit van het voorstel van de districtscommandant 
niet kon worden gezegd. Dat neemt niet weg dat vanuit het 
district Maastricht kritiek op de rechtspositionele lei-
dread en daarmee op de herplaatsing is gekomen. In een 
klein onderzoek onder het kaderpersoneel van de 'oude' 
landgroepen, met uitzondering van de overgangsgebieden, 
komt 	eveheens de bovengenoemde kritiek op de 
rechtspositionele leidraad naar boven.° 9  Meer den de 
helft heeft kritiek op de leidraad; het biedt volgens 
hen geen goede en correcte uitgangspunten voor het her-
plaatsen van het kaderpersoneel. De gemaakte opmerkingen 
betreffen: 

• adjudant F boven adjudant; 
• opperwachtmeesters worden verschillend behandeld; 
• de ply groepscommandanten in de rang van opperwacht-

meester komen er slecht vanaf; 
• gebrek aan duidelijkheid, ..tegenspraak, voor meer 

uitleg vatbaar; 
• gebrek aan overleg; wanneer meer gedaan was in over-

leg met de betrokkenen zouden er minder personele 
problemen zijn geweest; 

• kortzichtig beleid; met meer vooruitzien was veal op .  
te lossen; 

• geen compenserende maatregelen. 

Ondanks de kritiek is de rechtspositionele leidraad het 
uitgangspunt geweest bij de herplaatsing van het kader- 

09  De helft van het kaderpersoneel in daze landgroepen 
heeft aan dit onderzoek meegedaan. 
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personeel in het district Maastricht. Wat duidelijk moge 
zijn uit doze kritiek is, dat alvorens de leidraad oak 
bij andere reorganisaties van landgroepen els uitgangs-
punt wordt gehanteerd, een bezinning plaatsvindt op de 
ingebrachte kritiek." Is deze terecht of niet; waaruit 
vloeit de kritiek voort en is ze van eon dusdanige 
omvang/aard dat de leidraad wijziging behoeft? 

10.5 Resultaten van het onderzoek 
De enquilte die in december 1981 onder het betrokken per-
soneel van de landgroepen (executief en administratief) 
is gehouden bevatte vragen met betrekking tot de voorbe-
reidingsprocedure, de informatie hieromtrent, het oor-
deal over de opzet en de procedure alsmede vragen met 
betrekking tot de consequenties van de voorgestelde re-
organisatie van de landgroepen voor de betrokkenen zelf. 
De response bedroeg 65% (232 van de 369). Achtereenvol-
owls zullen den onderdelen in de paragrafen 10.5.2 tot 
en met 10.5.5 warden besproken. Daaraan vooraf warden in 
paragraaf 10.5.1 de resuitaten gepresenteerd ten aanzien 
van eon aantal kenmerken die betrekking hebben op de 
werksituatie en kenmerken die een indicatie kunnen 
vormen voor de binding aan de regio Zuid Limburg. Het 
hoofdstuk wordt in paragraaf 10.6 afgesloten met eon 
korte samenvatting. 

l0.5.1 Achtergrondoeoevens 
In de vragenlijst onder hat RP-personeel waren oak vra-
gen opgenomen over rang, en functie teneinde een indruk 
to krijgen van de response van het onderzoek op doze ken-
merken in vergelijking tot het voltallige RP-personeel. 
De tabellen hierover zijn opgenomen in bijlage 9. Net  
blijkt dat de lagere rangen, wachtmeester (wm) en wacht-
meester le klasse (wm I) relatief minder in het onder-
zook zijn vertegenwoordigd den de avenge rangen. Oak 
het administratieve personeel is good vertegenwoordigd. 

Pactoren die eon rol kunnen spelen bij eon eventuele 
herplaatsing binnen het korps Rijkspolitie, zijn de 
woonsituatie (koopwoning, bij ouders inwonend, dienstwo-
ning) en de binding akin' de regio Zuid Limburg omdat de 
respondent zelf of de partner or is geboren, or relatief 
veel familie woont of omdat de partner eon vaste bean 
beef t. 

10 De rechtspositionele leidraad geldt nadrukkelijk voor 
de herplaatsing van hat kaderpersoneel in het dis-
trict Maastricht vanwege de reorganisatie van de 
landgroepen die noodzakelijk is geworden door de ge-
meentelijke herindeling. 



Van elle respondenten heeft 26% eon koopwoning, 11% eon 
dienstwoning en 13% woont in bij de ouders. Gegeven mo-
gelijke leeftijdsverschillen en eon verschil in functie 
heeft eon groter deel van de hogere rangen (own, adj) een 
koopwoning of eon dienstwoning. Het percentage koop-
woning is voorts hoger in de landgroepen van Beek, Born, 
Meersen, Schaesberg, Ubach over Worms, Vaals en Wittem. 
Van alle respondenten is driekwart (76%) zelf in Zuid 
Limburg geboren; nog hoger is dit percentage in de land-
groepen van Amstenrade, Born, Susteren, Ubach over 
Worms, Valkenburg en Voerendaal. 
De eventuele partner is bij 60% van de respondenten go-
boron in Zuid Limburg, terwijl dit percentage in de 
landgroepen van Born, Nieuwenhagen, Stein en Wittem nog 
hoger is. 
Driekwart (75%) van de respondenten heeft relatief veal 
familie in Zuid Limburg wonen; relatief meer nog in 
Born, Eijsden, Nieuwenhagen, Schaesberg, Susteren, Ubach 
over Worms en Vaals. 
Daarbij is over het geheel genomen het kader respec-
tievelijk de partner van hen relatief vaker niet in Zuid 
Limburg geboren. 
Van bijna de helft (46%) van de respondenten heeft de 
partner eon vaste baan; relatief het meeste in Beek, 
Nieuwenhagen, Stein en Vaals. De partner van eon 
respondent in de rang van wm of wmI heeft vaker eon vaste 
baan dan die van eon respondent in de rang van owm of 
adj. 
Uit de onderzoekresultaten kan men concluderen dat de 
binding aan de regio Zuid Limburg (woonsituatie, geboor-
testreek, werkkring partner) hoger is onder de 
respondenten van de landgroepen in Born, Ubach over 
Worms, Nieuwenhagen, Vaals en Eijsden. 
Wanneer de respondenten worden ingedeeld naar: 

a) landgroepen die GP-gebied worden (Hieuwenhagen, 
Schaesberg, Stein, Ubach over Worms; inclusief de 
posten Limbricht an Munstergeleen); 

b) landgroepen waar relatief veal verandert, volgens 
het voorstel van de districtsleiding (Born, 
Susteren, Gulpen, Eijsden, Vaals, Wittem). 11  

c) landgroepen waar relatief weinig verandert volgens 
het voorstel van de districtsleiding (Amstenrade, 
Beek, Meerssen, Simpelveld, Valkenburg, 
Voerendaal). 

11  Het voorstel van de districtscommandant is als crite-
rium genomen omdat het ministeriele voorstel ten 
tijde van de enquate nog niet aan de orde was. 
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Dan blijkt dat de binding aan de regio Zuid Limburg het 
sterkste is in categorie a, gevolgd door categorie b on 
daarna categorie c. 

Samengevat blijkt uit het onderzoek dat eon aantal van 
de respondenten van de zg. overgangsgebieden een grote 
binding eon de regio Zuid Limburg heeft. Het is zeer wel 
denkbaar dat dit aspect eon rol zal spelen in de keuze 
die men zal moeten maken, nl. ofwel bij het korps rijks-
politie blijven en elders worden geplaatst ofwel 
overgaan near het nieuw to vormen gemeentelijk korps. 
(Verwezen wordt verder naar het WODC-rapport over de op-
bouw van de GP-Landgraaf). 

Voor eon aantal uitspraken not betrekking tot het werk 
is gevraagd of men het daarmee eons of oneens was. Doze 
uitspraken hadden betrekking op voldoening in het 
werk,plezier in het work, informatie over, overleg bij 
on medezeggenschap in aangelegenheden die het korps, de 
groep of het work betreffen en contacten met college's 
on directe chef. Met tiehulp van factoranalyse konden 
drie factoren warden onderscheiden (bijlage 5). De 
eerste factor ging over de voldoening in het work, de 
tweed° over de informatie en het overleg binnen het work 
en de derde over de sociala contacten binnen het work. 

voldoening in het work 

groat 	 58Z(87) 
redelijk 	 41%(94) 
oaring 	 2IA(49) 

Eon maatstaf am to bepalen of deze score gunstig of on-
gunstig is kan worden gevonden door de resultaten to 
vergelijken met de gemeentelijke korpsen die aan hat 
onderzoek hebben deelgenomen. Dan blijkt de score voor 
de landgroepen rijkspolitie gunstiger to zijn dan die 
van de gemeentelijke korpsen; alleen de score voor het 
(voormalige) Heerlense korps is ongeveer dezelfde. 
Nagegaan is of or verschillen bestaan near rang van de 
respondenten alsmede tussen de verschillende 
landgreepen. 
De voldoening in het work blijkt voor personen in de rang 
van opperwachtmeester of adjudant hoger to zijn dan voor 
wachtmeesters en wachtmeesters I. Oak het administra-
tieve personeel heeft een Legere score. 



voldoening 	wm(I) 	owm/adj admin 

groot 	 34% 	50% 	28% 
redelijk 	45% 	35% 	22% 
goring 	 21% 	15% 	50% 

Tussen de landgroepen bestaan eveneens verschillen. De 
score is in de landgroepen van Gulpen, Meerssen, 
Schaesberg, Simpelveld, Stein, Vaals, Voerendaal en 
Wittem relatief jets hoger en in de landgroepen van 
Amstenrade, Born, Hieuwenhagen, Susteren, Ubach over 
Worms en Valkenburg relatief iets lager. De aantallen 
per landgroep zijn evenwel nogal gering om'aan de ver-
schillen zeer grote betekenis toe to kennen; ze vormen 
wel eon indicatie. Tussen de drie categorieen land-
groepen zoals hierboven onderscheiden bestonden geen 
verschillen. 

De tweede factor betrof de mate van informatie, overleg 
en medezeggenschap. 

informatie en overleg 

groot 	 20%(47) 
redelijk 	 40%(91) 
goring 	 407.(91) 

De mate van informatie en overleg blijkt niet zo groot to 
zijn; 40% heeft eon lage score. In eon vergelijking met 
de gemeentelijke korpsen in het onderzoek is dit nog 
moor zichtbaar. Met uitzondering van het korps van Kerk-
rade scoren de landgroepen RP lager dan de gemeentelijke 
politiekorpsen. De hierarchie binnen het korps RP on de 
positie van de groepscommandant .in de communicatiestruc-
tuur zullen hierbij van invloed zijn. 
Ook tussen de rangen onderling bestaian or verschillen. 

informatie en overleg wm(I) owm/adj admin 

groot 	 19% 	23% 	28% 
redelijk 	 45% 	32% 	22% 

' gering 	 36% 	45% 	50% 

Wederom neemt het administratieve personeel de laagste 
positie in, alhoewel eon kwart van hen eon hoge score 
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heeft; de wm (I) en de hogere rangen ontlopen elkaar min-
der. Bat eon groter deel van de owm en adj eon lege score 
heeft, ken zijn oorzaak vinden in het feit dat ze daarbij 
vermoedelijk refereren eon het korps of district rijks-
politie en minder aan de groep zelf. 
Wanneer wordt gekeken near de scores voor de afzon-
derlijke landgroepen, den blijkt dat de landgroepen van 
Stein, Ubach over Worms, Valkenburg en Voerendaal eon 
hogere score hebben, gevolgd door Amstenrade, Beek, 
Meerssen, Simpelveld en Wittem. Relatief lager is de 
score voor Born, Eijsden, Guinan, Hieuwenhagen, 
Schaesberg, Susteren on Veals. Voor de drie categorie6 
van landgroepen houdt dit in dat de score in de land-
groepen wear veel zal veranderen, relatief ongunstig is. 

De derde factor verwees near de contacten met collega's 
en directe chef 

contacten op het work 

good 	 49X(113) 
redelijk 	31X( 70) 
slecht 	 20X( 46) 

Over het geheel genomen is dit goon ongunstig resultaat; 
de helft van de respondenten heeft een hoge score. In 
vergelijking met de gemeentelijke korpsen nemen de land-
groepen RP eon tussenpositie in; de score van de korpsen 
van Heerlen en Hoensbroek is hoger, doch die van Kerk-
rade on Sitterd lager dan die van de landgroepen RP. 

Tussen de rangen zijn verschillen 

contacten 	wm(I) owm/adj admin 

good 	 46% 	58X 	44% 
redelijk 	36% 	20% 	22X 
slecht 	 18% 	22% 	34% 

Het laciest° is de score voar het administratieve perso-
neel; het hoogste voor owm en adj. 
Van de landgroepen afzonderlijk hebben Amstenrade, 
Eijsden, Hieuwenhagen, Schaesberg, Stein, Vaals on 
Witten eon hogere score, gevolgd door Simpelveld on 
Voerendaal. Eon relatief lege score hebben Born, 
Meerssen, Susteren on Valkenburg. De categorie lend-
groepen wear relatief weinig zal veranderen, heeft eon 
lagere score. 



10.5.2 /nformatie over de veranderingen binnen het district 
In de vragenlijst is een onderscheid gemaakt tussen de 
informatie die men van de districtsleiding heeft ge-
kregen over de veranderingen in de organisatie van de 
landgroepen en de informatie die men van de groeps-
leiding heeft gekregen. De resultaten op doze vragen 
zullen afzonderlijk worden weergegeven. 

a. districtsleidinq 
Gevraagd is allereerst naar het moment waarop men voor 
de eerste keer van de districtsleiding heeft vernomen 
wat de gevolgen van de gemeentelijke herindeling zouden 
zijn voor de landgroepen binnen het district Maastricht, 
zowel met betrekking tot de overgang van RP naar GP als 
met betrekking tot de noodzakelijke reorganisatie van de 
landgroepen. De eerste verandering, de overgang van RP 
naar GP, is reeds kort na7de aanvaarding van de wet in de 
Tweede Kamer besproken. Van de tweede verendering, de 
reorganisatie van de landgroepen, warden de groepscom-
mandanten eind mei schriftelijk op de hoogte gebracht; 
vardien was het reeds onderwerp van bespreking geweest 
in de onderdeelsdienstcommissie. 
Ten tijde van het invullen van de vragenlijst in decem-
ber 1981 zegt 12% van de gegnquateerden geen informatie 
van do .  districtSleiding to hebben gekregen. Ruim de 
helft (61%) zegt pas vanaf juli 1981 informatie te 
hebben gekregen. 
Eigen eon de organisatie bij de RP, waar de communicatie 
van de districtsleiding verloopt via de groepscomman-
denten, zegt vooral het lagere personeel goon of op eon 
later tijdstip de informatie to hebben gekregen. 
Tussen de groepen onderling waren eveneens verschillen. 
Vooral de landgroepen van Stein, Schaesberg on 
Nieuwenhagen waren eerder gelnformeerd, nl. over de 
overgang van RP near GP. 

Zoals ook is weergegeven in paragraaf 10.3 wear de ge-
volgde voorbereidingsprocedure -is geschetst, heeft de 
districtsleiding in de persoon van de districtscomman-
dant en het hoofd algemene dienst iedere landgroep op de 
hoogte gebracht van de voorgestelde veranderingen. Daar-
naast heeft de onderdeelsdienstcommissie een 
informatieve rob vervuld. Ruim de helft van do .  
respondenten heeft volgens zeggen de informatie monde-
ling van de districtsleiding ontvangen. Eon kleinere 
groep (30%) heeft de informatie schriftelijk ontvangen, 
zowel van de districtsleiding els van de onderdeels-
dienstcommissie. Ook hier zegt een groep respondenten 
(14%) goon informatie to hebben ontvangen. Eon volgende 
vraag betrof de informatie over het verdere verloop van 
de veranderingen binnen het district. 
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informatie over verdere verloop 
reorganisatie districtsleiding 

goon info 
mondeling DC 
schriftelijk DC 
mondeling/schriftelijk ODC 
zowel DC als ODC 

482(105) 
14X( 30) 
202( 44) 
92( 20) 
92( 19) 

goon antwoord 	 ( 14) 

Bijna de helft (482) van de respondenten zegt over het 
verdere verloop goon informatie to hebben ontvangen. Gen 
derde heeft uitsluttend van de districtscommandant (DC) 
verdere informatie gekregen (mondeling of schriftelijk); 
on de overigen via de onderdeelsdienstcommissie (ODC) en 
de districtscommdandant (DC). Ook bier is de aard van de 
communicatiestructuur mede eon bepalende factor dat van 
het kader eon kwart (24k) goon verdere informatie zest 
to hebben ontvangen, on van de wm(I) on het administra-
Have personeel de helft of jots moor (50 1 52%). Het 
kader zegt bovendien de informatie vaker mondeling to 
hebben gekregen. 
Ook tussen de landgroepen bestaan verschillen. In Beek, 
Simpelveld, Stein, Ubach over Worms, Vaals on Wittem 
heeft men (volgens de respondenten) vaker informatie 
over het verdere verloop gekregen dan in de overige 
landgroepen. Vooral in Eijsden, doch ook in Born. Gulpen 
an Valkenburg heeft men weinig informatie gekregen. 
Tenslotte is gevraagd of men voldoende of onvoldoende 
door de districtsleiding was gliinformeerd over de veran-
deringen. 

mate van informatie door districtsleiding 

(zeer) voldoende 	 152( 33) 
noch voldoende, noch onvoldoende 102( 23) 
(nor) onvoldoende 	 752(165) 

Driekwart van de respondenten vond de informatie onvol-
doende tot zeer onvoldoende. Naar rang/functie bezien 
doen zich gerings verschillen voor. Zowel van de wm(1) 
els van de owm/adj els van het administratieve personeel 
vindt 75% de informatie onvoldoende; van de owm/adj. 
vindt evenwel.21% de informatie voldoende tegenover 122 
van de wm(I) on het administratieve personeel. 
Onvoldoende vindt men de informatie van de districts-
biding vooral 	in de landgroepen Born, Eijsden, 



Schaesberg, Susteren, Ubach over Worms, Vaals en Wittem. 
Voor een deal zijn dit de landgroepen die overgaan near 
gemeentepolitie (Schaesberg, (Jbach over Worms) en voor 
een deal zijn het landgroepen wear relatief veal zal 
veranderen (Born, Eijsden, Susteren, Vaals, Wittem). Dit 
wordt bevestigd wanneer de eerder genoemde driedeling 
van landgroepen wordt gehanteerd. 
Van de overgangsgebieden vindt 89% de informatie van de 
districtsleiding onvoldoende, van de overige landgroepen 
is dit 62%. 
Redenen voor de onvoldoende informatie zijn in afnemende 
volgorde: 

• onzekerheid over toekomst; 
• gebrekkige informatie; 
• te late informatie; 
• geen inspraak. 

In de overgangsgebieden overheersen de onzekere toekomst 
en het gebrek aan inspraak als reden. In de landgroepen 
wear relatief veel zal veranderen, worden de te late en 
de te gebrekkige informatie vooral els redenen genoemd 
en in de avenge landgroepen de onzekere toekomst en de 
gebrekkige informatie. 

Wet opvalt met betrekking tot de informatie van de zijde 
van de districtsleiding is het (hoge) percentage 
respondenten dat zegt geen informatie te hebben 
gekregen, ook niet over het verdere verloop van de voor-
bereidingen van de veranderingen in de organisatie van 
de landgroepen. 
Nadat de groepscommandanten in mei 1981 schriftelijk op 
de hoogte waren gebracht van het reorganisatievoorstel, 
heeft met elke landgroep afzonderlijk een bespreking 
plaatsgevonden, conform de procedure organisatiewij-
ziging. Ook was de reorganisatie een vast agendapunt in 
de vergadering van de districtsleiding met de groepscom-
mandanten. 
Ditzelfde geldt met betrekking tot de overgangsgebieden. 
Ook dear 15 overleg geweest en besprekingen met het per-
soneel conform de richtlijnen. 
Mijns inziens behoeven de onderzoekresultaten op dit 
punt dan oak enige relativering. Deels kan het niet 
doorkomen van de informatie zijn gelegen in de wijze 
waarop de informatie wordt gegeven en in de persoon van 
de groepscommandant die de ontvangen informatie onvol-
doende doorgeeft aan de leden van zijn groep. Deals ook 
ken de verklaring liggen in een onvoldoende gemoti-
veerdheid van het personeel om de informatie tot zich te 
nemen. Al gauw heeft men dan de neiging om -zeker in een 
situatie van onrust, onzekerheid en kritiek- te zeggen 
dat men helemaal geen informatie heeft gekregen. 
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Oak ten aenzien van het oordeel over de verstrekte in-
formatie is eon kanttekening op zijn pleats. In grote 
mate vond men de informatie van de kant van de districts-
biding onvoldoende. De vraag is evenwel of de dis-
trictsleiding over moor informatie beschikte dan men 
reeds schriftelijk_en mondeling (in de vergadering op de 

• groep, in de vergadering van groepscommandanten en in de 
vergaderingen met de onderdeelsdienstcommissie) ver-
strekte. flit blijkt ook uit de redenen tot 
ontevredenheid. Toekomstige zekerheid kon de districts-
commandant na het indienen van zijn voorstel bij de 
Algemeen Inspecteur niet cloven; het was onvermijdbear 
dot men aantal personen qua functie in de knel zou komen. 
Oak de vorming van de nieuwe GP-korpsen en de afbouw van 
do RP-detachering been buiten de competentie van de 
districtscbmmandant. Het oordeel over de mate van infor-
matie zal dan oak mode zijn ingegeven vanuit eon wens tot 
100% zekorheid over de eigen toekomst. 

b. oroePsleiding 
Op dezelfde wijze al. met betrekking tot,de informatie 
van de zijde van de districtsleiding is gevreagd wanneer 
men voor de eerste keer  van de groepsleiding gehoord 
heeft over de veranderingen in de organisatie'ven de 
landgroepen els gevolg van de gemeentelijke herindeling. 
Ruim eon kwart (29%) net goon informatie van de groves-
biding to hebben ontvangen. Eon derde (34%) heeft no 
juni 1981 informatie gekregen. 
Het kaderpersoneel heeft relatief moor on jots eerder 
informetie ontvangen dan de wm(/) en het administrati eve 
personeel. Tussen de afzonderlijke landgroepen bestaan 
met uitzondering van Stein peen verschillen; in Stein 
was men ear-der geEnformeerd. 
De helft heeft de informatie van de groepsleiding Cook) 
mondoling ontvangen, eon kleiner deed schriftelijk, mid-
del, de informatiemap of het mededelingenbord. 

Oak ten aanzien van de groepsleiding is gevraagd of men 
op de hoogte is gehouden van het verdere verloop. 

informatie over het verlaop door groepsleiding 

goon info 	 38%(75) 
samenkomst 	 27%(54) 
informeel gesprek 	 15%(29) 
schriftelijk 	 13%(26) 
laden ODC 	 7%(14) 

goon antwoord 	 (34) 



Ruim eenderde (38%) zegt over het verdere verloop niet 
op de hoogte to zijn gebracht door de groepsleiding. 
Eenkwart (277.) weet het via eon gezamenlijke bijeenkomst 
en de overigen overwegend door or onderling met elkaar 
over to praten. 
Vooral het administratieve personeel is niet verder 
geinformeerd. Tussen kaderpersoneel en overige wm(I) be-
staat geen verschil. Minder goed gernformeerd over het 
verdere verloop van de veranderingen is het personeel 
van de landgroepen van Born, Gulpen, Valkenburg on -zif 
het minder opvallend- van Nieuwenhagen en Ubach over 
Worms. Relatief good gernformeerd was men in Amstenrade, 
Eijsden, Schaesberg, Susteren, Wittem en vooral ook 
Stein. 

Ook hier is gevraagd of men voldoende of onvoldoende 
door de groepsleiding op de hoogte is gehouden over het 
verdere verloop. 

mate van informatie door groepsleiding 

(zeer) voldoende 	 32%(66) 
noch voldoende, noch onvoldoende 257.(51) 
(zeer) onvoldoende 	 43%(90) 

lets minder dan de helft (43%) is ontevreden tot zeer on-
tevreden over de wijze waarop men door de groepsleiding 
op de hoogte is gehouden. Eon derde vond dit wel vol-
doende. 
Het administratieve personeel is aanmerkelijk ontevre-
dener darn wm(I) en kaderpersoneel. Het kaderpersoneel 
was jets ontevredener dan de wm(I). 
Relatief ontevreden was men vooral in de landgroepen 
Born, Gulpen, Meerssen, Nieuwenhagen on Wittem; relatief 
tevreden was men vooral in Schaesberg, Stein en Voeren-
daal. 

Evenals dat met betrekking tot de informatie van de zij-
de van de districtsleiding is gedaan, is hier eon 
relativering op zijn plaats. Wederom zegt eon groat 
percentage goon informatie to hebben gekregen. Dit zal 
oak hier mode afhangen van de mate waarin men zich zelf 
openstelt voor doze informatie en by. de groepsbijeen-
komst bijwoont, de infomap leest, mededelingen least on 
dergelijke. Daarnaast zal oak de groepscommandant hierin 
eon rol kunnen spelen door de mate waarin hij verslag 
doet'van de stand van zaken. Dit zal dan weer mode worden 
ingegeven door de mate waarin or voor de landgroep jots 
zal gaan veranderen. Zo is, het denkbaar dat men in de 
landgroep Valkenburg, wear relatief zeer weinig veran-
dert, nauwelijks over de veranderingen in de organisatie 
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van de landgroepen heeft gesproken, ook al niet om goon 
onnodige onrust to veroorzaken. 

Samengevat blijkt uit de resultaten met betrekking tot 
de informatie over de op handen zijnde veranderingen in 
de organisatie van de landgroepen het volgende. 

- tijdstip en informatie 
Opvallend is dat Glen groter deal van de respondenten 
zegt van de groepsleiding goon informatie to hebben go -
had in vergelijking tot de di stri ctslei di ng. Zowel voor 
de groepsleiding als de districtsleiding volt het zwaar-
tepunt vanaf zomer 1981. Het administratieve personeel 
is het minste geinformeerd, gevolgd door de wm(I). De 
mensen in de overgangsgebieden (Stein, Hieuwenhagen, 
Schaesberg, Ubach over Worms) zijn volgens zeggen ardor 
op de hoogte gesteld. 

- mijze van informatie 
De manier waarop men voor het eerst van de grooms- of 
districtsleiding over de'veranderingen heeft gehoord, is 
veelal mondeling geweest. Het kader heeft relatief vaker 
de informatie van de districtsleiding mondeling 
gekregen. Tussen de landgroepen zijn goon verschilen. 

- verdere verloop 
Eon derde tot de helft heeft van groepsleiding of di 5-  

trictsleiding goon informatie gekregen over het verdere 
verloop van de ,  voorbereidingen. Voor de districts-
biding is dit percentage hoger dan voor de groans -
biding. Vanuit het district gebeurde het veelal 
schriftelijk, aan het kader ook mondeling, ander endure 
in de vergadering van groepscommandanten. Deze laatsten 
waren ook vaker op de hoogte gehouden. Dinnen de green 
was het gebeurd via een groepsbijeenkomst of longs eon 
informele wog. Het administratieve personal is in beide 
gevallen (district, groan) het minste op de hoogte ge-
houden. Tussen de landgroepen onderling zijn or 
verschillen: deze zijn niet icinduidig dezelfde ten aan-
zien van de informatie door de districtsleiding on de 
groepsleiding. Stein komt or in beide gevallen gunstig 
uit, doch niet de andere drie overgangsgebieden. Born, 
Gulpen on Valkenburg ko6en or in beide gevallen ongun-
stig uit. 

- oordeel over informatie 
De helft is ontevreden over de informatie over het ver-
loop van de voorhereidingen vanuit de groep on drie 
kwart is ontevreden over de informatie vanuit hat dis-
trict. Haar rang (functie) is or weinig verschil met 
uitzondering van het administratieve personeel: doze 
zijn nog ontevredener. Relatief ontevreden is men vooral 
in de landgroepen wear relatief veel goat veranderen: 



Born, 	Susteren, 	Gulpen, 	Eijsden, 	Vaals, 	Wittem, 
Schaesberg, Nieuwenhagen, Ubach over Worms. 
Het is denkbaar dat de aard van de veranderingen in rela-
tie staat tot het oordeel over de informatie. Als men in-
grijpende veranderingen te wachten staat, vindt men al 
gauw dat men te weinig en dus onvoldoende informatie 
daarover krijgt. Omdat er weinig (nieuwe) informatie 
kon worden gegeven, zal dit tot ontevredenheid leiden. 
Een gunstige uitzondering hierop zijn Schaesberg en 
Stein voor wat betreft de informatie door de groeps-
leiding. 
Over het geheel genomen komt vooral het administratieve 
personeel er slecht vanaf met betrekking tot de informa-
tie over de voortgang van de veranderingen in de orga-
nisatie van de landgroepen en is het kader wet beter op 
de hoogte. De zg. vier overgangsgebieden zijn eveneens 
in grote lijnen beter gernformeerd, alhoewel niet alle 
vier in even sterke mate. 
Verwezen wordt near de kanttekeningen die hierboven zijn 
gemaakt bij deze onderzoekresultaten. 

10.5.3 De voorbereidin_g_sprocedure 
• In deze paragraaf zal een aantal aspecten van de voorbe-

reidingen van de veranderingen in de organisatie van de 
landgroepen aan de orde komen; daze gelden wederom zowel 
voor de overgang van RP naar GP als voor de nieuwe in-
deling van de landgroepen. 

- 
aoorkeur 
Een onderdeel in de voorbereidingsprocedure was de moge-
lijkheid om middels een enquAte aan de districtsleiding 
een voorkeur kenbaar te maken. Volgens het onderzoek is 
hiervan niet zo veal gebruik gemaakt. 

voorkeur uitgesproken 

geen voorkeur 
wel voorkeur 

78%(176) 
22%( 50) 

De voorkeur van de 50 respondenten is als volgt: 
van RP near GP (Stein, Landgraaf): 	 18x 
geen verandering van landgroep: 	 10x 
andere landgroep binnen het district: 	 8x 
andere landgroep buiten het district: 	 2x 
ander specialisme: 	 2x 
andere samenstelling van landgroep: 	 2x 

Factoren die een rol hebben gespeeld bij daze voorkeur zij 
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woonsituatie (eigen waning, prettige 
woonomgeving,reistijd, huurprijs) 
familie-omstandigheden (bean partner, 
familie in naaste omgeving, schoolgaande 
kinderen): 
werksituatie (andere functie, grotere work-
druk, to grate groep): 
promotiekansen: 

ruimta voor mening 

(nor) voldoende 	 20%(24) 
noch voldoende, noch onvoldoande 20%(25) 
(zeer) onvoldoende 	 52%(63) 
weet niet 	 8%(10) 

34ii 

17x 

17x 
7x 

Het is niet voor iedereen in gelijke mate relevant ge-
weest om eon keuze to kunnen maken: in do overgangsge-
bieden en in de landgroepen wear door wijziging in 
grootte en samenstelling functies verdwijnen of veran-
deren is de relevantie grater. Daarmee hangt ver-
moedelijk samen de mate Hearin men informatie heeft 
gekregen over de keuzemogelijkheden (In principe heeft 
iedereen eon keuze kunnen maken met uitzondering van 
adjudant en opperwachtmeester (zie paragraaf 10.3). 
Volgens het onderzoek was de vraag near informatie over 
de keuzemogelijkheden yoor de helft (49%) van de 
respondenten niet van teepassing. Van de overigen heeft 
40% goon informatie gekregen en 60% wel. Tweederde van 
hen vond doze informatie onvoldoende. Vooral het admi-
nistratieve personeel heeft goon of onvoldoende 
informatie gekregen. 

12. ruimte voor eigen marling 

In een beoordeling van de gevolgde voorbereidingsproce-
dure is de mate Hearin men -voor zover nodig vanwege de 
voorgestelde veranderingen- zijn eigen mening kenbaar 
heeft kunnen maker:, van belong. Van alle respondenten 
heeft de helft (53%) doze vraag beantwoord. 

Hieruit blijkt det de helft ontevreden was over de mate 
waarin men zijn mening had kunnen geven over de komende 
veranderingen; 20% was tevreden. 
Naar functie onderscheiden is vooral het kaderpersoneel 
ontevreden; 67% tegenover 47% van de wm(I). 
Oak 	tussen 	de 	landgroepen 	bestaan verschillen. 
Respondenten uit eon deel van de overgangsgebieden 
(Nieuwenhagen, Scheesberg) en uit eon aantal landgroepen 
wear relatief veel functies veranderen (Eijsden, Vaels, 



Susteren, Wittem) zijn ontevredener dan respondenten uit 
landgroepen wear relatief weinig verandert. Een uitzon-
dering zijn Amstenrade en Valkenburg, met een grote mate 
van ontevredenheid en relatief weinig veranderingen. 
Redenen tot ontevredenheid zijn: 

• geen inspraak; 
• nauwelijks overleg; 
• gebrekkige informatie; 
• geen individuele aandacht. 

c. de voorbereidingsProcedure  
Vervolgens is gevraagd naar een oordeel over de wijze 
waarop de veranderingen in de organisatie van de land-
groepen zijn voorbereid, door de districtsleiding en 
binnen de groep. 

voorbereiding veranderingen in organisatie door dis-
trictsleiding 

voldoende 	 6%(12) 
noch voldoende, noch onvoldoende 	 18%(39) 
onvoldoende 	 33%(71) 
weet niet 	 43%(92) 

Bijna de helft (43%) heeft geen mening over de voorbe-
reidingen door de districtsleiding. Een derde vond de 
voorbereiding onvoldoende en 6% voldoende. Het kaderper-
soneel had relatief vaker een mening gegeven dan de 
wm(I) en het administratieve personeel. Daarbij oor-
deelde het kaderpersoneel relatief vaker negatief over 
de voorbereidingen alhoewel onder hen ook een aantal was 
met een positief oordeel. 
De landgroepen vertonen onderling verschil in hun oor-
deel. 	Relatief 	negatief 	was 	men 	in 	Eijsden, 
Nieuwenhagen, Simpelveld, Susteren en Wittem. Relatief 
positief was men in Beek, Gulpen, Stein, Ubach over 
Worms en Voerendaal. In Valkenburg had men voor twee-
derde geen mening gegeven. In landgroepen wear relatief 
(zeer) veal verandert,00rdeelt het personeel blijkens 
het onderzoek zowel relatief positief als negatief. 
Redenen tot ontevredenheid zijn in afnemende volgorde: 

• onbekende functie-invulling; onvoldoende informatie 
daarover; 

• onvoldoende individuele aandacht; 
• materiele vorzieningen nog niet geregeld; 
• geen inspraak; 
•, 	gebrekkige informatie; 
• onduidelijke overgang; 
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• datum van ingang nog onbekend; 
• aanlooptijd to kort; 
• to veal verandaringen tegelijkertijd. 

In sommige landgroepen krijgen bepaalde redenen eon ac-
cent. In Eijsden%worden vooral het ontbreken van in-
spraak en de onbekende functie-invulling genoemd, in 
Wittem de onbekende functie-invulling, in Born en 
Niauwenhagen het ontbreken van de materiOle voorzienin-
gen. In de overige landgroepen warden ;neer redenen 
genoemd. 

voorbereiding veranderingen in de organisatie 
in de landgroeP 

voldoende 	 7%(13) 
noch voldoende, noch onvoldoende 19%(40) 
onvoldoende 	 40%(87) 
weet niet 	 34X(73) 

Eon derde van de respondenten weet goon oordeel over de 
wijze van voorbereiding binnen de groep to eleven. 40% 
vend de voorbereiding onvoldoende en slachts 7% vond de 
voorbereiding vOldoende. 
Haar rang(functie) ondarscheiden heeft hat kadarperso-
neel vaker eon mening uitgesproken dan de wm(I) en het 
administratieve personeel. In de laatste twee 
categorieln heeft 40 a 45X goon mening gegeven. Het ka-
derpersoneel en het administratieve personeel hebben eon 
negatiever °ordeal dan de wm(I). 
Ook tussen de landgroepen bestaan verschillan. Relatief 
negatief oordeelt men in de landgroepen Eijsden, 
Nieuwenhagen, Simpelveld, Ubach over Worms. Vaal, on 
Wittem. Relatief positief oordeelt men in de landgroepen 
van Beek, Born, Gulpen, Stein, Valkenburg en Voerendaal. 
Eon lijn near de mate van verandering voor de betrokken 
landgroep lijkt hierin niet to bestaan. 
Redenen tot ontevredenheid zijn in afnemende volgorde: 

• overgang is onduidel,ijk; 
• functievorming nog ohbekend; 
• materiele voorzieningen nog niet geregeld; 
• aanlooptijd to kart; 
• onvo/doende individudle aandacht; 
• onbekendheid met de regio. 

De zwaertepunten in doze redenen zijn bij de diverse 
landgroepen enders. Bij de bedreigde landgroepen 
(Hieuwenhagen, Schaesberg, Stein, Ubach over Worms) 
wordt de onduidelijke overgang relatief vaak genoemd. 
Bij de landgroepen wear relatief vee1 verandert on func- 



ties verdwijnen of veranderen (Eijsden, Gulpen, Vaals, 
Wittem, Susteren) wordt de onbekendheid van de 
functie-invulling relatief vaker genoemd. Bij land-
groepen wear relatiefweinig verandert (Amstenrade, Val-
kenburg, Voerendaal) worden de onduidelijke overgang en 
het ontbreken van materiele voorzieningen relatief vaak 
genoemd. 

d. opzet van de nieuwe oreanisatie 
Gevraagd is voorts near het oordeel over de opzet van de 
nieuwe indeling van de landgroepen. Is men daarover te-
vreden of ontevreden? 

opzet nieuwe organisatie landgroepen 

(zeer) tevreden 	 12%( 26) 
noch tevreden noch ontevreden 16%( 37) 
(zeer) ontevreden 	 59%(133) 
weet niet 	 13%( 29) 

In tegenstelling tot de vraag naar de voorbereidingen 
van de reorganisatie heeft men met betrekking tot de op-
zet van de reorganisatie vaker een mening gegeven; 13% 
heeft zich geen mening gevormd. Dit zijn voornamelijk 
wm(I) en administratief personeel. De overgrote meer-
derheid (59%) is ontevreden tot zeer ontevreden over de 
opzet; 12% is tevreden. Het kaderpersoneel is ontevre-
dener dan de wm(I). 
Ontevreden is men vooral in de landgroepen van Born, 
Eijsden, Nieuwenhagen, Stein, Susteren, Ubach over 
Worms, Vaals en Witem, met andere woorden in de land-
groepen met de meest v‘rgaande veranderingen (overgang 
near gemeentepolitie, verandering in functie). Relatief 
meer tevreden is men in Meerssen, Valkenburg en Voeren-
deal. 
Redenen tot ontevredenheid zijn in afnemende volgorde: 

• onvoldoende individuele aandacht; 
• gebrekkige informatie; 
• geen inspraak; 
• oneens met functie-invulling; 
• algehele. onzekerheid, nog geen definitief plan; 
• onduidelijke overgang; 
• materiele voorzieningen nog niet geregeld; 
• onbekendheid met regio; 
• oneens met de invulling van het plan; 
• ziet geen yoordelen van het plan; 
• datum van ingang nog niet bekend; 
• de trage, afwachtende houding vanuit het district; 
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• aanlooptijd is to kort; 
• onregelmatigheid van diensten wordt groter. 

Da accenten in de redenen tot ontevredenheid variiiren 

tuasen de landgroepen onderling. In Eijsden, Gulpen, 

Nieuwenhagen on Stain wordt de onvoldoende individuele 
aandacht relatief vaak genoemd. De gebrekkige informatie 

wordt genoemd in Beek, Eijsden, Meerssen, Nieuwenhagen, 

Susteren. Ubach over Worms on Valkenburg. Het gebrek clan 
inspraak wordt genoemd in Meerssen, Stein, Valkenburg, 

Voerendaal on Wittem. De functie-invulling geldt vooral 
in Eijsclen, Schaesberg, Susteren on Wittem. Da meeste 

van de genoomde redenen dui den voorts niet op de nieuwe 
opzet van de landgroepen,maar op het prgcas am tot doze 
opzet to komen. 

e. belannenbehartiginn vakoroanisatie  
In 	de 	voorbereidingsprocedure 	hebben 	de 
(politie)vakorganisaties eon rol gespeeld. Aan de 
respondenten is gevraagd wet zij vonden‘ van de wijze 

wearop hun belangen zijn behartigd door de vakbonden. 

belangenbehartiging (politie)vakorganisaties 

(zeer) tevreden 	 25%(56) 
noch tevreden, noch ontevreden 18%(39) 
(zeer) ontevreden 	 32%(70) 
weet niet 	 25%(54) 

Eon kwart van de respondenten mist zich goon mening to 
vormen over de rol van de vakbonden. Voornamelijk zijn 

dit wm(I) on administratief personae!. Eveneens eon 
kwart was tevreden on eon derde was ontevreden. Da ove-

rigen namen een tussenpositie in. Het kaderpersoneel is 
aanmerkelijk ontevredener (47%) dan de wm(I) (2874) of 

het administratieve personae' (1774). 

In eon aantal landgroepen had men een minder good beeld 

van de rol van de vakbonden den in andere landgroepen. Zo 

had in Amstenrade, Meerssen, Susteren, Valkenburg en 

Wittem eon relatief groat deel goon mening. 
In andere landgroepen was men relatief negatief over de 

ro1 van de vakbonden; in Eijsden, Hieuwenhagen, 

Schaesberg, Susteren, Ubach over Worms en Vaals, met an-

der° woorden landgroepen wear veal zal gaan veranderen. 
In Amstenrade, Beek, Born, Meerssen en Voerendaal was 
men relatief tevreden. 

Radenen tot ontevredenheid zijn in afnemende volgorde: 

• goon inspraak gezocht; 



• goon aandacht voor het personeel; 
• geen overleg gevoerd met de onderdeelsdienstcommis-

sie; 
• goon alternatief plan opgesteld; 
• goon individuele steun; 
• goon protesten kenbaar gemaakt; 
• onvoldoende informatie gegeven; 
• traag gereageerd op het voorstel en het verzet daar-

tegen. 

In het voorgaande zijn diverse aspecten rondom de voor-
bereiding van de reorganisatie besproken (naast de in-
formatievoorziening die reeds in eon eerdere paragraaf 
is beschreven). 

Samengevat blijkt: 

• voorkeur kenbaar maken 
Een kwart van de respondenten heeft eon voorkeur 
uitgesproken, enerzijds in verband met de overgang 
naar gemeentepolitie en anderzijds in verband met 
eon keuze voor eon bepaalde landgroep of functie. 
Redenen voor doze keuze waren gelegen in de woonsi-
tuatie,. de familie/gezinssituatie, de nieuwe 
werksituatie on de promotiemogelijkheden. 

• informatie keuzemogelijkheden 
Voor zover relevant heeft ruim de helft van de 
respondenten informatie gekregen over de keuzemoge-
lijkheden die men had. Meer dan de helft vond doze 
informatie onvoldoende, vooral het administratieve 
personeel. In de landgroepen waar veel zou gaan ver-
anderen (GP-gebied, verandering van functies) had 
men relatief moor informatie gekregen, maar ook daar 
was de hoeveelheid informatie beperkt. 

• eigen mening kenbaar maken 
De helft van de respondenten voor wie doze vraag van 
toepassing was vond de ruimte die men had gekregen 
om zijn eigen mening to geven, onvoldoende. Vooral 
het kaderpersoneel on de leden van de landgroepen 
waar veel zou gaan veranderen (inclusi ,ef de over-
gangsgebieden) waren ontevreden. Men had geen 
inspraak gehad, or was to weinig overleg, to weinig 
informatie en to weinig individuele aandacht. 

• voorbereiding van de reorganisatie 
Alhoewel eon deel van het administratieve personeel 
en de wm(I) hierover goon mening heeft gegeven, 
blijkt het merendeel de voorbereiding van de veran-
deringen door de districtsleiding en nog moor door 
de groepsleiding onvoldoende to vinden. Het admi- 
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nistratieve on het kaderpersoneel zijn het moot 
ontavreden. 
Negatief over de voorbereiding oordeelde men vooral 
in de landgroepen van Eijsden, Nieuwenhagen, 
Simpelveld, Ubach over Worms, Susteren, Vaals en 
Wittem, voor eon groat deel landgroepen met (nor) 
ingrijpende varanderingen. Daarantegen was men in 
Gulpan en Stein relatief positief over de voorbe-
raiding. , 
Belangrijke redenan tot ontevredenheid waren de 
functie-invulling (die nog niet bekend, of waarmee 
men het niet eens was), de onvoldoende individuele 
aandacht, de onduidelijke overgang, het ontbreken 
van materiel° voorzieningen (huisvesting, admi-
nistratie), het ontbreken van inspreak en de 
gebrekkige informatie. Tussen de landgroepen zijn 
enige verschillen met betrekking tot de accenten in 
doze redenen. In de overgangsgebieden wordt yogis' 
de onduidelijke overgang genoemd; met name in 
Eijsden noemt men de functie-invulling als hoofd-
reden. 

• opzet van de nieuwe organisatie 
Wm( I ) an admi ni strati ef personeel hebben hi erovar 
wat valor goon waning. Net  merendeel is ontevreden 
tot zeer ontevreden over de opzet van de nieuwe or-
ganisatie, vooral het kaderpersoneel en vooral de 
laden van de overgangsgebieden en de landgroepen mat 
relatief veel veranderingen. Belangrijke redenen 
zijn de onvoldoende individuela aandacht, het gebrek 
an inspraak en informatie, de functie-invulling, de 
algehele onzekerheid vanwege het ontbreken van eon 
definitief plan en de onduidelijke overgang. Voor 
eon root deel zijn het redenen die betrekking 
hebben op de gevolgde procedure om tot de nieuwe op-
zet to komen, en niet op de opzet zelf. Er zit peen 
duidelijk patroon in de eard van doze redenen tussen 
de landgroepen onderling. 

• gelangenbehartiging vakorganisaties 
Wederom zijn het vooral de wm(I) en het administra-
tieve personael die minder vaak eon oordeel over de 
vakbonden hebben gegeven. Ontevredenheid 
overheerst, vooral bij het kaderpersoneel. En nega-
tiever is het oordeel over de rol van de vakbonden 
met name ook in de overgangsgebieden (met uitzon-
dering van Stein) on in Eijsden, Susteren on Vaals. 

Ten aanzien van de informatie over keuzemogelijkheden en 
de mogelijkheid om de eigen mening kenbaar to maken 
scoort het administratieve parsoneel ongunstig. Relatief 
positief (elhoewel ook dear het oordeel negatief is) i3 

het beeld voor landgroepen die (tamelijk) ingrijpende 



veranderingen te wachten staan. Over het geheel was men 
echter nogal ontevreden. 
Voor wat betreft de voorbereiding . en de opzet van de 
nieuwe organisatie heeft het kaderpersoneel vaker eon 
mening dan de wm(I) of het administratieve personeel. 
Het kaderpersoneel heeft ook relatief eon nog negatiever 
oordeel dan de wm(I) en het admini6tratieve personeel. 
Ditzelfde geldt voor de landgroepen waar relatief veel 
gaat veranderen. 
De redenen die zowel met betrekking tot de voorbereiding 
als de opzet van de nieuwe organisatie worden gegeven 
verwijzen voor het merendeel near de gevolgde procedure. 
Met betrekking tot het negatieve oordeel over de opzet 
wordt merendeels procedurekritiek genoemd: gebrekkige 
informatie, goon inspraak, onduidelijke overgang, 
materiele voorzieningen zijn nog niet geregeld, onvol-
doende aandacht voor de individuele situatie, 
functie-invulling nog niet bekend. Eon enkele keer wordt 
op de inhoud van het reorganisatievoorstel van de dis-
trictsleiding ingegaan: niet eons met de invulling van 
het plan, ziet goon voordelen van het plan, grotere on-
regelmatigheid van dienst, werken in eon onbekende 
regio. Dit lijkt erop to wijzen dot het negatieve oor-
deel over het reorganisatievoorstel wordt overheerst 
door kritiek op de procedure on de gevolgde voorbe-
raiding .  en veal minder is gebaseerd op eon afwijzing van 
het reorganisatievoorstel als zodanig. 
De redenen die in het onderzoek near voren komen, kunnen 
ook nog op andere manier worden onderscheiden, nl. near 
organisatorische, inhoudelijke on naar personeelstech-
nische aspecten. Organisatorische aspecten zijn onder 
andere: de korte aanlooptijd; de ontbrekende materiele 
voorzieningen; de datum van ingang is nog onbekend; te 
veal veranderingen tegelijkertijd; onzekerheid vanwege 
ontbreken van eon definitief plan; onduidelijke 
overgang; gebrekkige informatie; onbekendheid met de re-
gio; en trage, afwachtende houding vanuit het district. 
Personeelstechnische aspecten zijn onder andere: onvol-
doende individuele aandacht; functie-invulling nog on-
bekend (mee'oneens); on goon inspraak. 
Daarnaast zijn or inhoudelijke aspecten, onder andere: 
oneens met de invulling van het plan; grotere onregelma-
tigheid van dienst; en ziet goon voordelen vi;r1 het plan. 
Wanneer over de twee vragen near de voorbereiding on de 
opzet de redenen tot ontevredenheid worden gesommeerd, 
dan worden redenen met betrekking tot de organisatie en 
redenen met betrekking tot de personeelstechnische kant 
in vrijwel gelijke mate genoemd, respectievelijk 136 on 
134 meal. Inh'oudelijke redenen komen slechts zeer be-
perkt voor (6 meal). 
Op zich is dit derhalve eon belangrijk gegeven bij de 
voorbereiding van dergelijke ingrijpende veranderingen 
in de organisatie zoals in het district Maastricht. 
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)0.5.4 Gevolgon van do roorganisatio 
Aan de respondenten is gevraagd wet voor zover bekend 
voor hen zelf de gevolgen zouden zijn Indian het reorga- 
nisatievoorstel van de districtsleiding zou warden Ingo
voerd, respectievelijk welt de gevolgen zijn van de 
overgang van RP near Cr. 
Op het moment dat de enquete word afgenomen (eind decem-
ber 1981) was nog niet iedereen op de hoogte van de ver-
anderingen voor hem persoonlijk; eon kwart wist het nog 
niet. 

bekendheid persoonlijke veranderingen 

niet bekend 
wel bekend 

23%( 53) 
77%(178) 

Voor 51 van de 178 respondenten voor wie de eventuele 
veranderingen bekend waren. veranderde er niets; 48 per-
sonen zouden in een andere groep worden geplaatst on 79 
personen zouden bij hun eigen groan blijven. welke even-
wel qua grootte en gebied zou veranderen. 

Gevraagd is van eon aantal aspecten of doze ten gevolge 
van de veranderingen in de organisatie zouden 
veranderen. Voor ongeveer de helft van de respondentan 
waren doze aspecten (elk afzonderlijk) van toepassing. 

• promotiemogeliikheden  
;Hi de respondenten bij wie dit van toepassing was, 
overheerste de inschatting dot doze geringer zouden 
worden (51%); 39% wist nog niet of de promotiemoge-
lijkheden zouden veranderen. 

&gum' college', 
Tweederde (65%) wist nog niet of men het met de 
nieuwe collega's good of slecht zou kunnen vinden; 
29% had or het volste vertrouwen in. 

• jeiding van groeP. PO5+. rayon 
Driekwart (75%) wise nog niet wet men zou hebben eon 
de nieuwe biding; 16% had weinig en 9% had veel ver-
trouwen in de nieuwe leiding. 

• .2P9SLILflag.i.ingalinba.leD. 
De helft (53%) wist nog niet of de specialisatiemo-
gelijkheden zouden veranderen; 17% denkt dat den 
rotor en 30% denkt dat doze kleiner zouden worden. 

• onregelmatigheid van work 



De helft (56%) wist niet of de onregelmatigheid van 
het werk zou toenemen of afnemen; volgens een derde 
(37%) ward daze groter en volgens 7% kleiner. 

• hoeveelheid werk  
Ruim de helft (59%) wist niet of de hoeveelheid werk 
zou veranderen; een derde (37%) dacht dat daze zou 
toenemen en 4% dacht dat daze zou afnemen. 

• salaris/rang 
Tweederde (69%) wist niet of het salaris, de rang 
zou veranderen; bijna 11% bleef dit gelijk, eveneens 
bij 11% werd het hoger en bij 9% ward het lager. 

Over elle aspecten tezamen overheerst het beeld dat men 
niet weet wet er zal veranderen, met uitzondering van de 
afname van de promotiemogelijkheden. Op het tweede plan 
is het aantal verwachte veranderingen ten voordele ge-
ringer (nieuwe college's), dan het aantal verwachte ver-
anderingen ten nadele (specialisatiemogelijkheden, 
nieuwe leiding, hoeveelheid werk). 

10.5.5 De overaangsPeriode 
Naast de gevolgen van de nieuwe organisatie na invoering 
van het .  voorstel is het denkbaar dat de onzekerheid en 
onvrede met betrekking tot daze toekomstige veranderin-
gen in de overgangsperiode invloed heeft gehad. Ge-
vraagd is aan de respondenten near de invloed op het 
werk, op de omgang met de di recta college's, op de sfeer 
in de groep en op de prive-situatie. 

invloed OP het werk 
De helft (54%) van de respondenten zegt dat er geen 
invloed is geweest op het werk. Een derde (36%) vond 
dat er een negatieve invloed was. De overigen wisten 
niet aan te geven of er een invloed was te consta-
teren. Een enkeling vond dat de invloed positief 
was geweest. Tussen de rangen (functies) bestonden 
geen verschillen, wel tussen de landgroepen. In 
Amstenrade, Beek, Born, Meerssen, Valkenburg en 
Voerendaal vond men vaker dat er geen invloed op het 
werk was geweest. In Gulpen, Nieuwenhagen, 
Simpelveld, Stein, Vaals an Wittem was er vaker 
sprake van een negatieve invloed. 

b) invloed OP omgang met collega's 
Eenderde (33%) vond dat er geen invloed was op de am-
gang met de directe college's. Bijna de helft (48%) 
onderkende een negatieve invloed en de overigen 
hadden hierover geen mening. Slechts een enkeling 
zag een positieve invloed. Tussen wm(I) an owm/adj 
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bestond goon verschil. Het administratieve personeel 
had vaker geen mening. 
In Amstenrade. Simpelveld, Valkenburg en Voerendaal 
meende men vaker dat or geen invloed op de °meting met 
collega's was geweest. In elle andere landgroepen 
met uitzondering van Born. Meerssen en Nieuwanhagen 
was de invloed negatiever. 

c) invloed op de steer in de groom 

Eon derde (31%) vond dat or geen invloed was op de 
steer in de groep. Ruim de helft (58%) ervoer eon 
negatieve invloed. En op eon enkaling na die eon po-
sitieve invloed onderkende, wisten de overigen niet 
aan to geven of or eon invloed op de steer in de 
groep was geweest. 
Wm(I) en honer° rangen lopen niet zoveel uiteen in 
hun oordeel; hat administratieve personeel zag vaker 
goon invloed of wist hat niet to beoordelen. 
In Amstenrade, Meerssen, Simpelveld, Valkenburg en 
Voerendaal zag men vaker goon invloed. Eon negatieve 
invloed ondervond ' men vooral in Guinan, 
Nieuwenhagen, Susteren, Ubach over Worms. Vaals en 
Wittem en lets minder ook in Born, Eijsden, 
Schaesberg an Stein. 

d) invloed op de privesituatie 
Tweederde (68%) zegt dat de overgangsperiode goon 
invloed heeft gehad op de privesituatie. Eon kwart 
(25%) ondervond eon negatieve invloed on 2% een po-
sitieve invloed. De overigen hadden goon mening 
hieromtrent. Naar rang (functie) onderscheiden zag 
vooral het administrative personeel geen invloed. 
Personen in de rang van owm of adjudant zagen vaker 
eon invloed en den wel eon negatieve ten opzichte 
van personen in de rang van wm(I). 
In Beek, Meerssen, Valkenburg an Voerendaal zag men 
vaker goon invloed van de overgangsperiode op de 
privesituatie. In Amstenrade, Gulpen, Hieuwenhagen, 
Stein. Ubach over Worms. Vaals on Wittem was vakar 
sprake van eon negatieve invloed. 

Over de vier aspecten bezien is de invloed van de over-
gangsperiode het grootete Op de omgang met de directe 
college's on de steer in de groan, on wel in negatieve 
zin. Het geringste is de invloed op de privaituatie. 
Met uitzondering van de invloed op de priv6situatie was 
or tussen de rangen en functies vrijwel goon verschil. 
Met betrekking tot de privisituatie ondervond het admi-
nistratieve personeel de geringste invloed en het 
kaderpersoneel de grootste (negatieve) invloed. 
Oak tussen de landgroepen waren verschillan. Landgroepen 
wear relatief wainig zou veranderen, zoals Amstenrade, 
Beek, Meerssen, Simpelveld, Valkenburg en Voerendaal 



ondervonden op de vier terreinen • relatief weinig 
invloed. In landgroepen waar relatief veel zou veran-
deren en grote onzekerheid en onrust heerste, was de 
invloed aanmerkelijk negatiever. 

10.6 Samenvatting 
De onderzoekgegevens hebben een aantal punten van kri-
tiek van de zijde van het RP-personeel naar voren ge-
bracht. Deze zijn: 

• de gebrekkige en trage informatie van de op handen 
zijnde veranderingen en de voorbereidingen daartoe, 
zowel door de districtscommandant als door de 
groepscommandant; 

• de gebrekkige informatie over de keuzemogelijkheden 
die met name het RP-personeel in de overgangsge-
bieden had; 

• het negatieve oordeel over de gevolgde voorbe-
reidingen zowel van de kant van de districtscomman-
dant als van de groepscommandant; 

• het negatieve oordeel over het optreden van de poll-
tievakorganisaties; 

• het ongunstige effect van de voorbereidingen van de 
veranderingen en de onzekerheden daaromtrent op de 
werksituatie, vooral op de sfeer binnen de groep en 
de onderlinge omgang met de collega's. 

Ten aanzien van de informatie 	lijkt de uitgebreide 
informatie,door de districtscommdandant 	verstrekt 
(mondeling en schriftelijk),niet door te komen naar het 
personeel van de landgroepen, in het bijzonder niet naar 
de wm(I) en het administratieve personeel. De informatie 
vanuit de vergaderingen met de groepscommandanten en met 
de onderdeelsdienstcommiSsie komt niat of onvoldoende 
door naar het overige personeel. De groepscommandant 
speelde hierbij mogelijk een rol; ook over hem is men 
niet zo tevreden. Zie ook de kanttekeningen die hierover 
in paragraaf 10.5.2 zijn gemaakt. 
Overwogen zou kunnen worden een andere wijze van infor- .  
matievoorziening te kiezen naast de schriftelijke cor-
respondentie van de districtscommandant met de 
groepscommandanten. Van de schriftelijke corresponden-
tie blijft te veal de vraag wat er mee gebeurt; komt het 
in een dienstbespreking in de groep aan de orde of ligt 
het ter inzage in de informatiemap of op het made-
delingenbord als dienstmededeling. Ook een mondelinge 
uiteenzetting door de groepscommandant ken een bron van 
verschillende interpretaties en uitleg zijn. Gedacht kan 
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warden 	aan 	regelmatig 	verschijnende 
reorganisatiemededelingenbulletins die aan iedereen 
warden verzonden. 

De voorbereidingsprocedure ward, voor zover men dearover 
eon mening had, nogal negatiaf beoordeeld. Dit gold 
vooral voor de kaderledeng zij waren oak het meest be-
trokken hierbij, omdat bun functie in het geding was. 
Dit blijkt ook uit de redenen tot ontevredenheid die 
werden genoemd. Heast de redenen zoals onzekerheid over 
de toekomst en het nog niet geregeld zijn van allerlei 
materiels zaken, word de functie-invulling genoemd: daze 
was nog niet bekend ten tijde van het onderzoek ofwel men 
was het niet met de voorgestelde invulling eens. Dit 
laatste is zeker eon punt van aandacht: de onzekerheid 
over de eigen persoonlijke situatie moot zo kort moge-
lijk warden gehouden. Dearbij komt dat het RP-personeel 
van de districtscommandant oak uitsluitsel wenste over 
zaken die buiten zijn bevoegdheden lagen, zoals de vor-
ming van de nieuwe gemeentelijke politiekorpsen en de 
ministeriele besluitvorm‘ing over het reorganisatievoor-
stel. De door het personeel gewenste zekerheid kon hij 
dan oak niet geven, jets wat het personeel maar moeilijk 
leek to accepteren. Wat de bevindingen in Zuid Limburg 
hebben duidelijk gemaakt, i5 dat de bescherming van de 
rechtspositie van hot betrokken personeel voorop dient 
to staan. De uitspraak van de voorzitter van het Ambte-
narengerecht to Roermond ondersteunt dit, alsook de 
onderzoekresultaten. Materiele zaken dulden meer uitstel 
voordat alles geregeld is. Hat is immers eon illusie al-
les per datum van ingang van de nieuwe organisatie to 
hebben geregeld. Daarbij komt dat het personeel onvol-
doende gei'nformeard bleek over de haalbearheid van de 
ingangsdatum: eon relatief groot aantal van hen ging or 
vanuit dot daadwerkelijk per 1 januari 1982 de reorgani-
satie eon feit zou zijn. 
Oak de politievakorganisaties kunnen leren van de er-
veringen in Zuid Limburg. De keuze voor een wat af-
wachtende houding met betrekking tot de reorganisatie 
-en voor de overgangsgebieden met betrekking tot de vor-
ming en opbouw van het GP-korps- heeft het betrokken 
RP-personeel niet kunnen waarderen. Verwacht word een 
moor op do individuele p'Foblematiek gerichte inbreng van 
de politievakorganisaties in eon vroegtijdig stadium. 
Wellicht moot het overleg over de voorbereidingen minder 
warden overgelaten aan de onderdeelsdienstcommissie. En 
ditzelfde geldt voor de districtscommandant. Zou eerder 
contact mat an daadwerkelijke betrokkenheid van de poli-
tievakorganisaties bij de voorbereidingen tot minder 
problemen hebben geleid? In elk gavel hebben volgens in -
fanatic daaromtrent de problemen in Zuid Limburg de 
politievakorganisaties i/1212i loden gekost. 



Eon ander punt van aandacht, dat samenhangt met de onze-
kerheid over de toekomst is de (uit het onderzoek) ge-
bleken onbekendheid met een aantal aspecten van het work 
zoals deze or na de reorganisatie uit zullen zien; onder 
andere de nieuwe biding en collega's, de hoeveelheid 
work, promotiemogelijkheden. Doze onzekerheid mag niet 
langer duren dan echt noodzakelijk is. 
En tenslotte hebben de onderzoekresultaten de indruk be-
vestigd dat de voorbereidingen van eon nieuwe organisa-
tievorm, zeker wanneer doze niet probleemloos verlopen, 
eon negatieve invloed hebben op de werksituatie in de 
overgangsperiode tot aan de invoering van de reorgani-
satie. Deze negatieve invloed is het grootste ten 
aanzien van de sfeer binnen de groep en de omgang als 
collega's onder elkaar.Dit zal de interne onderlinge 
verstandhoudingen, ook na de invoering van de nieuwe or-
ganisatievorm, niet ten goede komen en daarmee evenmin 
de uitoefening van de politietaak. 
Op de formele procedures on richtlijnen zal in het slot-
hoofdstuk nog worden ingegaan, ter aansluiting op de 
kritiek die daarover reeds in paragraaf 10.4 is gemaakt. 
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11 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

11.1 Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste resul-
taten van het onderzoek naar de voorbereidingen van de 
veranderingen in de organisatie van de gemeentelijke po-
litiekorpsen en van de RP in Zuid Limburg in het kort 
worden samengevat. 
Vervolgens zal aandacht worden besteed aan een aantal 
aspecten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Verbetering van daze aspecten zou mijns inziens onder 
andere veranderingen in de voorgeschreven procedures be-
tekenen naast wijzigingen in de gekozen voorbereidings-
procedures. 

11.2 Samenvatting 
De gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de po-
litie-organisatie waren van allerlei aard: 

• twee gemeentelijke politiekorpsen warden tot e'en po-
litiekorps samengevoegd; 

• gemeentelijke politiekorpsen warden qua sterkte en 
bewakingsgebied enigszins uitgebreid; 

• nieuwe gemeentelijke politiekorpsen warden inge-
steld in voormalig RP-gebied; 

• de structuur van de landgroepen van de RP in het dis-
trict Maastricht ward gewijzigd. 

De gemeentelijke politiekorpsen hebben elk een eigen 
procedure gevolgd ter voorbereiding van de in de orga-
nisatie noodzakelijke wijzigingen. Voor de landgroepen 
RP is een uniforme procedure gehanteerd. 

Uit het onderzoek onder het politiepersoneel blijkt dat 
.men over het geheel genomen in de qemeenteliike politie-
korpsen van Heerlen, Hoensbroek en Sittard gunstig oor-
deelde over de in hun korps gevolgde 
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voorbereidingsprocedure. Men was over het algemeen te-
vreden over de mate van informatie die men kreeg over het 
verloop van de voorbereidingen, over de veranderingen 
voor de eigen (werk)situatie en de keuze die men daarin 
had. Voorts was men van mening dat er voldoende gale-
genheid was geboden am eigen standpunten on opvattingen 
kenbaar to maken. Over de opzet van de voorbereidings-
procedure waren de respondenten zeer zeker tevreden. 
Daarbij deden zich overigens wel verschillen voor tussen 
de leden van het korps onderling. Vooral agenten en 
hoofdagenten in de surveillancedienst en leden van het 
administratieve personeel waren relatief minder 
tevreden. Dit is enigszins begrijpelijk. Oak informeel 
zal binnen eon korps over en weer over de organisatie-
veranderingen en over de voorbereidingen daartoe warden 
gesproken: bit zal vooral onder de hogere rangen en de 
leidinggevende functies gebeuren en minder onder de la-
ger° rangen. Voorts zal met name de surveillancedienst 
to oaken krijgen met het grotere bewakingsgebied on mat 
de personeelsuitbreiding . van het korps: dear verkeert 
men dan oak waarschijnifik meer in spanning over de uit-
komst van de voorbereidingen. Het administratieve 
personeel neemt daarbij eon nog bijzondere positie in. 
Oak zij staat relatief verder of van de informatie-
stromen binnen eon korps. En bovendien lag hear lot on de 
noodzakelijke Veranderingen in haar werksituatie niet 
zozeer in handen van de korpsleiding doch van de burge-
meester. 
Wet betreft de to verwachten veranderingen in de werksi-
tuatie bleken daze year eon groat deel semen to hangen 
met het felt dat het korps word uitgebreid; de hoe-
veelheid en onregelmatigheid van het work word grater 
alsmede de omvang van de afdeling waitron men werkte. 
Specifiek in Hoensbroek verwachtten de respondenten oak 
eon aantal veranderingen die onder andere samenhangen 
met de grotere facilitei ten die in eon grater korps aan-
wezig zullen zijn. Genoemd kunnen warden de grotere 
Promotie-. specialisatie- on sportmogelijkheden. 
De meningen van het personeel in het politiekorps van 
Kerkrade waken van het bovengeschetste beeld at. Dear 
was men over het algemeen nogal ontevreden over de mate 
van informatie on over de opzet van de voorbereidingen. 
Ook hier gold dit voorarvoor de egenten en hoofdagenten 
in d2 surveillancedienst. Dit negatieve oordeel heeft 
verschillende oorzaken. Aan de one kant beschikte oak 
de korpsleiding over beperkte informatie die voor zijn 
harps relevant was in verband met de uitbreiding van het 
korps. Anderzijds veranderde or de facto per 1 januari 
1982 nog niets. zelfs niat in de feitelijke sterkte van 
het korps. En voorts heerste or wellicht onder de leden 
van het Kerkraadse harps de marling dat or ook in hun 
korps evenals in de omliggende korpsen van alles zou 



gaan veranderen waarover ze dan maar weinig of niets te 
horen kregen. 
In alle onderzochte gemeentelijke .  korpsen hadden de 
voorbereidingen tot de organisatieveranderingen invloed 
gehad op de overgangsperiode; met uitzondering van 
Sittard was doze invloed negatief. In Hoensbroek had het 
werk ook onder de voorbereidingen geleden vanwege de 
hoeveelheid tijd en mankracht die daarin ging zitten. In 
de andere korpsen betrof het moor de onderlinge omgang 
en de sfeer binnen de groep of het korps. 

' Over de rol van de politievakorganisaties was men nogal 
ontevreden, onder andere omdat doze zich to afwachtend 
op de achtergrond hadden gehouden. 

Onder het personeel van de landgroepen van de riikspoli-
tie was het beeld volgens de onderzoekresultaten aan-
merkelijk minder positief. Men was ontevreden over de 
mate van informatie, overleg en betrokkenheid bij de 
voorbereidingen van de reorganisatie van de landgroepen. 
Het personeel in de rang van wm of wmI on het administra-
tieve personeel was relatief het meest ontevreden over 
de mate van informatie door districts- en groepscomman-
dant. En oak bleek dit voor die landgroepen waar 
relatief veel zou veranderen, vanwege ofwel eon overgang 
near GP ofwel eon verandering in de samenstelling van de 
landgroep on dan vooral in de personele invulling van de 
kaderfuncties. 
Vooral de kaderleden -voor wie relatief het meeste zou 
veranderen vanwege de reorganisatie van de landgroepen-
waren ontevreden over de gevolgde voorbereidingsprocedu-
re. 
Overheersend beeld was oak dat kort vOiir de ingangsdatum 
van de gemeentelijke herindeling voor velen nog onbekend 
was wat or voor hen persoonlijk zou gaan veranderen. 
In hoofdstuk 10 is uitgebreid ingegaan op eon aantal 
factoren die eon rol hebben kunnen gespeeld in dit nega-
tieve oordeel over de mate van informatie. Het is goed 
doze hier nogmaals kort to noemen. Binnen het korps RP 
loopt de communicatie van de districtsleiding naar het 
personeel via de groepscommandanten. Het is eon 
hierarchische, in zekere zin bureaucratische communica-
tiestructuur die nog extra wordt bemoeilijkt door de 
grate onderlinge geografische afstanden tussen de dis-
trictsstaf on de groepsbureaus. De informatie-overdracht .  
vindt mondeling plaats in de vergadering van groepscom-
mandant 	of 	schriftelijk, 	wederom 	aan 	de 
groepscommandanten. Aan hen is het de taak de ontvangen 
informatie aan de groepsleden door to geven. Op de in-
houd en de manier waarop dat gebeurt, kan de 
districtsleiding weinig invloed uitoefenen. Eon andere 
factor die is genoemd, is de mate waarin men geneigd is 
am informatie tot zich to nemen. Verondersteld kan 
worden dat deze geneigdheid minder groat zal zijn, wan- 
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neer de informatie goon betrekking heaft op de °igen 
positie. Aan de andere kant kan men oak veronderstellen 
dat het °ordeal over de ontvangen informatie eerder ne-
gatief is wanneer doze ten nadele op de eigen positie be-
trekking heaft. 
Dit is op zich niet zo verwonderlijk in relatie tot het 
gebleken negatieva oordeal over do informatie die men 
had ontvangen en de onzekere positie waarin eon aantal 
mensen verkearde, vooral het kaderpersoneel en het per-
sonael uit de overgangsgebieden. 

Evenals hat gavel was bij de gemeentelijke korpsen, 
hadden de voorbereidingen van de reorganisatie volgens 
de respondenten eon negatieve invloed op de overgangspe-
riode on wel vooral op de steer on de onderlinge omgang 
met college's. Doze negatieve invloed was bij de RP 
echter aanmerkelijk grater. 
Door het ondervraagda RP-personeel ward hat optreden van 
de politievakorganisaties in het gehele voorbereidings-
proces tamelijk negatiefgewaardeerd. Men had, zeker om-
dat bij de RP nadrukkalijk de rechtspositie van 
individuele personeelsleden in het geding was, eon ac-
Hove betrokkenheid van de politiebonden in eon 
vroegtijdig stadium verwacht. 

In het onderzoek is niet alleen nagegaan hoe de be-
trokken politiefunctionarissan oordeelden over du ge-
volgdo voorbereidingsprocedures. Oak is onderzocht: 

• wat or met betrekking tot de politia wettalijk was 
geregeld in de wet tot gemeentelijke herindeling; 

• hoe op cantraal niveau, door de speciaal daartoe in-
gestelde politiecommissie, door de politievakorga-
nisaties en door de Ministeries van Binnenlandse 
Zaken on Justitie de begeleiding van de veranderin-
gen in de politie-organisatie ter hand is genomen, 

• welke procedures on richtlijnen bestaan voor 
dergelijke organisatieveranderingen; en 

• hoe lokaal in ieder . korps de voorbereiding van doze 
organisatieveranderingen is opgezet en verlopen. 

De set tot vemeenteliike herindelinq  wijdt goon onkel 
woord aan de veranderingan in de politia-organisatie 
evenmin als de Memorig van Toelichting on de verdere 
schriftelijka stukken met betrekking tot de behandeling 
van het wetsontwerp. Dok in de openbare parlementaire 
behandeling in de Tweede on Earste Kamer is niet gespro-
ken over de politie. In de wet wordt alleen moor in het 
algemeen ingegaan op de rechtspositie van het gemeente-
personeel. 



Het draaiboek dat ten behoeve van de gemeenten is opge-
steld door de zg. Begeleidingscommissie Gemeentelijke 
Herindeling van Zuid Limburg (eon stuurgroep op provin-
ciaal niveau onder voorzitterschap van eon lid van Gede-
puteerde Staten), bevat evenmin eon zinsnede over de po-
litie. Aileen met betrekking tot de Algemene Politie 
Verordeningen (APV's) wordt eon onderlinge afstemming 
bepleit; APV's vallen niet onder de competentie van de 
politie doch van de burgemeester. 

De analyse van de centrale begeleidinq  van de veran-
deringen in de politie -organisatie heeft eon aantal 
punten naar voren gebracht. 
De zg. commissie ter voorbereiding van de politionele 
aspecten van de herindeling heeft zich in hoofdzaak be-
ziggehouden met de problematiek van de gemeentelijke po-
litiekorpsen en dan vooral de sterkteproblematiek. 
Problemen die zich eventueel in de afzonderlijke po-
litiekorpsen in de voorbereidingsprocedures voordeden, 
zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. 
De aandacht voor de sit6atie bij de RP binnen het dis-
trict Maastricht hing semen met de vorming van de twee 
nieuwe gemeentelijke politiekorpsen van Stein en Land-
graaf; de reorganisatie van de landgroepen bleef vrijwel 
buiten beschouwing. Daarmee heeft de commissie ml ins in-
ziens hear taak voortijdig als beeindigd beschouwd. Een 
totaalplan voor de organisatie van de politie in Zuid 
Limburg lag nog niet ter tafel en de begeleidende en ad-
viserende rol was evenmin afgesloten; de voorbereidingen 
in de diverse korpsen waren nog lang niet afgerond. 
Voorts kan warden gesteld dat de commissie ml ins inziens 
weinig follow-up gaf aan de uitvoering en toetsing van 
genomen besluiten. 
De rol van de politievakorganisaties is mijns inziens 
-zeker in de beginperiode van de voorbereidingen binnen 
de diverse politiekorpsen nogal afwachtend en op eon af-
stand toekijkend geweest. Voor de GP was dit ver-
klaarbaar; dear waren weinig problemen met betrekking 
tot de rechtspositie van het personeel. Voor de RP lag 
dit anders; .  daar rezen in de loop van de voorbereidingen 
problemen op dit gebied. loan ook is in het optreden van 
de politievakorganisaties verandering gekomen en heeft 
men zich actiever ingeZvat voor de rechtsbescherming en 
de positie van die mensen wier functie vanwege de re-
organisatie in gevaar kwam. Voorts was mijns inziens 
het verschil in opvatting over de.wijze van invulling 
van de functies (landelijk, binnen het district of bin-
non de nieuwe landgroep) eon vertroebelende en 
verwarrende factor. Dit verschil manifesteerde zich 
tussen en binnen de politievakorganisaties. Eon ander 
punt was dat de communicatie tussen onderdeelsdienstcom-
missie on politievakorganisatie niet altijd even good 
verlopen lijkt to zijn. 
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Ten aanzien van de mate van betrokkenheid van de Minis-
tone van Binnenlandse Zaken en Justitie dient eon 
onderscheid to warden gemaakt tussen de beide ministe-
ries. Rondom het verdwijnen van de extra contingenten 
van de gemeentelijke politiekorpsen (dat op grote be-
zwaren stuitte) is requent contact geweest tussen daze 
korpsen en Binnenlandso Zaken, alhoewel de uiteindelijke 
beslissing near de coning van de respectievelijke 
korpsleiding nogal boat bekend word. 
De betrokkenheid van de Algemene Inspectie van het korps 
RP bestond vooral uit overleg tussen de districtscomman-
dant of het hoofd algemene dienst en de inspectie perso-
neelszaken vanwege de personele consequenties van de 
reorganisatie van de landgroepen. Dit overleg yond 'neer 
dan eenmaal per maand pleats. De Algemene Inspectie was 
derhalve sioed op de hoogte van de voorbereidingen. In de 
reorganisatie word conform de procedures een belangrijke 
rob toegekend eon de districtscommandant; daze werkte 
eon reorganisatievoorstel uit. De directie Politie van 
het Ministerie van Justitie heeft eveneens conform de 
procedures op eon grolere afstand eon afwachtende 
houding aangenomen. Pas toen het reorganisatievoorstel 
dat was opgesteld door de districtscommandant, door de 
Algemeen Inspecteur was toegezonden aan de directie Po-
litie, heeft men zich dear intensiever over het voorstel 
gebogen. Inmiddels lagen toen ook de uitspraken van de 
voorzitter van hat Ambtanarengerecht ter tafel. Om uit 
de impasse to komen ten aanzien van de personel in-
vulling diende nieuw reorganisatieyoorstel diende to 
worden uitgewerkt. In doze face was or wel eon actieve an 
intensieve inbreng van de directie Politie, middels eon 
apart govormde projectgroep. 

Ten aanzien van de procedures voor dergelijke veran-
deringen in de politie-organisatie kan worden gesteld 
dat or voor de gemeentepolitie vrijwel goon procedures 
zijn; de aanpassing van de politie-organisatie aan de 
nieuwe situatie wordt overgelaten aan de korpsleiding. 
De korpsleiding van Heerlen on Hoensbroek -wear de ver-
anderingan het meest ingrijpend waren- hebben eon 
uitgebreide, voor ieder korpslid 'toegankelijle? voorbe-
reidingsprocedure opgezet. Voor problemen on 
onduidelijkheden moat Men in eerste instantie zelf de 
oplossingen zien to vinden; overleg met Binnenlandse Za-
ken leek niet steeds even soepel to verlopen. Algemene 
problemen waren by. de (rechts)positie van het admi-
nistratieve personae', de uiteindelijke nieuwe sterkte 
van het korps, de overgang van het korps tot eon 
commissariaat. 
Ook de relatio met de bestuurlijka veranderingen (zie 
hieronder) hoort bij doze algemene problemen thuis. De 
korpsleiding diende steeds zelf oplossingen to vinden. 
Eon sport checklist by. van zaken die spelen bij eon ver- 



andering in de organisatie en van mogelijke oplossingen 
ontbrak. 
Voor de reorganisatie van de landgroepen van de RP be-
staat eon bepaalde procedure en ook bestaan er richt-
lijnen voor de overgang van RP near GP. Verschillende 
problemen hebben zich voorgedaan bij de toepassing van 
de procedure en de richtlijnen. Doze zijn uitgebreid aan 
de orde gekomen in hoofdstuk 10. Kort samengevat bleak 
uit het onderzoek en de analyse van de voorbereidingen 
dat: 

• de richtlijnen en de procedure niet gecreeerd waren 
voor een situatie waarbij de datum van ingang van de 
nieuwe situatie zeer nauwgezet vaststaat en de voor-
bereidingstijd van korte duur is; 

• de richtlijnen voor organisatiewijziging en procedu-
res niet toereikend zijn indien het gaat om eon 
nieuwe bestuurlijke situatie. De facto is dan nimmer 
to realiseren dat de nieuwe politionele situatie te-
gelijk ingaat met de nieuwe-bestuurlijke situatie. 
De nieuw benoemde burgemeesters dienen formeel to 
worden gehoord over de nieuwe politionele situatie. 
In zo'n . situatie is veelal ook de voorbereidingstijd 
te kort; de ingangsdatum is gegeven met de datum 
waarop de gemeentelijke herindeling van kracht 
worat; 

• richtlijnen en procedure verschillen in de mate 
waarin allerlei zaken zijn geregeld; in de richt-
lijnen is relatief moor vastgelegd; met name ten 
aanzien van de rechtspositie van het betrokken per-
soneel; 

• eon aantal zaken niet in de procedure of de richt-
lijnen is vastgelegd; zoals het precieze verloop van 
de overgang van RP near GP, criteria voor her-
plaatsing van het politiepersoneel, regelingen voor 
de personele consequenties van de veranderingen en 
regelingen voor een vergoeding van de immateriele 
nadelen die men ten gevolge van de veranderingen zou 
ondervinden. Zoals reeds eerder is gezegd is de 
oorzaak hiervan vooral gelegen in de achtergronden 
van de richtlijnen. Doze zijn in 1976 opgesteld, 
voor eon situatie met eon geleidelijke overgang near 
GP, in eensituatie met voldoende mogelijkheden voor 
herplaatsing elders, en later niet of nauwelijks ge-
wijzigd., 
De procedure voor organisatiewijziging is niet afge-
stemd op eon grootschalige operatie doch voor eon 
samenvoeging van twee landgroepen bij functioneel 
leeftijdsontslag van een van de groepscommandanten. 
Voor eon deal heeft de districtscommandant aan de 
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manco's eon invulling gegeven, voor eon ander deel 
gebeurde de invulling pas no de uitspraak van de 
voorzitter van het Ambtenarengerecht on de voorba-
reidingen voor eon nieuw reorganisatievoorstel die 
daarop volgden; 

• 	de richtlijnen voor de overgang naar GP en vooral de 
procedure voor orgenisatiewijziging geven eon niet 
altijd evenduidelijk beeld van de informele en for-
mole fasen in de voorbereidingen en van de personen 
en/of instanties die informeel of formeel (en door 
wie dan?) moeten Norden gereadpleegd (gehoord). Eon 
zeer goede kennis van de Politiewet en circulaires 
0.0. over de aanwijzing van commando's is onont-
beerlijk. De voorbereidingsfase duurt door do 
ganoemde complexiteit ook erg lang. Voor eon dael 
is dit onvermijdelijk omdat men nu eenmaal to maken 
heaft met drie niveau's waarop de voorbereidingen 
rich afspelen, nl. het district, de Algemene Inspec-
tie on het Ministerie van Justitie. En voorts zijn 
or de formele wagon hoar de Commissar's der Koningin 
en de Procureur-Generaal. Oat neemt niet wag dot or 
goon kritische bezinning op de richtlijnen on de 
procedures zou dienen pleats to vinden. 

Op lokaal  niveau zijn de voorbereidingen bij de ge- 
meentelijka politiekorpsen tamelijk probleemloos ver- 

er hebben rich goon grote conflicten of 
stagnaties voorgedaan. Eon aantal punten bleak van be-
lting. reden om doze bier nogmaals to memoreren. 
In elk onderzocht gemeentelijk politiekorps stondan de 
eigen, interne veranderingen -vanwege de verbinding met 
de gemeentelijke herindeling- in relatie tot de be-
stuurlijke veranderingen. De binding. samenwerking of 
aansluiting tussen politionele an bestuurlijke veran-
deringen was evenwel goring. Van de zijde van de 
gemeente warden de voorbereidingen van de politionele 
veranderingen overgelaten aan de politie, ook al was or 
dan in eon eantal gevallen eon gemeentelijke werkgroep 
"politie". Da politic kreeg van de gemeante veelal ook 
weinig steun on informatie. Daarentegen was de kens aan-
wgzig dat de politie vanwege politieke druk hear plannen 
moest aanpassen aan verlangens van de kant van hat be-
stuur. In Sitterd is dit inderdaad gebeurd. 
Geblaken is dat eon goede informatie die zo volledig mo-
gelijk is on voor iedereen toegankelijk, eon belangrijke 
randvoorwaarde is voor het slagen van de 
voorbereidingen. ook near het oordeel van het personeel. 
Wanneer daaraan niet wordt voldaan. bestaat de kens op 
onrust en onzekerheid binnen het korps. Zeker indien de 
veranderingen van tamelijk ingrijpende wird zijn, is het 
van belang in principe alle geladingen van het kerns bij 
de voorbereidingen to betrekken on aan iedereen de gob- 



genheid te bieden zijn wensen en meningen kenbaar te 
maken. Van belang hierbij is zich te realiseren dat in 
de informatie-overdracht mechanismen kunnen spelen zoals 
de hierarchie in de communicatiestructuur en de be- 

' reidheid tot het opnemen van de verstrekte informatie. 
Bij een korte voorbereidingstijd is bovendien een strak 
tijdschema noodzakelijk. Ernaar gestreefd moet worden 
aan iedereen zekerheid te geven over zijn eventuele 
nieuwe functie voordat de korpsveranderingen van kracht 
worden. 
De voorbereidingen bij de RP zijn aanmerkelijk minder 
voorspoedig verlopen. Dit geldt vooral voor de voorbe-
reidingen van de reorganisatie van de landgroepen, en 
minder voor de overgang van RP naar GP, voor zover het 
het korps RP betreft. Het aanvankelijke reorganisatie-
voorstel en dan vooral de personele invulling moest door 
een tweede voorstel worden vervangen. En voorts hebben 
de gebeurtenissen met betrekking tot de voorbereiding 
geleid tot veel onvrede, onrust en onzekerheid binnen 
het district. 
Belangrijke oorzaken waren mijns inziens: 

• de manco's die zijn verbonden aan de procedure tot 
organisatiewijziging en aan de richtlijnen voor de 
overgang van RP naar GP welke hierboven reeds zijn 
vermeld; 

• de moeizame informatievoorziening aan het betrokken 
politiepersoneel, zowel van de zijde van de dis-
trictscommandant als van de zijde van de groepscom-
mandant. De stand van de voorbereidingen en de reeds 
nbereikte resultatenn in termen van de richtlijnen 
en de procedure b1even te veel onbekend aan het per-
soneel; 

• de juridische en rechtspositionele aspecten van de 
veranderingen (zowel de reorganisatie van de land-
groepen als de overgang naar GP) waren voordat de 
rechtspositionele leidraad.werd opgesteld, slechts 
beperkt uitgewerkt en overzien; 

• de zeer complexe, hierarchische en bureaucratische 
besluitvorming, waardoor een succesvolle, tijdig af-
geronde voorbereiding vrijwel uitgesloten lijkt. 

11.3 Conclusie 
In de voorgaande paragraaf is naar aanleiding van de re-
sultaten van het onderzoek reeds een aantal aanzetten 
tot conclusies en aanbevelingen voor verbetering gedaan. 
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Bij ingrijpende veranderingen in de organisatie van de 
o.a. vanwege eon gemeentelijke herindeling. is 

het noodzakelijk om: 

• wanneer doze veranderingen plaatsvinden vanwege eon 
grote. streeksgewijze gemeentelijke herindeling, in 
de wet tot gemeentelijke herindeling eon aparte pa-
ragraef op to nemen over de politie. Met het op-
heffen van de gemeenten zijn volgens artikel 13 van 
de Politiewet ook de landgroepen oggeheven. In de 
politieparagreaf in de herindelingswet zou in ieder 
novel moeten worden verwezen near dit artikel in de 
Politiewet. Bepaald zou moeten warden dat ook de 
landgroepen warden opgeheven en verwezen zou moeten 
warden naar de procedures die moeten warden gevolgd 
am nieuwe landgroepen to formeren Welke procedures 
-zie hieronder- gewijzigd moeten warden op eon Den-
tal punten). 	Tevens zou de politieparagraaf 
overgangsbepalingen dienen to bevatten, by. over de 
tijdelijke herplaatsing van het personeel; 

• eon draaiboek op to stellen waarin in elk geval de 
belangrijkste aandachtspunten en de mogelijke wijze 
van aanpak zijn opgenomen; informatie, overleg on 
inspraak lijken daarin belangrijke aspecten; op doze 
wijze kan oak warden voorkomen dat allerlei zaken in 
eon laat stadium nog moeten warden geregeld. 

• op centraal an lokeal begeleidingscommissies in to 
stollen die eon voorbereidende. adviserende on bege-
leidende rot krijgen en die pas hun werkzaamheden 
bildindigen wanneer de nieuwe organisatie els zodanig 
functioneert. flit zou afhankelijk van de aard on de 
omvang van de veranderingen nor RP en GP afzon-
derlijk kunnen gebeuren. Met betrekking tot de RP 
zou de central,' commissie dienen to zijn samenge-
steld 	uit 	laden 	vanuit 	het 	district 
(districtsleiding en onderdeelsdienstcommissie), 
vanuit de Algemene Inspectie (personeelszaken), van-
uit de directie Politie van het Ministerie van 
Justitie on vanuit de hoofdbesturen van de politie-
vakorganisaties. De directie Politie zou tevens 
kunnen zorgen voor 'de vereiste juridische on orge-
nisatiekundige kennis. Op daze wijze warden de 
mogelijkheden en de haalbaarheid van het reorgani-
satievoorstel vroegtijd getoetst en warden de 
besluitvormingslijnen enigszins korter gemaakt. De 
lokale begeleidingscommissie zou kunnen zorgen voor 
de gedetailleerde uitwerking. Voor de GP ligt het 
moor voor de hand to werken volgens het model van de 
GP-Heerlen met interne voorbereidingsgroepen on con-
sultatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
de politievakorganisaties on andere deskundigen; 



• de voorbereiding van de verandering niet over te 
laten aan het initiatief van e6n of enkele personen 
doch aan een daartoe geformeerde projectgroep, waar-
in deskundigheid op het gebied van organisatieveran-
dering en juridische aspecten is vertegenwoordigd of 
welke kennis door de projectgroep kan worden "inge-
huurd". De aanpak binnen de GP-Heerlen kan daartoe 
als voorbeeld dienen. Vooral bij het korps RP vraagt 
de informatie-overdracht aan het personeel de aan-
dacht. Een andere vorm van voorlichting lijkt bij 
grootschalige veranderingen gewenst; gedacht zou 
kunnen worden aan reorganisatiebulletins; 

• in de procedures voor organisatiewijzigingen bij de 
RP en de richtlijnen voor de overgang van RP naar GP 
bepalingen op te nemen over de wijze waarop nieuwe 
functies zullen worden ingevuld, over de gevolgen in 
termen van de rechtspositionele consequenties en de 
compensatiemaatregelen voor nadelige gevolgen. De 
inmiddels opgestelde rechtspositionele leidraad 
geeft -ondanks de geuite kritiek- daarop reeds 
voor een belangrijk deal een antwoord. 

• te bezien op welke wijze de richtlijnen voor de 
overgang van RP naar GP kunnen worden aangepast aan 
de situatie van een gemeentelijke herindeling; 

• in daze procedures en richtlijnen proberen de lange 
wag tot besluitvorming minder gecompliceerd en 
bureaucratisch te maken; 

• het inlopen van extra contingenten bij GP-korpsen op 
een andere wijze te laten plaatsvinden. Wanneer dit 
plotseling relatieve verlies in 	de organieke 
sterkte zou leiden tot grote negatieve effecten, zou 
de inlevering van het contingent geleidelijk moeten 
verlopen met het verder groeien van de gemeente; 

• de politievakorganisaties van het begin af aan te 
betrekken 	bij 	de veranderingen, 	vanwege de 
rechtspositionele consequenties. Van de politievak-
organisaties vraagt dit een snellere en meer actieve 
inzet dan in Zuid Limburg het geval is geweest. 
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BIJLAGE 1.1-CONSULTATIEGROEP VAN HET ONDERZOEK 

voorzitter: 
drs. L.P.J. de Bruijn, chef kabinet Commissaris der Ko-
ningin Limburg. 

5gcretaris: 
mr. L.F.C. Pennings, medewerker . bij het kabinet Commis-
saris der Koningin Limburg 

averige leden: 
J.L.J.M. Coenders, burgemeester van de gemeente Land-
graaf 

A.L. van Berge Henegouwen, commissaris van politie, 
korpschef van de gemeentepolitie Heerlen. 

E.W.H. Nicoll, commissaris van politie, korpschef van de 
gemeentepolitie Sittard. 	 • 

drs. 	L.J.J. van Oosterbosch, hoofdinspecteur van 
korpschef van de gemeentepolitie Landgraaf. 

W. Schaafsma, dirigerend officier van het korps Rijkspo-
litie, districtscommandant Maastricht, van het korps 
Rijkspolitie. 

drs. L.E. Rfspens, beleidsmedewerker van de directie Po-
litie, Ministerie van Justitie. 

M. de Groot, beleidsmedewerker van de directie Politie, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

H. Kruizinga, hoofdbestuur van de Algemene Christelijke 
Politiebond (ACP), bij afwezigheid vervangen door P.J.M. 
Kops, districtsbestuurder Eindhoven van de ACP. 

drs. W.A. Roebroeks, commissaris van Rijkspolitie bij 
het Parket van de Procureur-Generaal te 
's-Hertogenbosch, per 1 september 1983 opgevolgd door 
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mr. R.A. Boelens, eveneens commissaris van Rijkspolitie 
bij het Parket van de Procureur-Generaal. 

dr. C.J. Fijnaut, raadadviseur Wetenschappelijk ender-
zoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van 
Justi tie. 



BIJLAGE 2:PROCEDUREREGELING VOOR DE GRENSWIJZIGING VAN 
• GEMEENTEN, ARTIKEL 157-166 GEMEENTEWET 

De gemeenteraad, het college van Gedeputeerde Staten of 
de Minister van Binnenlandse Zaken kunnen het initiatief 
nemen tot de voorbereiding van een herindelingswet. Bij 
streeksgewijze gemeentelijke herindeling nemen Gedepu-
teerde Staten meestal het initiatief. Zij zenden een 
voorstel tot wijziging van de gemeentelijke grenzen aan 
de radon van de betrokken gemeenten en aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken. Binnen drie maanden na ontvangst 
van het voorstel brengen de gemeenteraden daarover hun 
mening ter kennis van Gedeputeerde Staten. Binnen vier 
maanden na ontvangst daarvan zenden Gedeputeerde Staten 
de meningen van de raden, vergezeld van hun eigen adres 
aan de Minister, met een gemotiveerd verzoek een wets-
ontwerp voor te bereiden. De Kroon kan, de Read van State 
gehoord, beslissen dat het verzoek niet verder in behan-
deling zal worden genomen. Neemt de Kroon eon dergelijke 
beslissing niet, dan nodigt de Minister Gedeputeerde 
Staten uit het ontwerp van een 'regaling tot herindeling, 
met kaart en toelichting, binnen drie maanden aan de ge-
meenteraden te zenden. 
Binnen twee weken na ontvangst van de ontwerpregeling 
legt de burgemeester daze, met kaart en toelichting, ge-
durende twee waken voor een ieder ter inzage. De terin-
zagelegging dient in de plaatselijke pars te worden 
aangekondigd. Binnen een maand na de dag waarop de 
stukken ter inzage zijn gelegd,..kan eon ieder bij Gede-
puteerde Staten bezwaren indienen tegen de voorgestelde 
herindeling. 
De raden geven aan Gedeputeerde Staten schriftelijk hun 
mening-te kennen, binnen twee waken na ontvangst van de 
ontwerpregeling. Vervolgens worden de gemeenteraden bin-
nen twee maanden in de gelegenheid gesteld in een open-
bare vergadering van Gedeputeerde Staten hun standpunt 
toe te lichten. De raadsleden kunnen, zo nodig door ge-
machtigden, in daze vergadering hun mening doen blijken. 
Binnen twee maanden na die openbare vergadering brengen 
Gedeputeerde Staten de meningen van de radon, alsmede 
bun eigen advies, ter kennis van de Minister. Zij leggen 
daarbij elle stukken over die voor de beoordeling van de 
ontwerpregeling van belang kunnen zijn. 
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Na doze wettelijke procedure van minimaal 22 maanden 
-in de praktijk duurt het meestal veal langer- can het 
uiteindelijke herindelingsvoorstel bij de Minister 
liggen. Tenslotte volgt nog de indiening van eon wets-
ontwerp bij de Tweed° en Eerste Kamer en de 
parlementaire behandeling daarvan. 



BIJLAGE 3:41/CHTLIJNEN VOOR DE OVERGANG VAN RP NAAR GP 
INGEVOLGE ART/KEL 2 LID 4 VAN DE POLITIEMET 

1. overgangsfasen 

De overgang van Rijkspolitie near eon gemeentelijk po-
litiekorps verloopt in de volgende tijdsfasen: 

• De voorbereidingsfasd van de datum van ontvangst van 
de instellingsbeschi. kking van het gemeentelijk po-
litiekorps tot de 'datum van installing van dat 
korps. 

• De opbouwfase van de datum van instelling tot de da-
tum van voltooiing van het gemeentelijke politie-
korps. Doze fase mag maximaal twee jeer duren. De 
biding van de gemeente zal streven near eon zo kort 
mogelijke duur. 

2. instellina van het gemeentelijk politiekorps 

• De datum waarop een gemeentelijk politiekorps wordt 
ingesteld is neergelegd in eon gezamenlijke be-
schikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie. 

• Doze beschikking wordt door de Minister van Binnen-
landse Zaken tijdig ter kennis gebracht van de Com-
missaris der Koningin en door doze aan de betrokken 
burgemeester. Daarbij worden tegelijkertijd de vast-
gestelde formatie van het gemeentelijk politiekorps 
en de voornaamste rdgels voor de overgang bekend go-
staid. 

• De tekst van deze richtlijnen is een letterlijke 
weergave van de richtlijnen zoals deze per brief van 
2 augustus 1976 door de Algemeen Inspecteur van het 
korps RP zijn verzonden aan de commandanten van de 
districten van het korps RP. 
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• Door de Minister van Justitie wordt de installing,- 
beschikking tezelfder tijd ter kennis gebracht van 
de Procureur-Generaal, fgd directeur van politie on 
van de Algemeen Inspecteur van het korps RP. Doze 
laatste stelt de betrokken districtscommandant op de 
hoogte. 

• De districtscommandant licht, na overleg met de be-
trokken burgemeester, zo vroeg mogelijk het perso-
neel van de desbetreffende groep der RP met 
standplaats in de gemeente in over de instelling van 
het gemeentelijk politiekorps, de formatie daarvan, 
de inhoud van doze richtlijnen en de avenge rele-
yenta voornemens met betrekking tot die installing. 

3. reorganisatie RP 

• Op de datum van instelling van het gemeentelijk po-
litiekorps wordt de ,  droop der RP met groepsstand-
Pleats in de desbetrieffende gemeente opgeheven. Da 
Algemeen Inspecteur geeft daarvan tijdig kennis aan 
belanghebbenden. 

•Omvat doze groan moor gemaenten dan ontwerpt de be-
trokken districtscommandant eon voorstel tot herin-
deling van de overblijvende posten der RP. Hij 
pleegt hierover overleg met de betrokken burgemees-
tens, 	de 	Commissaris 	der 	Koningin, 	de 
Procureur-Generaal, fgd directeur van politic, an 
met zijn dienstcommissie. Hij dient vervolgens zijn 
voorstel met de resultaten van het overleg in bij de 
Algemeen Inspecteur on doze bij de Minister van 
Justitie. Doze laatste Melt bij beschikking de re-
organisatie op de instellingsdatum vast. 

A. de dienst bii het gemeenteliik politiRkengs 

• De burgemeester stelt de instructie voor het ge-
meentelijk politiekorps vast on doet voorstellen 
voor . de benoeming van eon korpschef. Wanneer op de 
instellingsdatum nog geen korpschef beschikbaar is. 

kan de burgemeester de betrokken groepscommandant 
der RP els waarnemend korpschef aanstellen. 

• Hat personeal der RP dot bij hat gemeentelijk po-
litiekorps is gedetacheerd, volgt in do politie-
dienst de instructie voor dat korps on de 
aanwijzingen van de (wnd)korpschef. 

5. afwikkalinq van de nroep der RP 



• De betrokken districtscommandant.der RP voert het 
overleg met de burgemeester over de afwikkeling van 
de groep der RP. Zij stellen gezamenlijk de regels 
daarvoor vast. 

• De hoogste en oudste in rang uit het gedetacheerde 
Personeel 	der 	RP 	treedt 	op 	als 
detachementscommandant der RP en is als zodanig be-
last met de uitvoering van de afwikkeling. Hij ge-
bruikt daarbij eon handleiding als richtlijn voor de 
afwikkelingswerkzaamheden. 

personeel 

• In e'en zo vroeg mogelijk stadium van de voorbe-
reidingsfase nodigt de betrokken districtscomman-
dant 	de 	burgemeester, 'het 	in 	de. gemeente 
dienstdoende RP-personeel, het hoofd van de inspec-
tie personeelszaken van de Algemene Inspectie en 
vertegenwoordigers van de hoofdbesturen van de Alga-
mane Christelijke Politiebond 	(AC?), 	van 	de 
Nederlandse Politiebond (NPB) en van de Algemene Ne-
derlandse Politievereniging (ANPV) uit .voor eon 
bespreking. De personele maatregelen uit daze rfcht-
lijnen vormen bij die bespreking het uitgangspunt. 
Indien de gesprekspartners van mening zijn dat, op 
.grond Van bijzondere plaatselijke omstandigheden, 
aanleiding bestaat am daze richtlijnen niet onver-
kort toe to passen, kunnen zij zich tot de Ministers 
van Binnenlandse Zaken en Justitie wenden, die zich 
in beginsel bereid hebben verklaard voorgestelde 
wijzigingen op onderdelen in overweging te nemen. 

• Bij de overgang van RP naar eon gemeentelijk po-
litiekorps wordt uitgegaan van de feitelijke sterkte 
van de groep der RP op de groepsstandplaats, kader 
en administratieve ambtenaren inbegrepen, op de da-
tum van de instellingsbeschikking van het ge-
meentelijk politiekorps. Daze sterkte wordt door de 
beide Ministers bij de uitgifte van de instellings-
beschikking formeel bevestigd. 

• De in het vorige punt bedoelde sterkte dient ge-
durende de overgang -zowel in de voorbereidings-
els de opbouwfase -tenminste to worden gehandhaafd. 
Bij overpleatsing van RP-personeel uit de hiervoor 
bedoelde sterkte am andere redenen dan in het ver-
volg genoemd, zal dit personeel door detachering van 
elders uit het korps RP worden vervangen. 

• Het RP-personeel van de groep met standplaats in de 
gemeente, wordt in de gelegenheid gesteld over te 
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• goon in dienst van het gemeentelijk politiekorps. 
Deanne die. eenmaal daze keuze gemaakt hebbend, 
dearvan torus wil komen, ken binnen eon jaar nfl die 
overgang wederom. in gelijke positie els voicr die 
overgang, bij het korps RP in dienst treden. 

• Net RP-personeel dat niet wenst over to gaan. wordt 
in de gelegenheid gesteld wensen omtrent plaatsing 
in vacatures elders in het korps RP kenbaar to 
maken. Net  deze wensen zal, voorzover zij niet 
strijdig zijn met de regal. omtrent sollicitaties en 
voorzover belangen van andere sollicitanten rade-
lijkerwijze Met moeten prevaleren, rekening warden 
gehouden. 
Dit personeel wordt op de instellingsdatum van het 
gemeentelijk politiekorps overgeplaatst naar de 
nieuwe bestemming. Voorzover doze overplaatsing goon 
oorzaken heeft welke los staan van de instelling van 
het het gemeentelijk politiekorps, Hardt dit perso-
neel gelijktijdig teruggedetacheerd near dat laatste 
korps. 

• Het gedetacheerde kader en de gedetacheerde admi-
nistratieve ambtenaren warden zo spoedig mogelijk 
vervangen door aanstelling van gemeentelijke func-
tionarissen. Na eon korte inwerkperiode van doze 
laatste functionarissen zal de detachering van dit 
RP-personeel worden beeindigd. 

• Zodra door het aanstellen van gemeentelijke 
(hoofd)agenten de sterkte van het gemeentelijk po-
litiekorps aan gedetacheerde wachtmeesters (I) en 
(hoofd)agenten gezamenlijk gestegen is tot 25% boven 
die sterkte op de instellingsdatum, ken de af-
vloeiing van gedetacheerde wachtmeesters (I) 
aanvangen. En wel op basis van eon wachtmeester (I) 
no aanstelling van twee (hoofd)agenten. 

• Zodra de feitelijke sterkte van het gemeentelijk po-
litiekorps -GP plus RP, kader on administratieve 
ambtenaren inbegrepen- is gestegen tot 90% van de 
voor dot korps vastgestelde formatie, geschiedt de 
verdere afvloeiing 'van gedetacheerde wachtmeesters 
(I) OP basis van eon OP eon. 

• In de kosten, • voortvloeiend uit de noodzakelijke 
aanschaffing van nieuwe uniformkleding bij overgang 
van RP near GP, zal de vastgestelde tegemoetkoming 
warden verleend. Eon eventuele nog bestaande kle-
dingschuld zal door de comptabele van de RP warden 
overgedragen clan het gemeentelijk politiekorps. De-
claraties kunnen in voarkomende gevallen bij het 
gemeentalijk bestuur worden ingediend. 



• De Rijksregeling voor functieverplaatsingstoelage 
geldt niet bij verplaatsing van RP-personeel els ge-
volg van de instelling van eon gemeentelijk politie-
korps. 

7. Materieel 

• Bewapening en uitrusting. Het aan de RP-ambtenaren 
voor persoonlijk gebruik uitgereikte materieel 
blijft tijdens hun detachering bij het gemeentelijk 
politiekorps to hunner beschikking. Bij beeindiging 
van de detachering wordt daarmee gehandeld zoals bij 
overplaatsingen binnen het korps RP is voorgeschre-
von. 

• Motorvoertuigen, 	vaartuigen 	en 	standaarduit- 
rustingen. 	Blijven op bruikleenbasis ter be- 
schikking van het gemeentelijk politiekorps tot de 

. gemeente in het nodige heeft voorzien. 
Daarna wordt dit materieel op aanwijzing van de in-
spectie materieelzaken van de Algemene InsPectie 
overgedragen near andere gebruikers bij het korps 
RP. 

• Telecommunicatie. Mobilofoons, portofoons an ander 
radiotelefonisch materieel blijven op bruikleenba-
sis ter beschikking van het gemeentelijk politie-
korps tot de gemeente in het nodige heeft voorzien. 
Daarna wordt dit materieel op aanwijzing van de in-
spectie materieelzaken van de Algemene Inspectie 
overgedragen near andere gebruikers bij het korps 
RP. 

De telexapparatuur en de telefooncentrale met bijbe-
horende toestellen kunnen door de gemeente, in over-
leg met de Politie Verbindingsdienst worden 
overgenomen. Wenst de gemeente dit materieel niet 
over to nemen dan blijft het op bruikleenbasis ter 
beschikking van het gemeentelijk politiekorps tot de 
•gemeente in het-nodige heeft voorzien. Daarna wordt 
dit materieel op aanwijzing van de Politie Ver-
bindingsdienst bij die dienst ingeleverd. 
Voor de dienstaansluitingen van telefoons bij • 
gedetacheerd RP-personeel aan huis, zal door de ge-
meente heraansluiting worden gevraagd bij de P.T.T. 
Over deze aansluitingen zal daarna door de inspectie 
materieelzaken van de Algemene Inspectie worden be-
schikt. 

• Overig materieel. Meubilair, kantoormachines en an-
der materieel dat hiervoren niet word genoemd, 
blijven op bruikleenbasis—ter beschikking van het 
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gemeentelijke politiekorps tot de gemeenta in het 
nodige heeft voorzien. Daarna wordt dit materieel 
door de desbetreffende materieeldienst der RP inge-
nomen. 
Schrijfbehoeften on formulieren kunnen desgewenst 
eon het gemeentelijk politiekorps worden verstrekt 
tot de gemeente in het nodige heeft voorzien. Voor-
zover dergelijke verbruiksgoederen daarna nog nodig 
zijn voor do afwikkeling van het beheer van de voor-
malige groep der RP ken de detachemenstcommandant 
doze bij de materieeldienst blijven aanvragen. 

• Gebouwen, terreinen en stoffering. Worden door de 
gemeente op de instellingsdatum van het gemeentelijk 
Politiekorps in huur of eigendom van de Rijksge-
bouwendienst overgenomen. 

• gxploitatie van bruikleengoederen. Voor gebruik, 
onderhoud en reparatie van de door het gemeentelijk 
politiekorps in bruikleen verkregen RP-goederen on 
voor 	de 	bewapeni .ng 	en 	uitrusting 	van 	de 
gedetacheerde RP-ambtenaren, blijven de voor-
schriften van het korps RP onverkart golden. De 
controle daarop van RP-zijde blijft gedurande de 
bruikleenperiode gehandhaafd. 
Het Rijk blijft garant voor de verzekering tagen 
schades eon dit materieel on tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid welke uit het gebruik daarvan voort- .  
vloeit. Vervanging van onhe'rstelbaar beschadigd of 
verloren gegaan bruikleenmaterieel zal echter van 
Rijkswege niet geschieden. 
De benodigde benzine, olio, smaarmiddelen on ander 
verbruiksmaterieel voor'de instandhouding van bruik-
leenmaterieel kunnen in de bruikleenperiode op de 
voor de RP voorgeschreven wijze worden betrokken. 

8. financi&i 

De regaling voor transacties in handen van de poli-
tie zal warden gehandhaafd tot het gemeentelijk po-
litiekorps hierin zelf heeft voorzien. Daarna zal de 
desbetraffende diengtpostrekening in overleg met de 
comptabele der RP worden opgeheven. 

• De kosten voor diensttelefoonaansluitingen eon huis 
bij gedetacheerde RP-ambtenaren zullen, met inbegrip 
van de verrekening van privegesprekken, door de 
comptabele van de RP worden afgehandeld totdat her-
aansluiting door de gemeente is gerealiseerd. 

• De voorschotkas kleine uitgaven zal door de 
detachementscommandant der RP worden aangehouden 



voor de gebruikelijke kleine onkosten bij de exploi-
tatie van het bruikleenmaterieel. Wanneer de voorma-
lige groep der RP geheel is afgewikkeld, wordt deze 
kas door hem bij de comptabele der RP afgerekend. 

• Voor het overige zal het korps RP alle kosten, 
voortvloeiende uit de exploitatie van het bruikleen- 

. materieel, blijven dragen. Een eventuele verrekening 
, van die kosten achteraf zal nader worden geregeld. 

9. administratieve bescheiden 

• Het archief van de voormalige groep der RP wordt 
desgewenst overgedragen aan het gemeentelijk po-
litiekorps of aan andere belanghebbenden. De be-
heersadministratie 	wordt 	bijgehouden 	tot 	de 
afwikkeli,ng van de voormalige groep der RP is vol-
tooid. De dan nog resterende administratieve 
bescheiden warden ingeleverd bij de districtsadmi-
nistratie. 

1_0 ..•• se_rve  RP 

• Het verband met de reservisten in de gemeente wordt 
op de instellingsdatum van het gemeentelijk politie-
korps be'dindigd. De aan daze reservisten verstrekte 
uniformkleding, bewapening an uitrusting warden door 
de materieeldienst der RP ingenomen. De reservisten 
kunnen desgewenst een' nieuw verband sluiten .bij het 
gemeentelijk politiekorps. 

11. onbezoldiade politie-ambtenaren 

• De over'deze in de gemeente verblijvende ambtenaren 
aanwezige administratie wordt, met de controleplicht 
op hun eventuele bewapenimg, overgedragen aan het 
gemeentelijk politiekorps. 
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BIJLAGE C.PROCEDURE ORGANISATIEWIJZIGINGEN BIJ HET 
KORPS RIJKSPOLIT/E 

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

a. fase van informatie 

1. Wanneer een functionaris van het korps RP meent dat 
organisatiewijziging noodzakelijk is, zoals by. her-
groepering van landgroepen, secties of bureaus, wij-
ziging van het aantal medewerkers, rangswijziging en 
dergelijken, den dient hij daarover op men zo vroeg 

. mogelijk .tijdstip men Yoorstel in bij zijn dis-
trictscommandant, 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 eon goede dienstuitoefening. 

3. Hij neemt in men zo vroeg mogelijk stadium contact 
op met de stafafdeling van de Algemene Inspectie om 
zich te laten informeren over eventuele formele con-
sequenties van de organisatiewijziging. Betreft het 
rangsbepaling dan laat hij zich ter zake informerer 
door do betrokken personeelsconsulent in zijn res-
sort. 

4. Komt hij tot de slotsom dat organisatiewijziging in 
het belang van men goede dienstuitoefening kan zijn, 

overgenomen uit een brief van de Algemeen Inspecteur 
van het korps RP aan de commandanten van het korps RP, 
23 augustus 1977. 
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dan last hij zich vervolgens uitputtend informeren 
overdo eventuele voor- en nadelen daarvan. 
Zijn personale consequenties mogelijk dan bat hij 
zich daarover informeren door het betrokken perso-
neel en door zijn dienstcommissie, waarbij de 
dienstcommissie van het desbetreffende onderdeel het 
eerst wordt ingelicht alvorens het betrokken perso-
neel wordt benaderd. 
Zijn bestuurlijke of justitiele ,consequenties moge-
lijk don informeert hij rich daarover bij de be-
trokken autoritei ten. 

b. formele  vobrber_eidjnosfase 

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 moot vinden, dan stelt hij 
daarvan eon ontwerp op. 

2. Betreft het voorstel herstracturering van land-
groepen dan vraagt hij toestemming aan de Algemeen 
Inspecteur am daarover het wettelijk voorgeschreven 
overleg to voeren met de betrokken burgemeesters, de 
Commissaris der Koningin en de Procureur-Generaal 
(fed. directeur van politie). Na verkregen toe-
stemming wordt dit overleg door hem namens de 
Algemeen Inspecteur formeel en schriftelijk gevoerd. 

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

4. Hij dient het voorstel schriftelijk in bij de Alga-
mean Inspecteur met motivering van het dienstbelang 
en opsomming van de voor- en nadelen. alsmede bij-
voeging van fotocopielm van alle schriftelijke 
stukken en standpun6epa1ingen over het volgens de 
vorige punten gevoerde fennel° overleg. 

C. fase no de indienin 

1. Ingekomen voorstellen warden door de stafafdeling 
van de Algemena Inspectie verzameld en na overleg 
met de overige inspecties en afdelingen, eventueel 
no ruggespraak met indieners. aan de Algemeen In-
specteur ter goedkeuring voorgelegd. 



2. Ik kan bij aangebrachte belangrilke wijzigingen in 
de voorstellen, wanneer de consequenties daarvan 
niet geheel Runnen worden overzien, opnieuw rugge-
spraak met indieners bevelen. Wanneer het advies van 
de dienstcommissie (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 be-
hoefte 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 daze stafafdeling 
dan worden zij verzocht daze laatste daarover in te 
lichten._ 

4. Mocht het noodzakelijk blijken dat op ingediende 
voorstellen om zeer dringende redenen wordt vooruit-
gelopen en kan om die redenen met uitvoering niet op 
de' jaarlijkse beschikking worden gewacht, dan kan 
meergenoemde aftieling daarover worden benaderd. Al-
lean 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 StFACTORANALYSE ASPECTEN VAN HET NERK 

In de vragenlijst waren 12 uitspraken opgenomen die be-
trekking hadden op verschillende aspecten van het werk, 
zoals enthousiasme over het werk ,voldoening, mate van 
informatie, overleg en omgang met collega's en chef. De 
respondenten werd gevraagd aan te geven of men het eens 
of oneens was met het gestelde in de uitspraak. De ant-
woordmogelijkheden liepen van 1= geheel mee eens tot 5= 
geheel mee oneens. 
Na herkodering van enkele negatief geformuleerde uit-
spraken is een factoranalyse toegepast (VARIMAX). Onder-
staand zijn de resultaten vermeld voor de eerste drie 
factoren (Kaiser's criterium voor de waarde van de ei-
genwaarde). Deze drie factoren verklaarden 60% van de 
totale hoeveelheid variantie. 
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II 	III 

1. mijn work geeft mu j veel voldoening 	 .80 	.11 	.11 
2. ik voel mij persoonlijk vrij stork bij mijn work .61 	.10 	.11 

bet rokken 
3. mijn work is van dien aard dat het waard 

is in ervoor in to spanner) 	 ..§.§ 	.07 	.17 
4. over mijn huidige work ben ik enthousiast 	.82 	.07 	.19 
5. het work dat ik bier doe, is erg zinvol voor me .77 	.09 	.20 
6. wij kunnen tevreden zijn over de mate van 

medezeggenschap in dit korps 	 .11 	.58 	.17 
7. over de belangrijkste beslissingan ben ik 

onvoldoende geinformeerd a) 	 .02 	.70 	.05 
8. ik vind dat ik eigenlijk te weinig hoar 

over de gang van zaken in het korps a) 	 .05 	.85 	.05 
9. de contacten met mijn college's zijn over 

het algemeen nick zo best a) 	 .20 	.00 	.41 
10. de contactor' met mijn directe chef zijn 

over het algemeen vrij good 	 .20 	.04 	.73 - 
II. mijn directe chef overlegt vooraf 

nooit met mijn college's en mij voordat 
hij eon belangrijke beslissing neemt a) 	 .05 	.26 	.58 

12. veel dingen in mijn leven zijn belangrijker 
don mijn work a) 	 .18 	.22 	.01 

a) daze uitspraken zijn geherkodegrd. 

De vijf uitspraken die eon hoge factorlading (.40 of 
moor) hebben op de eerste factor • hebben betrekking op 
de voldoening in het work. Over doze vijf uitspraken is 
eon somscore berekend an vervolgens heeft elke 
respondent eon score gekregen voor de mate van nvol-
dooming van het work" welke daarna tot drie categorieen 
is teruggebracht (groat, redelijk, gering). 
De drie uitspraken die eon hoge factorlading hebben op 
de tweede factor. verwijzen near de mate van medezeggen-
schap. overleg an informatie. Op eenzelfde manier els 
bij de °erste factor is per respondent eon score bere-
kend voor de mate van "informatie en overlee. 
Ditzelfde is oak gedaan voor de drie uitspraken die een 
hoge factorlading hebben op de derde factor. DeZe score 
wordt aangeduid als de neontacten op het work". 
De laatste uitspraak (nr. 12) bleek op goon van de drie 
factoren eon lading van .30 of meer to hebben, welke 
waarde over het algemeen wordt gehanteerd els minimum om ' 
tot eon factor to warden gerekend. In de verdem analyse 
is doze uitspraak buiten beschouwing gebleven. 



BIJLAGE 6:RESPONSE VAN HEERLEN EN HOENSBROEK 

kReerlen 
Van het executieve personeel heeft 60% (75 van de 125) 

.meegedaan aan het,onderzoek. Tevens heeft 39% (11 van de 
• 20) van dat administratieve personeel en 78% (7 van de 9) 
van parkeerpolitie, cipier, regionale identificatie cen-
trale de vragenlijst ingezonden. Daze laatstgenoemde 18 
personen zijn niet 	in de onderstaande tabellen 

• opgenomen. 
Voor wat betreft het executieve personeel is de response 
als volgt. 

leeftijd A 
enquete 	• korps . response 

jonger dan 25 jaar 	 5 	 21 	 24% 
25 t/m 29 jaar 	 24 	 31 	 77% 
30 t/m 39 jaar 	 20 	 26 	 77% 
40 t/m 49 jaar 	 14 	 30 	 47% 
50 jaar an ouder 	 11 	 17 	' 	65% 
onbekend 	 1 	 - 	 • - 

rang 
A 

enquete.. 	korps 	response 

agent 	 16 	 32 	 50% 
hoofdagent 	 37 	 57 	 65% 
brigadier 	, 	 14 	 20 ' 	70% 
adjudant en hoger 	 a 	 16 	 50% 
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functie 	 enquette 	korPs 	response 

cyp, (ply) hvd 	 5 	 6 	 83% 
geuniformeerde dienst 	44 	 76 	 58% 
justitiale dienst 	 16 	 28 	 57% 
adm. -techn. dienst 	 - 	 2 	 - 

ondersteunende dienst 	10 	 13 	 77% 

B. Hoensbroek 
De response bedroeg 60% (23 van de 37) van de organieke 
sterkte, wiaronder de twee leden van de administratie. 

leeftijd enquate 	korps 	response 

jonger dan 25 jaar 	'2 	 4 	 50% 
25 t/m 29 jaar 	 5 	 9 	 56% 
30 t/m 39 jaar 	 8 	 13 	 62% 
40 t/m 49 jaar 	 7 	 9 	 78% 

• 50 jaar en ouder 	 1 	 2 	 50% 

rang enquete 	korps 	response 

agent 	 3 	 7 	43% 
hoofdagent 	 11 	 16 	69% 
brigadier 	 5 	 8 	63% 
adjudant en hoger 	 2 	 4 	50% 

administratie 2 2 	 100% 

functie enquete 	korps 	response 

ova. (ply) hvd 	 2 	 4 	 50% 
geuniformeerde dienst 	14 	 24 	 58% 
justitiale dienst 	 5 	 8 	 '63% 
administratie 	 2 	 2 	 100% 



BIJLAGE WRESPONSE ENQUETE KERKRADE 

De response bedroeg 59% (50 van de 85) van de organieke 
sterkte. 

leeftijd enqutte 	korps 	response 

jonger dan 25 jaar 	 10 	28 	 36% 
25 t/m 29 . jaar 	 12 	12 	 100% 
30 t/m 39 jaar 	 15 	25 	 60% 

. 
40 t/m 49 jaar . 	 6 	12 	 50% 
50 jaar en ouder ' 	 6 	 8 	 75% 
onbekend 	 1 	 - 	 - 

rang enque.te 	korps 	response 

agent 	 13 	 20 	 43% 
hoofdagent 	 18 	 33 	 55% 
brigadier 	 6 	 14 	 43% 
adjudant en hoger 	 8 	 9 	89% 
admin./techn. personeel 	5 	 9 	 56% 

functie enqutte 	korps 	response 

cvP, (ply) hvd 	 8 	 8 	 100% 
geuniformeerde dienst 	26 	 54 	 49% 
justitiele dienst 	 9 	 13 	 69% 
admin./techn. dienst 	5 	 7 	 71% 
overig 	 2 	 3 	 67% 
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SULAGE SNESPONSE ENQaft SITTARD 

De response bedroeg 84% (54 van de 64) van de organieke 
sterkte 

leeftijd enque'te 	korps 	response 

jonger dan 25 jaar 	 5 	14 	 36% 
25 t/m 29 . jaar 	 19 	19 	 100% 
30 t/m 39 jaar 	 15 	15 	 100% 
40 t/m 49 jaar 	 7 	 7 	• 	100% 
50 jaar en ouder 	 6 	 8 	 88% 
onbekend 	 2 	 - 	' 	- 

rang enquate 	korps 	response 

agent 	 17 	 17 	100% 
hoofdagent 	 20 	 24 	 83% 
brigadier 7 	 10 	 70% , 
adjudant en hoger 	- 	2 	 5 	 40% 
admin./techn. personeel 	3 	 8 	 38% 
onbekend 	 5 	 - 	 - 
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A 
functie 	 enquete 	korps 	response 

team 1 	 11 	15 	 73% 
team 2 	 15 	16 	 94% 
team 3 	 IS 	15 	 87% 
ondersteuning 	 8 	18 	 44% 
administratie 	 2 	 8 	 25% 
enders, 	 2 	 _ 	 - 
onbekend 	 3 	 - 	 - 



BIJLAGE 9.7,RESPONSE RIJKSPOLITIE 

De response van het RP-personeel bedroeg 65% (232 van de 
359), het executieve alsmede het administratieve perso-
neel. 

rang 	 enquete 'Iandgroepen 	response 

wachtmeester 	92 	 158 	 58% 
wachtmeester I 	61 	 102 	 60% 
opperwachtmeester 	44 	 56 	 79% 
adjudant (F) 	16 	 21 	 76X 
administratie 	19 	 22 	86% 

functie 
A 

enquete . landgroepen 	response 

(p1v)groepscdt. 	26 	 32 	81% 
post/rayoncdt. 	35 	 46 	 76% 
rechercheur 	 21 	 21 	100% 
overige wm (I) , 129 	 238 	 54% 
administratie 	19 	 22 	86% 
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BIJLAGE ICRECNTSPOSITIONEEL PLAN 

De rechtspositionele leidraad ten behoove van de reorga-
nisatie van de landgroepen in het district Maastricht 
van het korps RP 1 . 

1. Inleidinq 
Per 1 januari 1982 zijn door de inwerkingtreding van de 
Wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg wij-
zigingen opgetreden in Cle omvang en samenstel ,ling van 
het gabled waar de RP ingevolge de Politiewet tot die da-
tum de politietaak uitoefende. 
Door daze herindeling zijn met uitzondering van de ge-
meente Vaals alle RP-gemeenten opgeheven, vallen van de 
nieuw gevormde 'gemeenten 15 onder de RP-zorg en zijn or 9 
voormalige RP-gemeenten voor GP in aanmerking gekomen. 
De Wet gemeentelijke herindeling maakt het derhalve 
noodzakelijk de landgroepen aldaar to reorganiseren. 
De Wet . gemeentelijke herindeling heeft voor het 
RP-personeel samenvattend tot gevolg dat: 

a) met de reorganisatie van de landgroepen functies op-
nieuw di anon to warden ingesteld en 

b) door de overgang van RP near GP definitief een aan-
tal functies wegvalt. 

• De situatie onder'b. wordt geregeld door middel van de 
daarvoor bestaande richtlijnen. 
Voor de situatie onder a. worden zijdens de Minister van 
Justi.tie de hiernavolgende richtlijnen gegeven. 

2. De rechtspositionele leidraad 

1  letterlijke tekst van de rechtspositionele leidraad 
(juli 1982) zoals deze.00k als bijlage was gevoegd 
bij de organisatiebeschikking van de nieuwe land-
groepen in het district Maastricht, oktober 1982. 
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Voor het opstellen van eon rechtspositionele leidraad is 
uitgagaan van eon aantal uitgangspunten aan de hand 
waaryan iedere herplaatsing 2  dient to geschiaden. 
Bij de herplaatsing dient or naar to warden gestreefd om 
tot eon voor zowel do organisatie els de betrokken 
RP-ambtenaren bevredigende oplossing to komen. 
De realisering daarvan dient to geschieden aan de hand 
van de volgende uitgangspunten: 

a) Overeenkomstig het gestelde in artikel 117, tweade 
lid, Ambtenarenreglement voor de Rijkspolitie 1975, 
dient or near gestreefd to warden de betraffende 
personeelsleden in verband met bun persoonlijkheid 
on omstandigheden redelijkerwijze passende work-
zaamheden aan to bieden. 
Onder passende werkzaamheden warden verstaan: 

1. functies, waaraan een rang is verbonden gelijk 
aan die wake door de ambtenaar word bekleed in 
de "ouda" situatie. 
flit impliceert Mt volgendat 

• eon adjudant, commandant van eon zg. 
F-groap, komt in °erste instantie in aan-
merking voor eon functie in de nieuwe orga-
nisatie waaraan de zg. F-toelage is 
verbonden 	(conform 	Bezoldigingsbesluit 
1958); 

• eon adjudant, groepscommandant (niet zijnda 
F-groep). alsmede eon adjudant ply. grasps-
commandant komen in eerste instantie in aan-
merking voor eon functie waaraan de rang van 
adjudant is yerbonden; 

• eon opperwachtmeester komt in eerste instan-
tie in aanmerking voor eon functie met bij-
behorande rang van opperwachtmeester. 
Zo mogelijk zullen evenwel opperwachtmees-
tors in de functie van plaatsvervangend 
groepscommandant warden herplaatst in eon 
zelfde functig met gelijka rang boven caper-
wachtmeeste?s die hoger op de ranglijst 
staan on een andere functie bij de land- 

2  Bij het gebruik van het woord "herplaatsen" zij ear-
wezen naar artikel 117, ;aerate en tweede lid Ambte-
narenreglement voor de Rijkspolitia 1975, yolgens 
walk artikal de, RP-ambtanaar bij de opheffing van 
zijn betrekking indien mogelijk andere, in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden, passende 
werkzaamheden dienen te warden opgedragen: 



groepen bekleedden waaraan eveneens de rang 
van opperwachtmeester was verbonden. 
Genoemde functionarissen komen met voorrang 
voor herplaatsing op eon dergelijk ply. 
groepscommando in aanmerking, indien het een 
functie betreft in de nieuwe landgroep in 
het gebied waarvan de betreffende functiona-
rissen in de nouden situatie werkzaam waren. 
Indien functionarissen niet herplaatst kun-
nen worden volgens voorgaande uitgangs-
punten, geldt het volgende onder b. 

2. bij gebreke van gelijkwaardige functies, (indien 
mogelijk) werkzaamheden op het niveau van de be-
klede rang. 

b) Eventuele in de "ouden functie genoten toelagen ko-
men to vervallen, indien doze niet aan de nnieuwe" 
functie zijn verbonden. 
Hierbij zijn de eventuele bestaande afbouwregelingen 
van. kracht. De adjudanten die een F-toelage 
genieten, blijven deze behouden. 

c) Er client gestreefd to worden near zo min mogelijk • 
verplaatsingen. 

d) Herplaatsing client primair binnen het district to 
geschieden. 
Indien dit niet mogelijk is, zal getracht worden de 
betreffende ambtenaren met voorrang in eon passende 
functie binnen het korps RP to herplaatsen. Hierbij 
geldt voor zover vereist uiteraard het in artikel 21 
van de Politiewet gestelde. 

1-Aitvoerinq rechtspositionele Letdraad  

a) De rechtspositionele leidraad heeft alleen be-
trekking op het kaderpersoneel 3  van de bij de re-
organisatie betrokken landgroepen, aangezien, zoals 
uit eon door de districtscommandant uitgevoerde 
enquete is gebleken, de herplaatsing van het overig 
personeel goon probleem zal opleveren. 
Rijkspolitie-ambtenaren in de gebieden die overgaan 
near GP, zoals Stein en Landgraaf, blijven buiten 
doze rechtspositionele leidraad, dear voor doze amb- 
tenaren de geldende richtlijnen worden toegepast. 
Het betreffende kaderpersoneel client zo mogelijk met 
voorrang op de nieuw te formeren plaatsen binnen het 
district to worden herplaatst. 
Er dient geen landelijke operistelling pleats to 
vinden. Dit zou nl. betekenen dat near de nieuwe 
functies ambtenaren mee kunnen dingen, wier huidige 
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functies niet in het geding zijn, hetgeen gezien het 
Ambtenarenreglement voor de RP 1975 niet juist wordt 
geacht. 

b) De rechtspositionele leidraad zoals hiervoor wearer 
geven. dient to worden uitgevoard na overleg met de 
vakorganisaties, met het betrokken personeel en in-
dien 	vereist 	de 	burgemeesters 	en 	de 
Procureur-Generaal, fad. directeur van politie. 

c) Bij de toepassing van de rechtspositionele leidraad 
dienen de volgende opmerkingen to warden geplaatst. 

• Eon beperkt aantal functies zal vacant blijven. 
waaronder enkele plaatsvervangende groepscom-
mando's. 
Voor de vervulling van doze vacatures dient het 
volgende principe to golden: de daarvoor in ean-
marking komende functionarissen vanuit de land-
groepen binnen .  het district Maastricht. 
uitgezonderd VagIs, kunnen solliciteren: bier- 
bij blijven doorslaggevend rangnummer, 
geschiktheid en bekwaamheid, vanzelfsprekend 
met inachtneming van artikel 21 Politiewet. 
De beperkte openstelling in afwijking van de 
procedure aanwijzing groups- en postcomman-
dainten wordt gerechtvaardigd door eon aan-
zienlijk verlies van (kader)functies binnen het 
district, waardoor in het bijzonder eon aantal 
opperwachtmeesters goon passende functies kan 
warden aangeboden. 
Eerst indien,zich voor eon vacante functie goon 
geschikte kandidaat aandient, zal daze landelijk 
dienen to warden opengesteld. 

• Door het verlies van het grate wanted postcom-
mando's, waardoor eon sante' rayoncommando's 
ontstaat waaraan de rang van wachtmeester I is 
verbonden on or bovendien onvoldoende caper-
wachtmeesterfuncties 	in 	het 	district be- 
schikbaar zullen zijn, bastaat de mogelijkheid 

.dat eon opperwachtmeester tijdelijk. met behoud 
van 	rechtsposilionele 	verworvenheden. 	kan 
worden aangewezen tot rayoncommandant op eon 
dergelijk rayon. 

3  Onder' kaderpersoneel wordt verstaan, personeel 
dat eon functie bekleedt waaraan de rang van 
adjudant F. adjudant, opperwachtmeester en wacht-
meester I in de functie van rayoncommandant is 
verbonden. 



• 	Het is noodzakelijk, dear de.nhuidigen groeps- 
grenzen niet moor in overeenstemming zijn met de 
nieuwe gemeentegrenzen, de reorganisatie van de 
landgroepen alsmede de daarbij behorende perso-
nele indeling, zo spoedig mogelijk zijn beslag 
to doen krijgen. 
Het ken mogelijk zijn dat men aantal personeel-
sleden bezwaren heeft tegen de hun toe te wijzen 
functie. Indien met de °glossing van men derge-
lijk probleem geruime tijd zou blijken to zijn 
gemoeid, ken het noodzakelijk blijken dat tot 
reorganisatie moet warden overgegaan terwijl de-
ze personele problemen nog niet volledig op men 
bevredigende wijze zijn.opgelost. 
Om de reorganisatie den toch door te kunnen 
voeren, zullen doze ambtenaren, na met hen daar-
over overleg gevoerd to hebben, voorlopig ge-
plaatst kunnen worden in afwachting van men 
definitieve oplossing. Voor die ambtenaren van 
wie de herplaatsing problemen oplevert, zal men 
.plaatsingsadviescommissie bestaande uit men 
vertegenwoordiger van het departement, de Alge-
mene Inspectie van het korps RP on het district 
Maastricht, warden ingesteld. 
Door elk van' de drie vakorganisaties zal men 
vertegenwoordiger warden aangewezen. Van deze 
drie vertegenwoordigers zullen bij iedere 
bijeenkomst van de plaatsingsadviescommissie 

. diegenen aanwezig zijn, die niet de bond verte-
ganwoordigen waarvan de te herplaatsen ambtenaar 
lid is. 
De Algemeen Inspecteur die belast is met de her-
plaatsing conform de door de Minister aangegeven 
richtlijnen dient in doze gevallen het advies in 
te winnen van doze commissie, welk advies bij de 
uiteindelijke beslissing men zwaarwegende rol 
zal spelen. 

• 	Tot slot zij opgemerkt dat de betrokkenen gewe- 
zen dienen to warden op de mogelijkheid dat zij 
binnen 30 dagen na dagtekening van de over hun 
positie genomen beslissing beroep kunnen in-
stellen bij de ambtenarenrechter. 
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