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VOORWOORD

Per 1 januari 1982 heeft in Zuid-Limburg een grootschalige gemeentelijke herindeling plaatsgehad, waarbij
het aantal gemeenten ward teruggebracht van 58 near 23.
Deze herindeling had ingrijpende gevolgen voor de organisatie van rijks- en gemeentepolitie in daze regio.
Twee bestaande gemeentelijke politiekorpsen warden
samengevoegd tot een nieuw gemeentelijk korps. Andere
gemeentelijke korpsen warden groter door de uitbreiding
van de gemeente met voormalig rijkspolitiegebied. Vier
landgroepen van het korps rijkspolitie binnen het district Maastricht kwamen te vervallen door de overgang
van rijkspolitie near gemeentepolitie ingevolge artikel
2 lid 4 van de Politiewet; de nieuwe gemeenten bevatten
meer dan 25.000 inwoners. De avenge landgroepen binnen
het district Maastricht warden gereorganiseerd.
Het WODC heeft een onderzoek verricht near de voorbereidingen van de diverse veranderingen binnen de politie-organisatie, zowel bij de gemeente- als bij de
rijkspolitie. De samenvoeging en uitbreiding van de desbetreffende gemeentelijke politiekorpsen en de reorganisatie van de landgroepen van het korps rijkspolitie zijn
beschreven in het WODC-rapport "GemIsntelijke indeling
en de organisatie van de polite". Het onderhavige rapport bevat de bevindingen met betrekking tot de
voorbereiding an de opbouw van een nieuw ingesteld gemeentelijk politiekorps in voormalig rijkspolitiegebied,
te weten van het politiekorps van de nieuwe gemeente
Landgraaf. Beoogd wordt eon beeld te geven van de problemen en knelpunten die zich in het geval van Landgraaf
hebben voorgedaan opdat daarmee in toekomstige situaties
rekening kan worden gehouden of daarvoor op.voorhand oplossingen kunnen worden gezocht. Daarbij is hat
overigens wel zo dat de Wet van 21 december 1983 tot opschorting van de overgang van rechtswege van gemeenten
van rijks- near gemeentepolitie an omgekeerd (het zg.
Stopwetje; Staatsblad 640) voorlopig (voor vijf jaar)
can halt heeft toegeroepen can het ontstaan van een
dergelijke situatie. Dat neemt niet wag dat het eon
goede zaak is de problemen en knelpunten te signaleren,
mede binnen het kader van de voorbereidingen voor een
nieuw politiebestel in Nederland.

Op doze pleats wil ik iedereen bedanken die aan het
onderzoek heeft meegewerkt, in het bijzonder de
korpsleiding en het personnel van de gemeentepolitie
tandgraaf die mu j toestemming en gelegenheid hebben gegeven binnen de organisatie to kijken en mij openhartig
te woord hebben gestaan, alsook mw. P.Y. Waymire-Kooper
voar de verzorging van het typeWerk.
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1 INLEIDING

Ten tijde van de aanvaarding van het wetsontwerp tot
gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg (Staatsblad
van 29 mei 1981, Stbl. 288) was artikel 2 van de Politicwet nog integraal van kracht. Later zou met de aanvaarding van het zg. Stopwetje de overgang van
rijkspolitie (RP) near gemeentepolitie (GP) en
omgekeerd, vanwege het stijgen of dalen van het inwonertal, worden opgeschort. Artikel 2 bepaalt o.a. (in lid 1)
dat er in gemeenten met meer dan 25.000 inwoners GP is en
(in lid 4) dat, wanneer in can gemeente met RP het inwonertal stijgt tot boven de 25.000 inwoners, de
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken het tijdstip vaststellen van de overgang van RP near GP, walk
tijdstip moat vallen binnen e'en jeer na het bereiken van
het inwonertal van 25.000 inwoners. Binnen can jaar na de
overschrijding van daze grens moat dus in can beschikking van de beide ministers de instellingsdatum van
het gemeentelijke politiekorps zijn vastgelegd. Daarbij
is niet nader bepaald hoeveel tijd er mag verstrijken
tussen de datum van de ministeriele beschikking an de datum van instelling van het gemeentelijke politiekorps.
Aangenomen mag warden dat de wetgever daarvoor can zo
kort mogelijke periode heeft bedoeld.
Met het van kracht worden van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg warden per 1 januari 1982 twee
nieuwe gemeenten gevormd met can inwonertal van moor dan
25.000 inwoners, to weten de gemeenten Landgraaf en
Stein. De gemeente Landgraaf omvet de voormalige gemeenten Nieuwenhagen (ca. 10.120 inwoners), Schaesberg
(ca. 16.880 inwoners) en Ubach over Worms (ca. 11.755 inwoners), en de gemeente Stein de voormalige gemeenten
Stein (ca. 13.095 inweners), Elsloo (ca. 8.290
inwoners) en Urmond (ca. 4.885 inwoners). In daze voormalige gemeenten ward de politiezorg verricht door de
landgroepen NieuWenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms
en Stein van het korps RP district Maastricht. Volgens
artikel 2 Politiewet hadden de nieuwe gemeenten Landgraaf en Stein recht op een eigen gemeentelijk
politiekorps.
De overgang van RP near GP is op zich genomen goon
onbekend verschijnsel. Een Stopwetje had daaraan tussen
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1969 en 1974 tijdelijk eon halt toegeroepen met het oog
op de plannen tot eon reorganisatie van het binnenlands
bestuur on de afstemming van de politie-organisatie
daarop.°I Nadat in 1974 men ontwerp voor men tweede Stopwetje in het Parlement niet is aangenomen, zijn er sedert
1 oktober 1974 diverse nieuwe gemeentelijke politiekorpsen gevormd. Chronologisch goat het on de gemeenten
Deurne, Purmerend, Tietjerksteradeel, Uden, Zevenaar.
Etten-Leur, Heerhugowaard. Krimpen aan den IJssel,
Nieuwegein, Achtkarpselen, Zuidelijke IJsselmeerpolders
(per 1 januari 1984 weer RP), Plaarssen, Lelystad, Hellevoetsluis, Landgraaf, Stein, Raalte, Papendrecht,
Wijchen, Veghel en Almere; 21 gemeenten in totaal.' In
vrijwel alle gevallen vond de overgang near GP pleats omdat de gemeente geleidelijk aan de grens van 25.000
inwoners was genaderd en had overschreden. Slechts in eon
enkel gavel was er eon andere aanleiding. Nieuwegein
kreeg GP na de samenvoPoing van de voormalige gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk tot de gemeente Nieuwegein (met
moor dan 25.000 inwoners). Lelystad en Almere kregen GP
els nieuw gevormde gemeenten vanuit de Zuidelijke
IJsselmeerpolders, met reeds direct moor dan 25.000 inwoners. Landgraaf en Stein tenslotte kregen evenals
Nieuwegein GP nadat no eon gemeenteliike herindeling doze nieuwe gemeenten moor dan 25.000 inwoners omvatten.
Bijlage A bevat de datum van overgang voor doze 21 gemeenten.
De Politiewet bevat geen nadere regelingen voor de
overgang van RP near GP (of omgekeerd). Op de datum van
instelling van het gemeentelijke politiekorps wordt in
feite van de ene op de andere dog overgegaan near eon ander° politie-organisatie (op papier!). Vooral de gemeenten die per 1 oktober 1974 plotseling men eigen
politiekorps kregen, hebben in de beginperiode diverse
problemen ondervonden op het gebied van het personeel,
materieel e.d.° 2 Voor de toenmalige Algemeen Inspecteur
van het korps RP was dat mode aanleiding on in 1976.
vooruitlopende op toekomstige overgangssituaties, richtlijnen daaromtrent uit te vaardigen, bestemd voor de
districtscommandanten. Deze richtlijnen werden in voorkomende gevallen van toepassing verklaard. Ze behelsden
eon aantal regels die moesten worden nagekomen met betrekking tot de overgang van het RP-personeel, de afbouw
van het RP-detachement en de afwikkeling van het materieel, het beheer van de gebouwen, de financian, de

°I Ondanks de working van doze Stopwet waren echter via
een sport ministeriBle beschikking toch drie gemeenten overgegaan van RP near GP, nl. Capella aan de
IJssel, Spijkenisse on Zoetermeer.
02 zie daarvoor by. het RP-magazine van juni/juli 1975,
16e jrg., nrs. 10 en 11.

2

administratie e.d.
in de periode waarin het gemeentelijke politiekorps nog in opbouw on nog niet op
voile sterkte was, on nog niet de beschikking had over
eigen materieel, huisvesting enz.. Later in dit rapport
zal uitvoeriger op doze richtlijnen warden teruggekomen.
Dit rapport bevat de bevindingen van eon onderzoek
van het WODC near het verloop van de voorbereidingen en
opbouw van ‘61 van de twee nieuwe gemeentelijke politiekorpsen in Zuid-Limburg, nl. van de gemeente Landgraaf.
Het onderzoek maakte deel uit van eon omvangrijker onderzoek near de gevolgen van de gemeentelijke herindeling
voor de organisatie van de politie. Op grand van overwegingen als mankracht on financien is de vorming van het
gemeentelijke politiekorps van Stein grotendeels buiten
het onderzoek gebleven. Om eon tweetal redenen is voor
Landgraaf gekozen. De gemeente Landgraaf omvatte v6Or de
herindeling drie gemeenten met elk eon eigen landgroep
van het korps RP. Tevens was de organieke sterkte van
het in to stollen politiekorps van Landgraaf groter den
die van Stein; doze bedroeg per 1 juli 1982 respectievelijk 66 en 42 man. Het was clan oak denkbaar dot het
instellen en opbouwen van eon grater gemeentelijk politiekorps vanuit drie voormalige RP-landgroepen
gecompliceerder en wellicht problematischer zou verlopen
dan van eon kleiner korps in eon gemeente wear voorheen
eon RP-landgroep had gefunctioneerd. Eon onderzoek in
Landgraaf zou daarmee eon breder terrein van problemen
near voren kunnen brengen. Ten tijde van de voorbereiding
on het grootste deel van de uitvoering van het onderzoek
was or nog goon sprake van het invoeren van eon
Stopwetje. Daarmee word het onderzoek vooral oak relevant geacht voor toekomstige overgangssituaties, al den
niet near aanleiding van eon gemeentelijke herindeling.
Met het van kracht warden van het nieuwe Stopwetje (voor
de duur van vijf jeer) is doze relevantie deels
verdwenen. Dot neemt niet wog dat het onderzoek betekenis
ken hebben in het kader van eon verandering van het politiebestel in Nederland, met de invoering van een nieuwe
Politiewet.
Het onderzoek zelf omvatte diverse onderdelen:
•

•

Kart voordat de gemeentelijke herindeling van kracht
word, is onder het RP-personeel van de landgroepen in
de gemeenten die zouden overgaan near GP eon
schriftelijke enquete gehouden. Daarin is gevraagd
near de voorbereidingen voor doze overgang die vooral van de zijde van het korps RP reeds waren
getroffen, en near het oordeel over doze voorbereidingen.
Tegelijkertijd is aan de hand van schriftelijke
stukken en gesprekken met diverse betrokkenen nagegaan welke voorbereidingen inderdaad reeds waren go-
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•

•

•

•

•

troffen en welke problemen zich daarbij eventueel
hadden voorgedaan.
In de tweed° helft van 1982 is -op basis van gesprekken met de korpschef van Landgraaf en de
RP-detachementscommandant aldaar- een beeld verkregen van de wijze waarop het nieuwe gemeentelijke politiekorps word opgebouwd. Daarbij is tevens gebruik
gemaakt van schriftelijke verslagen die reeds binnen
het korps aanwezig waren.
In het begin van 1983 is onder het personeel van het
nieuwe GP-korps Landgraaf en van het RP-detachement
wederom eon schriftelijke enquate gehouden. Daarin
is o.a. gevraagd near problemen die zich in de beginperiod° van opbouw van het korps hadden voorgedaan,
near de wijze waarop doze problemen waren opgelost on
near het oordeel over doze oplossingen.
In de tweede helft van 1983 zijn gesprekken gevoerd
met leden van het korps om eon indruk to krijgen van
de situatie binnen het korps tot dan toe. Specifiek
aan laden van het RP-detachement on aan de zg.
spijtoptanten (mensen die na eon aanvankelijke overgang naar Cr uiteindelijk tech weer terugkeren near
RP) is daarbij gevraagd near redenen am bij het korps
to blijven of near het korps RP to willen terugkeren.
In het begin van 1984 zijn wederom enkele gesprekken
met de korpsleiding gevoerd teneinde to weten in
welke fase van opbouw het korps op dat moment rat, en
welke knelpunten rich hadden voorgedaan.
In de tweede helft van 1984 zijn nogmaals met perm,neelsleden gesprekken gevoerd waarin hen met name is
gevraagd near hun ervaringen met on hun oordeel over
het politiekorps van Landgraaf zoals dat op dat moment functioneerde.

De bevindingen uit doze diverse onderdelen zijn in
dit rapport verwerkt. Hoofdstuk 2 gaat in op de voorbereidingen die vdcir de datum van instelling van het korps
van Landgraaf zijn getroffen van de zijde van het korps
RP, het bestuur, de ministeries van Binnehlandse Zaken en
Justitie en de politievakorganisaties. Het hoofdstuk bevat tevens het oordeel van het betrokken RP-personeel
over doze voorbereidingen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke voorbereidende activiteiten na de
_ instellingsdatum lokaal in Landgraaf zijn ondernomen met
het Dog op de opbouw van het korps. Daarbij wordt eon
onderscheid gemaakt tussen de periode tot can benoeming
van de eerste personeelsleden en de periode daarna. In
dit hoofdstuk zijn ook de resultaten van het onderzoek
onder het personeel verwerkt. Het rapport wordt in hoofdstuk 4 no eon korte samenvatting afgesloten met eon
aantal aanbevelingen.
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2 DE PER/ODE TOT AAN.DE DATUM VAN INSTELL/NG

Na de aanvaarding van het (geamendeerde) wetsontwerp
tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg in de
Tweede Kamer (op 23 februari 1981) is eon begin gemaakt
met de voorbereidingen van de veranderingen die de wet
tot gevolg had voor de organisatie van de politie (alsook
met de voorbereidingen van de bestuurlfjke
veranderingen). Doze voorbereidingen vonden op diverse
niveaus plaats. Toegespitst op de vorming van de twee
nieuwe gemeentelijke politiekorpsen zal in dit hoofdstuk
worden ingegaan op de voorbereidingen:
1.
2.

3.

4.

binnen het korps RP en in het bijzonder binnen het
district Maastricht;
door de apart daartoe ingestelde commissie ter voorbereiding van de politi6le aspecten van de herindeling van Zuid-Limburg;
op bestuurlijk niveau, door de burgemeesters van de
twee betreffende gemeenten in overleg met de Commissaris der Koningin en het ministerie van Binnenkandse Zaken;
door de politievakorganisaties.

Alhoewel het accent zal liggen op de vorming van de
twee nieuwe gemeentelijke politiekorpsen, zal de reorganisatie van de landgroepen binnen het district Maastricht, welke vanwege de herindeling noodzakelijk was,
zijdelings aan de orde komen met betrekking tot de
organieke sterkte binnen het district. Steeds echter
goat het in dit hoofdstuk om de periode tot aan de datum
van instelling van de korpsen van Landgraaf on Stein, dus
tot aan 1 juli 1982.

2.1 De voorbereidingen binntan de Rijkspolitie
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is vermeld bestaan or sedart 1976 richtlijnen voor de overgang van RP naar GP
vanwege het overschrijden van de grens van 25.000 inwoners (bijlage B). De richtlijnen hebben strikt genomen
de datum van ontvangst van de instellingsbeschikking van
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het nieuwe gemeentelijke politiekorps als startpunt nor
de voorbereidingen (punt 1-1). Gedoeld wordt daarbij OP
de ontvangst van doze beschikking door de burgemeester
van de desbetreffende gemeente (punt 2-1) respectievelijk door de districtscommandant van het korps RP
(punt 2-2). Vooruitlopende op de beschrijving van de
feitelijke gang van zaken bij de voorbereidingen zij
bier reeds gesteld dat doze punten uit de richtlijnen
mijns inziens herziening vereisen, mode in het licht van
artikel 2, lid 4 van de Politiewet. Daarin wordt nl. gesteld dat binnen eon jeer na het bereiken van het aantal
van 25.000 inwoners in een gezamenlijke beschikking van
de ministers van Binnenlandse Zaken on Justitie de datum
van instelling van het gemeentelijke politiekorps moot
zijn vastgesteld; in het geval van Landgraaf on Stein dus
pas voor 1 januari 1983. Dit word uiteindelijk medio juni
1982; twee weken voor de datum van installing bereikte de
instellingsbeschikking de districtscommandant en de betrokken burgemeesters. Het is eon illusie to
veronderstellen dat, wanneer de districtscommandant on
de burgemeesters dan pas met de voorbereidingen zouden
zijn begonnen, or op de dog van de instelling van het
nieuwe politiekorps ook maar iets van voorbereidende activiteiten zichtbaar zou kunnen run. Het was don ook
:near good dat de districtscommandant Maastricht met betrekking tot Landgraaf on Stein niet had gewacht op de
antvangst van de instellingsbeschikking, maar de opmerkingen van de Algemeen Inspecteur in de begeleidende
brief bij de richtlijnen ter harte had genomen. Daarin
wordt gesteld: "mochten geruchten over eon overgang
(near GP) moor vaste vorm gaan aannemen, dan kunt u na
overleg met mijn stafafdeling tot de voorbereiding welke
in bijgaande richtlijnen wordt genoemd, overgaan". En
eon soortgelijke opmerking geldt voor de burgemeesters,
alhoewel dear de situatie nog gecompliceerder was (zie
Paragraaf 2.3).
Reeds in maart/april 1981, dus nog voorafgaande aan
de aanvaarding van het wetsontwerp in de Eerste Kamer,
zijn binnen het district Maastricht de concrete voorbereidingen gestart met de vorming van de zg. Commissie
Herindeling Rijkspolitie Maastricht, bestaande uit de
districtscommandant. de hoofden van dienst en eon toegevoegde officier. En daaraan voorafgaande waren de
mogelijke gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor
het district Maastricht aan de orde geweest in besprekingen tussen de districtsleiding en de stafafdeling
von de Algemene Inspectie on in eon nota daaromtrent."
Doze note richtte rich moor op de samenvoeging van de

Note inzake de gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg
on de gevolgen daarvan veer het district Maastricht
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districten Maastricht en Roermond on op de noodzaak van
een reorganisatie van de landgroepen binnen het district
Maastricht vanwege de gemeentelijke herindeling dan op
de vorming van nieuwe gemeentelijke pcilitiekorpsen.
Na de instelling van genoemde . commissie zijn in
april/mei 1981 vergaderingen belegd met de groepscommandenten (van de landgroepen die zouden overgaan near GP,
maar ook van de overige landgroepen vanwege de reorganisatie hiervan) en met de onderdeelsdienstcommissie, am
de overgang near de GP en de daarvoor geldendo richtlijnen alsmede de noodzakelijke reorganisatie van de
landgroepen te bespreken. Doze besprekingen hebben geresulteerd in eon lijst van vraagpunten die in mei 1981
word voDrgelegd aan de Algemene Inspectie. Doze vraagpunten betroffen o.a. 1) de mogelijkheden tot
herplaatsing van het RP-personeel uit de zg. 'overgangs
gebieden' (van RP near GP), 2) de mogelijkheden tot
terugkeer van de zg. 'spijtoptanten' -personeel dat in
eerste instantie heeft gekozen voor eon overgang near de
GP doch binnen een jeer kenbaar maakt near de RP to
willen terugkeren"- near eon (zelfde) functie binnen
het district Maastricht, 3) tot eon collectieve ontheffing van de 4-jaarsbinding voor het personeel dat zou
willen worden herplaatst near eon ander district, 4) tot
de toepassing van de richtlijnen voor het administratieve personeel, 5) en de mogelijkheden van voorrang bij
plaatsing bij de korpsen van Landgraaf en Stein voor al
het personeel binnen het district Maastricht of in ieder
geval voor het personeel van de post Eijgelshoven. Eind
mei 1981 kon de districtscommandant can de groepscommandenten schriftelijk antwoord geven op doze vraagpunten.
Belangrijke punten waren met name dot:
•

•
•

•

de organieke sterkte van de landgroepen binnen het
district Maastricht met 10% mocht worden overschreden, waardoor binnen doze merge het personeel
uit de overgangsgebieden dat bij de RP wilde blijven
binnen het district Maastricht,kon warden berplaatst
evenals de eventuele spijtoptanten; kaderleden
zouden boven de sterkte bij de districtsstaf warden
geplaatst on vervolgens op eon landgroep warden ingeschakeld;
de 4-jaarsbinding in incidentele gevallen bij sollicitaties near functies in andere districten don
Limburg zou worden opgeheven;
de richtlijnen oak van toepassing zouden zijn op het
administratieve personeel uit de overgangsgebieden;

van het korps RP. Voorburg, Algemene Inspectie, maart
(juni) 1981.
" De richtlijnen bieden doze mogelijkheid, punt 6-4.
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•

•

alleen in incidental° gevallen iemand, afkomstig uit
eon niet-overgangsgebied die evenwel opteerde veer
eon overgang near de GP. naar eon overgangsgebied Icon
warden herplaatst indien eon lid van het overgangsgebied zijn pleats wilde innemen;
de Algemene Inspectie bereid was medewerking to verlenen aan het overplaatsen van personeel van buiten
de overgangsgebieden near de overgangsgebieden teneinde dit personeel to kunnen laten kiezen your eon
overgang naar de (nieuwe) gemeentelijke politiekorpsen. doch dat dit ter uiteindelijke beslissing
was aan het bestuur van de desbetreffende
gemeenten."

Als bijlage bij daze brief van de districtscommandant werden aan alle groepscommandanten tevens de richtlijnen gezonden teneinde het personeel van de
landgroepen daarover to informeren. Voorts word de
groepscommandanten van de overgangsgebieden verzocht eon
indicatie to geven van de wensen van het personeel met
betrekking tot eon eventuele overgang naar de GP (zoals
ook is bepaald in de richtlijnen onder punt 6-5). Dit
beeld zag or in juni 1981 els volgt uit."

•

•
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Volgens de richtlijnen wordt alleen RP-personeel wit
het overgangsgebied in de gelegenheid gesteld naar
het nieuwe gemeentelijke politiekorps over to gaan
(punt 6-4). Besloten is met betrekking tot de situatie
in Zuid-Limburg niet tegemoet to komen aan de wensen
van het personeel van buiten de overgangsgebieden.
Eon uitzondering is alleen gemaakt voor het personnel
van de post Eijgelshoven van de landgroep Nieuwenhangen. De gemeente Eijgelshoven word met de herindoling opgeheven en samengevoegd met de gemeente
Kerkrade. Het personeel van de post Eijgelshoven dat
jarenlang in EN5U-verband (Eijgelshoven,
Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms) had
samengewerkt, word overgeplaatst near de posten
Nieuwenhagen en Schaesberg, teneinde het de mogelijkheid to bieden tezamen met bun collega's over to
gaan naar de GP Landgraaf. De GP on het bestuur van
Kerkrade konden zich in doze regeling vinden. Men behoefde daar op doze manier nl. goon rekening to houden
met de overgang/afwikkeling van eon RP-post. Het zal
duidelijk zijn dat de GP en het bestuur van de nog
niet bestaande gemeente Landgraaf niet zijn
geconsulteerd. Burgemeester on korpschef werden in
1982 met doze regeling geconfronteerd.
Ontleend aan de notulen van de vergadering van 16 juni
1981 van de COMMi5Sie ter voorbereiding van de
politiele aspecten van de herindeling. Vrijwel alle
personeelsleden hadden op dit verzoek gereageerd.

Tabel 1: Voorkeur voor RP of GP in de overgangsgebieden, d.d. juni 1981.

groep/post
Schaesberg
Nieuwenhagen
Ubach over Worms
Eijgelshoven
Munstergeleen
Limbricht
Stein
totaal

tot.

geen
mening

GP

RP

Maastr. elders

Sitt.

Landgr. Stein

19
17
16
6
5
5
32

4
3
10
4
5
10

2
1
2

1
-

8

-

7
3
4
-

17

5
6
3
2
3

100

36

5

1

22

17

19

(lit deze tabel blijkt dat medio 1981, d.w.z. eon half
jaar voor de ingangsdatum van de gemeentelijke herindoling, het aantal mensen dat zei bij het korps RP to
willen blijven relatief gezien even groot was als het
aantal mensen'dat naar de GP zou willen overgaan (respectievelijk 41% en 40%) en dat eenvijfde deel nog goon
keuze had gemaakt. Tussen de overgangsgebieden onderling
waren or wel verschillen. Het personeel van de posten
Limbricht en Munstergeleen koos vrijwel unaniem voor het
korps RP, en in het bijzonder het district Maastricht. In
de landgroepen Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over
Worms koos 38% (22 van de 58) voor eon overgang near de
GP tegenover 53% (17 van de 32) in de landgroep Stein.
Het aantal mensen dat bij het korps RP wilde blijven was
in beide gevallen relatief ongeveer even groot (ca. 35%).
Doch in de landgroep Stein was het aantal mensen dot nog
goon keuze had gemaakt, relatief aanzienlijk lager dan in
de landgroepen Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over
Worms, respectievelijk 9% en 27%. Eon mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen liggen in het feit dot
binnen de landgroep Stein op initiatief van de toenmalige
burgemeester van Stein eon voorbereidingsgroepje was gevormd dot zich bij enkele andere recent ingestelde
gemeentelijke politiekorpsen had georiinteerd op de verschillen on overeenkomsten tussen RP en GP alsmede op de
aard en het verloop van de opbouwfase van eon nieuw
korps. Andere mogelijk relevante factoren bij eon
dergelijke keuze, zoals de persoon van de korpschef, het
organisatieschema van het korps on het dienstrooster,
waren toen nog niet actueel omdat daarover nog niets bekend was.
Volgens de richtlijnen licht de districtscommandant
zo vroeg mogelijk het personeel van de desbetreffende
landgroep(en) in over de instelling van het gemeentelijke politiekorps, over de formatie ervan en over
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de inhaud van de genoemde richtlijnen (punt 6-1). Daartoe
zijn in juni 1981 time vergaderingen belegd, eon vergedering voor het personeel van de landgroep Stein (op 12
juni 1981) en eon vergadering voor het personeel van de ,
landgroepen Schaesberg, Nieuwenhagen on Ubach over Worms
(op 22 juni 1981). Op doze vergaderingen waren conform de
richtlijnen tevens aanwezig de betrokken burgemeester,
de onderdeelsdienstcommissie, vertegenwoordigers van de
hoofdbesturen van de politievakorganisaties en het hoofd
van de inspectie personeelszaken van de Algemene Inspectie. Alhoewel in de richtlijnen wordt gesteld dat de
personele gevolgen van de overgang, de formotie van het
nieuwe korps on de personele maatregelen uit de richtlijnen in doze vergadering centraal moeten staan, ken aan
doze punten door de districtscommandant nauwelijks tegemoet worden gekomen, aangezien hem daartoe de vereiste
informatie ontbrak. De formatie van het nieuwe korps was
uitnindelijk pas Gen jaar later bekend. En de beslissingen over organisatiestructuur on
functie-invullingen berustten bij de nog to benoemen
korpschef on burgemeester. De districtscommandant kon
slechts in algemene zin ingann op de mogelijkheden van
een overgang naar de GP en van eon terugkeer near de RP
op basis van de spijtoptantenregeling, alsmede op de
tijdelijke detachering van het RP-personeel bij het
nieuwe gemeentelijke politiekorps.
De grate schaal van de veranderingen binnen het district Maastricht vonwege zowel de overgang near de GP als
vanwege de reorganisatie van de landgroepen was voor de
districtsleiding reden am in het najaar van 1981 nogmaals
eon enqu6te to houden, ditmaal 'ander alle wachtmeesters
on wachtmeesters I op de landgroepen binnen het district.
Zeer duidolijk was or in Zuid-Limburg elm gevolg van de
gemeentelijke herindeling sprake van een sterkte- on eon
plantsingsproblemotiek. De organieke sterkte van de
landgroepen (inclusief het administratieve personeel)
bedroeg voor de gemeentelijke herindeling 396 man, en zou
na de herindeling uitkomen op ca. 277 man. Organiek
zouden op de landgroepen dus ca. 119 plaatsen wegvallen
waaronder 33 kaderplaatsen". Tegenover dit verlies eon
personeel bij de landgroepen RP stond eon toename van
personnel bij de gemeentelijke politiekorpsen met inbegrip van Landgraaf on Stein van ca. 125 man (volgens
cijfers die door het ministerie van Binnenlandse Zaken
aan de begeleidende politiecommissie warden verstrekt).
Op de beslissing van iedere individuele RP-man am near de

" Doze cijfers zijn ontleend aan de nota "Reorganisatie
landgroepen in het district Maatstricht per 1 januari
1982", districtsleiding Maastricht, oktober 1981. Bij
de definitieve reorgnnisatie in jnnuari 1983 bleek
het uiteindelijk to gaan am eon verlins van 116 man.
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GP over te gaan kon de districtscommandant geen invloed
uitoefenen. Wel zou hij ruimte binnen het district kunnen
creeren door -zoals oak is gebeurd- vacatures die vooraf
aan de herindeling reeds enige tijd bestonden niet op to
vullen on door de toestemming van de Algemene Inspectie
am de organieke sterkte binnen het district met 10% to
mogen overschrijden, on door de wensen van het personeel
op de landgroepen tot overplaatsing near specialistische
diensten of andere districten to honoreren. Wet betreft
de overgangsgebieden was het beeld dat uit de tweede
enqu8te naar voren kwam ongeveer gelijk can het beeld uit
de eerste. Het personeel van de posten Munstergeleen an
Limbricht koos op ‘1-1 man na voor can herplaatsing binnen
het korps RP bij ‘en van de landgroepen, waartoe hun post
voorheen had behoord. Wel hadden in de landgroepen
Schaesberg, Nieuwenhagen on Ubach over Worms meer mensen
inmiddels eon keuze gemaakt on gekozen voor eon overgang
near de GP. De wensen die in doze tweede enqate warden
uitgesproken, konden alle worden gehonoreerd; de betrokkenen kregen daarover rand de datum van ingang van de
gemeentelijke herindeling bericht.
Na de twee besprekingen op de landgroepen in de overgangsgebieden in juni 1981 heeft er vrijwel goon rechtstreekse informatie-overdracht van de districtsleiding
near het personeel in doze gebieden plaatsgevonden. Wel
waren er de'vergaderingen met de groepscommandanten voor
het beantwoorden van vragen. Dit gebeurde oak telefonisch, meestal met betrekking tot individuele
probleemgevallen. Op de gestelde vragen kon echter vaak
niet in concreto can antwoord worden gegeven aangezien er
nog geen verdere informatie over de instelling van het
nieuwe gemeentelijke politiekorps bekend was. De aandacht van de districtsleiding was in de tweede helft van
1981 vooral gericht op de reorganisatie van de landgroepen. Daartoe word overleg gevoerd met de Commissaris
der Koningin, de Procureur-Generaal, de betrokken burgemeester, de onderdeelsdienstcommissie on het personeel
van de landgroepen.
Per 1 januari 1982, de datum waarop de gemeentelijke
herindeling inging, veranderde or in de overgangsgebieden vrijwel niets. Alleen de voormalige posten
Limbricht on Munstergeleen gingen op die datum over near
het gemeentelijke politiekorps van Sittard; het personeel van die posten word elders herplaatst. In de
landgroepen Stein, Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach
over Worms bleef, met uitzondering van de toevoeging van
het gebied van Eijgelshoven can Kerkrade (het personeel
ging niet over!), de situatie ongewijzigd. De voorbereiding van de twee nieuwe gemeentelijke politiekorpsen
speelde zich buiten het gezichtsveld van de districtsbiding en van het betrokken personeel af (zie paragraaf
2.2 on 2.3). Dat wil niet zeggen dat or goon verandering
zal zijn geweest in de wijze van taakuitoefening. Zoals
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ook in de vermelde artikelen in het RP-magazine near voren komt, is het zeer good denkbaar dot de
overgangsperiode tot eon de overgang near de GP in ongunstige zin heeft gewerkt op de motivatie van het
RP-personeel in de betrokken landgroepen. Men had no juni
1981 goon verdere informatie moor gekregen en verkeerde
in het ongewisse over wat or zou gaan gebeuren: wanneer
de nieuwe korpschef zou warden benoemd, wie dit zou zijn,
wanneer het nieuwe korps zou warden ingesteld, hoe de organisatie eruit zou zien en wat eventueel de eigen pleats
daarin zou zijn. Year zover men dat nog niet had gedaan,
diende men eon keuze to maken tussen eon herplaatsing
binnen het korps RP of eon overgang naar het nieuwe gemeentelijke politiekorps. Oak ken men zich voorstellen
dot het RP-personeel dat voor eon herplaatsing bij de RP
had gekozen, zo snel mogelijk near doze standplaats wilde
vertrekken, teen den de herindeling van kracht was gowarden on men wist wet de nieuwe standplaats zou worden.
Al dit soort factoren zullen ongetwijfeld hun invloed
hebben gehad op werksfeer on motivatie.

2.2 oe voorbereiding binnen de politiecommissie
Op initiatief van de Directie Politie van het ministone van Binnenlandse Zaken word nog vd6r de aanvaarding van de Wet tot gemeentelijke herindeling van.
Zuid Limburg in april 1981 eon vergadering belegd waarin
vertegenwoordigd waren: de korpschefs van alle gemeentelijke politiekorpsen in de regio Zuid-Limburg, de
kabinetschef van de Commissaris der Koningin in Limburg,
eon aantal burgemeesters on vertegenwoordigers van de
Directies Politie van de ministeries van Binnenlandse
Zaken on Justitie alsmede van de Algemene Inspectie van
het korps RP. In doze vergadering word besloten tot het
instellen van eon zg. commissie ter voorbereiding van de
politiele aspecten van de herindeling van Zuid-Limburg.
Doze commissie kreeg "veer wet betreft de politie eon
totaalplan Op to stollen voor de'aan de invoering van de
herindeling verbonden personele on organisatorische aspecten, de betrokkenen to adviseren en de procedure to
begeleidenn. Loden van doze commissie, aan to duiden als
politiecommissie, waren de kabinetchef van de Commissaris der Koningin in Limburg (voorzitter), twee
korpschefs uit do betrokken gemeenten, de districtscommandant RP van Maastricht, twee burgemeesters, twee
leden van de Commissie Georganiseerd Overleg
Politie-ambtenarenzaken (CGOP), het hoofd van de inspectie personeelszaken van de Algemene Inspectie van het
korps RP en een vertegenwoordiger van de Directies Politie van beide ministeries.
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De politiecommissie is in 1981 driemaal bijeengeweest. In deze vergaderingen stond de getalsproblematiek
-het teveel aan RP-personeel en het tekort can
GP-personeel- voorop. Gezocht is naar regelingen en afspraken om deze problematiek zo snel mogelijk op te
lossen. Daaronder vielen vooral de sollicitatieprocedure
voor de nieuwe korpschefs, de sterkte van de nieuwe gemeentelijke politiekorpsen en de voorkeur van het
personeel voor een overgang van RP near GP".
Binnen het district Maastricht was onaanks de vacaturestop en de toegestane overschrijding van de
organieke sterkte met 10% geen ruimte om al het
RP-personeel van de overgangsgebieden te herplaatsen.
Een oplossing zou zijn wanneer velen van hen zouden
kiezen voor een overgang near de GP, in het bijzonder
near de korpsen van Landgraaf en Stein. In het verleden
was deze keuze niet zo voor de hand liggend: RP-personeel
gaf om uiteenlopende redenen de voorkeur aan men herplaatsing binnen het korps. Verondersteld mocht echter
worden dat dit voor Zuid-Limburg, zoals dat ook voor andere regio's zou kunnen gelden, anders zou kunnen zijn.
Vanwege de sterke binding can de regio (zelf in
Zuid-Limburg geboren, partner/echtgenote ook afkomstig
uit de regio, veel familie daar wonend, schoolgaande kinderen, relatief goedkope huur.- of koopwoning) zou het
kunnen zijn dat het RP-personeel nu eerder voor eon overgang naar de GP zou kiezen den voor men herplaatsing. In
deze keuze kon echter de persoon van de korpschef van het
nieuwe gemeentelijke politiekorps men bela'ngrijke rol
spelen. Daarom was het gewenst de nieuwe korpschefs van
Landgraaf en Stein via men versnelde sollicitatieprocedure te werven en te benoemen. Vanuit de politiecommissie
is daarop dan ook aangedrongen. Vanwege de relatie tot
de herindeling van Zuid-Limburg was dit echter men gecompliceerde zaak. De burgemeester is nl. formed l degene die
de vacature voor men korpschef openstelt en de kandidaat
selecteert uit de binnengekomen reacties. Landgraaf en
Stein hadden in 1981, op het moment dat de politiecommissie zich over het probleem boog, nog geen (nieuwe)
burgemeester; deze werden pas in december 1981 benoemd.
Als oplossing warden de vacatures opengesteld door het
ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna de binnengekomen sollicitatiebrieven ter hand werden gesteld can de
Commissaris der Koningin totdat de nieuwe burgemeesters
waren benoemd en zij de procedure konden overnemen. De

Dit had vooral betrekking op de overgang near GP van
Landgraaf en Stein. Voor Munstergeleen en Limbricht
ging het om een geringer aantal mensen die bovendien
ingeval van eon overgang naar de GP Sittard wisten
voor welke organisatie, korpsleiding e.d. zij clan kozen.
•
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advertentie verscheen in oktober 1981 in het Algemeen Politieblad. Net sterkteprobleem dacht de cammissie
voorts oak op to kunnen lossen door eon enquate to houden
onder al het RP-personeel in het district over eon eventuele overgang naar de Cr. en eon dergelijke voorkeur den
oak to honoreren. De enquate is inderdaad gehouden, doch
de mogelijkheden am near de Cr over to gaan werden in beperkte mate toegestaan (zie par. 2.1, P. 8).
Een ander, met de benoeming van de korpschef semenhangend probleem, was de datum van instelling van de Cr
van Landgraaf en Stein. Alhoewel daarvoor goon vaste regal bestaat, gold voorheen als gedragslijn dat het nieuwe
politiekorps pas ken worden ingesteld elm de korpschef is
benoemd. Ondanks aandringen vanuit de politiecommissie
cm de instellingsbeschikking zo snel mogelijk to doen
uitgaan en niet to wachten op de benoeming van de
korpschef, bleef het ministerie van Binnenlandse Zaken
wel aan doze gedragslijn vasthouden. Streefdatum voor de
instelling van de twee nieuwe korpsen bleef 1 juli 1982.
Met betrekking tot later nieuw ingestelde gemeentelijke
politiekorpsen is overigens wel van doze gedragslijn afgeweken.
Naast de reeds genoemde punten heeft de politiecommissie zich vooral ook gebogen over de sterkte van de bestaande gemeentelijke politiekorpsen -waar de extra
contingenten waarover men beschikte, met de herindeling
vervielen- en over de toepassing van de richtlijnen veer
de overgang van RP near GP. Zo werden doze richtlijnen
oak van toepassing verklaard voor het administratieve
Persaneel.
loon de versnelde sollicitatieprocedure veer de
nieuwe korpschefs in gang was gezet en de nieuwe sterkte
van de bestaande gemeentelijke politiekorpsen bekend
was, heeft de politiecommissie in november 1981 hear
werkzaamheden beaindigd. Op dat moment was over de verdere voartgang van de instelling van de twee nieuwe
gemeentelijke politiekorpsen van Landgraaf on Stein nauwelijks lets bekend, noch over de reorganisatie van de
landgroepen binnen het district Maastricht. Wat dot betreft zou men kunnen stollen dat de teak van de
politiecommissie- het opstellen van eon totaalplan voor
de personele en organisatorische aspecten, en advisering
en begeleiding van de veranderingen- nog niet was afgerand. Aan de andere kant lagen de nog niet geregelde
zaken in moor of mindere mate buiten de competentie van
de politiecommissie omdat haar goon bepaalde bevoegdheden of dergelijke waren toegedeeld. Ondanks het
feit dat de politiecommissie resultaten heaft geboekt in
haar begeleidende en adviserende teak, zou het wellicht
eon goede zaak zijn geweest als de commissie op de
achtergrand was blijven functioneren totdat de korpsen
van Landgraaf on Stein waren ingesteld on opgestart, en
de reorganisatie van de landgroepen was voltooid.

14

2.3 Voorbereidingen op bestuurlijk niveau
De voorbereidingen op bestuurlijk niveau waren drieledig, nl. op centred l niveau door het ministerie van
Binnenlandse Zaken, op provinciaal niveau door de ComMissaris der Koningin in Limburg en op lokaal niveau door
de burgemeesters van de betrokken gemeenten. De bespreking van doze voorbereidingen beperkt zich in dit
rapport tot de politiele aspecten van de herindeling, en
handelt dus niet over de bestuurlijke veranderingen.
Daarbij komt dat veel van doze voorbereidingen
bilateraal on enigszins buiten het gezichtsveld van
derden plaatsvonden. De beschrijving is derhalve
summier.
Niet bekend is of in de fase dat het wetsontwerp tot
gemeentelijke herindeling op dPpartementaal niveau bij
Binnenlandse Zaken word opgesteld, de gevolgen voor de
politie-organisatie ook in beschouwing zijn genomen, in
het bijzonder die voor de gemeentelijke politiekorpsen.
Uit het felt dat in de tekst van het wetsontwerp met goon
woord over de politie wordt gerept, zou men kunnen afleiden dat dit slechts in beperkte mate het geval zal
zijn geweest. Na de aanvaarding van het wetsontwerp in de
Tweede Kamer heeft men zich op het ministerie van Binnenlandse Zaken intensiever over de politiele gevolgen
gebogen, o.a. middels de hierboven genoemde politiecommissie en near aanleiding van de daaruit voortvloeiende
punten van bespreking on regeling. Daarbij lijkt near
buiten toe niet al to veel spoed to zijn betracht. Zo bereikte de instellingsbeschikking van de GP Landgraaf
-welke op 16 april 1982 was gedateerd en welke overigens
ook door de minister van Justitie moest worden ondertekend- pas in juni 1982 de Commissaris der Koningin van
Limburg en vervolgens de burgemeester van Landgraaf. En
in dezelfde periode vond pas de benoeming van de
korpschef pleats. Voor wet betreft de bestaande gemeentelijke politiekorpsen is or bilateraal contact
geweest, o.a. over de nieuwe sterkte van doze korpsen,
het inlopen van de extra contingenten, het al clan niet
samen laten vallen van interne organisatieveranderingen
vanwege eon beleidsmatige reorganisatie en vanwege de
gemeentelijke herindeling on over de (her)benoeming van
de korpschef in de rang van commissaris van politie. Ten
aanzien van de RP is in paragraaf 2.1 reeds aangegeven
dat binnen de Algemene Inspectie en binnen het district
Maastricht eind 1980/begin 1981 de eerste voorbereidingen waren gestart.
Op provinciaal niveau is, afgaande op het felt dat
daarvoor eon bestuurlijke begeleidingscommissie was gevormd en eon draaiboek was opgesteld, al in eon vroeg
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stadium ruime aandacht geweest voor de bestuurlijke gevolgen en de noodzakelijke voorbereidingen, mode vanwege
het grootschalige karakter van de veranderingen. De gevolgen veer de politie zijn in doze bestuurlijke commis510 helemaal niet aan de orde geweeot en hebben vermoedelijk binnen de provincie dan ook moor op het tweede
plan gestaan. Dat wil echter niet zeggen dat ze goon aandacht hebben gekregen. In de zomer en het najaar van 1981
heeft vanuit het provinciaal bestuur over de reorganisatie van de landgroepen RP met alle betrokken
burgemeesters in Zuld-Limburg overleg plaatsgevonden
alsook met de districtscommandant. Do sollicitatiebrieven veer de nieuwe korpschefs van Landgraaf en Stein
lagen tijdelijk bij de Commissaris der Koningin. En de
Commissaris was formeel de pers000n die allerlei kwesties, de Cr aangaande, bij Binnenlandse Zaken
aankaartte, waaraan contact met de betreffende korpsen
voorafging. Voor het avenge was het, zeker voor wet betreft Landgraaf on Stein, wachten op de selectie van de
korpschef door de burgemeester on op de instellingsdatum
van het korps.
De voorbereidingen op lokaal niveau waren extra
gecompliceerd nu de aanleiding tot installing van eon
nieuw gemeentelijk politiekorps was gelegen in eon gemeentelijke herindeling. Het aantal gemeenten in Zuid.
Limburg word van 58 teruggebracht tot 23, 4 bestaande en
19 nieuwe gemeenten. bit betekende dat or onder de
zittende burgemeesters eon herbenoeming moest pleatsvinden.°T. Doze herbenoeming geschiedde niet helemaal
op grond van eon vrije keuze, aangezien de Commissaris
der Koningin or goon voorstander van was dat de nieuwe
burgemeester al long in dezelfde streak werkzaam was geweest. Zo word de voormalige burgemeester van Schaesberg
benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Stein en
die van Stein tot burgemeester van de nieuwe gemeente
Landgraaf. Doze benoemingen gingen in op de datum van de
gemeentelijke herindeling, OP 1 januari 1982. Doze en de
overign burgemeestersbenoemingen kwamen overigens pas
officieel af in december 1981, dus zeer kort year de ingangsdatum.
Door de twisseling van de wacht' in de betreffende
gemeenten kon or van de zijde van de zittende burgemees-
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Het 'teveel' aan burgemeesters word als volgt ogeelost. Burgemeesters van 59 jaar en ouder mochten niet
meesolliciteren voor eon nieuwe benoeming. Voorts
waren reeds geruime tijd in vacatures goon nieuwe
burgemeesters benoemd en werden doze functies
tijdelijk waargenomen. Oak was het zo dot eon aantal
burgemeesters ieder moor dan ‘‘n gemeente bestuurde.
Tenolotte verlieten enkele burgemeesters Zuid - Limburg
voor eon functie elders.

ter weinig gedaan worden aan de voorbereidingen van het
nieuwe gemeentelijke politiekorps. Extra vermelding verdient dan ook het initiatief van de voormalige burgemeester van Stein (dus de huidige burgemeester van Landgraaf)
om onder het personeel van de landgroep RP to Stein eon
voorbereidingsgroepje to vormen dat zich elders bij recentelijk ingestelde gemeentelijke politieko6osen is
gaan orienteren op de verschillen en overeenkomsten tussen RP en GP on op de mogelijke perikelen rondom de
opbouw van een nieuw korps. In de landgroepen Schaesberg,
Nieuwenhagen en Ubach over Worms is dit niet gebeurd; het
personeel zelf voelde or wel voor, maar niet alle drie de
groepscommandanten vonden het even noodzakelijk. En ook
de nieuwe burgemeester zat in eon moeilijke situatie. Met
de gemeentelijke herindeling word hij niet alleen in eon
andere gemeente tot burgemeester benoemd, maar was deze
gemeente zelf ook helemaal nieuw, met eon nieuwe gemeenteraad, nieuwe wethouders, een nieuw gemeentelijk
apparaat en, zoals in Landgraaf on Stein, eon nieuwe
politigle situatie. Van belang is dan ook, zoals in het
geval van Landgraaf, dat de burgemeester -voor wie het
eigen gemeentelijke politiekorps immers ook eon geheel
nieuw fenomeen is- zich betrokken voelt bij 'zijn' eigen
korps en geniteresseerd is in de politie, ondanks alle
beslommeringen die vastzitten aan eon gemeentelijke herindeling, zeker van drie gemeenten tot 44n nieuwe
gemeente. De burgemeester van Landgraaf kreeg begin 1982
inzage in de binnengekomen sollicitaties voor de functie
van korpschef. Eon vertrouwenscommissie, bestaande uit
zes leden van de drie voormalige RP-landgroepen, heft
vervolgens eon kandidaat voorgedragen die per 1 juni
1982 word benoemd na goedkeuring van de ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie (artikel 4 lid 3 Politiewet), eon maand voor de datum van instelling van het
politiekorps. Overigens was de term vertrouwenscommissie niet geheel juist, omdat niet vaststond dat doze zes
leden naar de GP zouden overgaan en daarmee behoren tot
het korps waar de geselecteerde kandidaat tot korpschef
zou worden benoemd.
Het is eon illusie te veronderstellen dat -nadat de
burgemeester naast het selecteren van de korpschef weinig anders met betrekking tot het nieuwe korps had kunnen
ondernemen- in de maand juni al veel zaken konden worden
geregeld, door burgemeester of korpschef. Daarvoor word
de bu'rgemeester to veel in beslag genomen door de bestuurlijke reorganisatie in de nieuwe gemeente en door de
gebeurtenissen van alledag. De korpschef van Landgraaf
kon naast de afbouw van zijn werkzaamheden uit zijn oude
functie niet veel anders doen dan eon eerste bespreking
houden met de burgemeester over de beleidsuitgangspunten
en de organisatie van het korps, en eon eerste bijeenkomst met het (dan nog) RP-personeel beleggen. Direct na
zijn benoeming heeft de korpschef onder het personeel dat
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near de GP zou overgaan eon verkiezing doen houden voor
de zg. Commissie Politie Landgraaf (CPL). min of seer de
voorloper van eon later in to stellen dienstcommissie. De
teak van doze commissie. die uit zes leden bestond, was
am in overleg met de korpschef to werken aan de opbouw
van het nieuwe korps. Reeds in de eerste vergadering van
de CPL met de korpschef (25 Juni 1982) lag eon greet aantal vragen ter tafel. Enkele van doze vragen hadden
betrekking op het RP-detachement, doch de meeste betroffen de vorming en de opbouw van het gemeentelijke
Politiekorps. In hoofdstuk 3 wordt hierop nader
ingegaan.

2.4 De politievakorganisaties

De rol van de politievakorganisaties in de voorbereidingen van het nieuwe gemeenteljke politiekorps is
tot can de instellingsdatum tamelijk beperkt geweest. OP
landelijk niveau zijn de gevolgen van de gemeentelijke
herindeling veer de politie-organisatie onderwerp van
bespreking geweest in de Commissie Georganiseerd Overleg
in Politie-ambtenarenzaken (CGOP) en in de twee afdelingen van het COOP, nl. het Georganiseerd Overleg
(GO) voor de RP on veer de GP. Aangezien or toen nog goon
concrete plannen ter tafel lagen, viol or in de COOP en
de . CO's weinig to bespreken. De taak van de COOP word
derhalve gedelegeerd near de elders genoemde politiecommissie waarin twee vertegenwoordigers van de
politievakorganisaties namens de CGOP zitting hadden.
Door doze vertegenwoordigers word in de vergaderingen
van de politiecommissie met name de aandacht gevraagd
voor de status van de richtlijnen voor de overgang van RP
near GP. Andere punten werden door hen, afgaande op de
notulen van de vergaderingen .van doze commissie, niet
expliciet aangedragen.
Binnen het district Maastricht van het korps RP
beeft de onderdeelsdienstcommissie kort na het aanvaarden van de Wet tot gemeentelijke herindeling in
april/mei 1981 de hulp ingeroepen van de respectieve politievakorganisaties. Uit dat overleg resulteerde als
gedragsregel dat de politievakorganisaties voorlopig eon
wat afwachtende houding zouden aannemen totdat or definitieve plannen ter tafel lagen. zeker voor de
reorganistie van de landgroepen. Tot eind 1981 is dit zo
gebleven. Met betrekking tot de overgang van RP naar GP
zijn door de onderdeelsdienstcommissie vraagpunten geformuleerd die vervolgens aan de Algemene Inspectie zijn
voorgelegd (zie paragraaf 2.1). Uitgezonderd de bijeenkomst met het personeel van de overgangsgebieden in juni
1981 (conform de richtlijnen) is or vanuit de politievakorganisaties vO6r de datum van installing van het
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gemeentelijke
politiekorps
met
het
RP-personeel goon direct contact geweest.

betrokken

2.5 Het corded l over de voorbereidingen
Het WODC-onderzoek near het oor.deel over de voorbereidingen tot aan de datum van instelling van het politiekorps van Landgraaf heeft alleen betrekking op het
oordeel van het RP-personeel over de voorbereidingen van
de zijde van de districtsleiding. Er was immers toen nog
goon gemeentelijk korps en dus ook nog goon gemeentelijk
politiepersoneel.
Wat blijkt uit het onderzoek met betrekking tot het
oordeel over de gevolgde voorbereidingsprocedure?" Dan
dient te worden gesteld dat or veel ontevredenheid doorklinkt over de mate waarin men door de districtsleiding
op de hoogte is gebracht van de veranderingen, to weten
van de overgang van RP near GP. In mindere mate geldt de
ontevredenheid ook voor de informatie-overdracht binnen
de eigen landgroep waartoe men behoorde.
De meningen van het personeel van de drie landgroepen
Schaesberg, Nieuwenhagen on Ubach over Worms over de mate
van informatie van de zijde van de districtsleiding
liepen niet veel uiteen. Het algemene gevoel was dat men
door het district in de stock was gelaten. Na de bespreking met de districtsleiding (conform de
richtlijnen) had men, op de enquate no, vrijwel niets
moor gehoord. Men had geen informatie gekregen met betrekking tot de keuzebepaling voor RP of GP, men had goon
duidelijk antwoord gekregen op de gestelde vragen, men
had (nog) goon uitsluitsel over de plaatsingsmogelijkheden en men had de indruk dat alles op zijn beloop
word gelaten. In de zg. overgangsgebieden was men in vergelijking tot het personeel uit de overige landgroepen
tevredener over de informatie die men door middel van de
enquGte had gekregen over de keuzemogelijkheden. Aan de
andere kant was men ontevredener over de beperkte ruimte
die men had gekregen voor het geven van eon eigen coning
of standpunt. Met de aanvaarding van de Wet tot gemeentelijke herindeling was in feite ook de beslissing al
genomen dat er GP zou komen. Het oordeel over de voorbereiding van de overgang van RP near GP was don ook,
vooral in de landgroep Nieuwenhagen, wear stork de wens
leefde om van cues to weten over organisatie on workwijze van eon gemeentelijk politiekorps, negatief zowel

" Eon uitgebreide weergave van de resultaten van doze
WODC-enquate is opgenomen in het rapport 'Gemeentelijke indeling on de organisatie van de
politie'. 's-Gravenhage, WODC, 1983.
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met betrekking tot de voorbereiding binnen het district
els met betrekking tot de voorbereiding binnen de landgroep. Veel voorkomende antwoorden waren dat or (eind
.1981) nog niets was geregeld over het nieuwe gemeentelijke politiekorps, dot alles op zijn beloop was
gelaten, dat planner, van het personeel cm reeds de administratie van de drie landgroepen van Schaemberg.
Hieuwenhagen en Ubach over Worms to centraliseren door
'en van de groepscommandanten waren tegengehouden en dat
men filets wist over de opbouw van het korps, de eigen
functie binnen dit korps (bij eon keuze voor eon overgang
naar GP) en over de duur van de detachering (bij eon
keuze voor het blijven bij de RP)."
Ook de wijze waarop de politievakorganisaties de belangen van bun leden hadden behartigd, word in de drie
landgroepen van Schaesberg, Nieuwenhagen on Ubach over
Worms nogal negatief beoordeeld; on zeker negatiever den
in de meeste avenge landgroepen. Zij waren volgens de
respondenten to weinig opgekomen voor de specifieke problematiek van de overgang near GP, voor de bescherming
van de rechtspositie van het RP-personeel binnen het
nieuw op to bouwen gemeentelijke politiekorps of binnen
het korps RP (in verband met de herplaatsine). Voorts
blijkt dat de onzekere situatie waarin men (na de aanvaarding van de Wet tot gemeentelijke herindeling) was
komen to verkeren, in de overgangsgebieden - een aanmerkelijk negatievere invloed had gehad op het work, de
sfeer in de groep, de omgang met de collega's on de
privesituatie. dan in de overige landgroepen (wear eon
reorganisatie in voorbereiding was). Veer de landgroepen
van Schaesberg. Nieuwenhagen en Ubach over Worms waren de
onderlinge verschillen zeer goring.
In het kart samengevat blijkt uit het onderzoek eon
algeheel gevoel van ontevredenheid over de voorbereidingsprocedure van de overgang van RP naar GP. Men had
het gevoel dat men door de biding van het korps RP in de
steek was gelaten. Men kreeg weinig moor to horen over de
verdere gang van zaken en eigen initiatieven tot de voorbereiding van eon aantal zaken.waren tegengehouden. Over
de opbouw van het nieuwe gemeentelijke politiekorps was
niets bekend noch over de eigen positie daarbinnen.
Kortom, grote onzekerheid over de toekomst.

" In de landgroep Stein is dit beeld -zeker voor de
voorbereiding binnen de eigen landgroep- minder negatief, mode omdat het eerder genoemde voorbereidingsgroepje zich had georiEnteerd op de organisatiestructuur van eon gemeentelijk politiekorps. o.a. door
bezoeken to brengen eon recentelijk nieuw gevormde
gemeentelijke politiekorpsen. In Landgraaf is dit pas
in eon later stadium gebeurd, op initiatief van de
korpschef.
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2.6 Samenvatting
Wanneer de bevindingen over de voorbereidingsperiode
tot aan de datum van instelling van het nieuwe gemeentelijke politiekorps van Landgraaf (en ook van
Stein) worden samengevat, dan kan men het volgende
stellen:
•

•

•

•

De districtsleiding Maastricht van het korps RP had
reeds in een tamelijk vroeg stadium aan de personele
problematiek binnen de overgangsgebieden aandacht
besteed door een aantal regelingen te treffen waardoor de herplaatsingsmogelijkheden van het personeel
binnen het district waren vergroot en waardoor eon
eerste indruk was verkregen van de omvang van de personele/sterkteproblematiek. Het personeel kreeg ook
vrij snel informatie over de toekomstige plaats binhet
korps
RP.
Daarna
verkeerde . de
non
districtsleiding min of meer in eon afhankelijke positie en kon ze niet veel anders doen dan afwachten.
In de politiecommissie werd ervoor geijverd am de benoeming van de nieuwe korpschefs en de instelling van
de korpsen te bespoedigen, en op doze manier snel eon
oplossing to vinden voor de personele problematiek.
Daarna was ook de politiecommissie min of moor afhankelijk van derden, o.a. ook vanwege haar beperkte
zin
van begeleiding en
bevoegdheden
in
de
advisering.
De indruk bestaat dat men op het ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit eon andere optiek tegen de instelling van de twee nieuwe korpsen aankeek dan de
betrokkenen in Zuid-Limburg. Er word wel meegewerkt
aan eon versnelde sollicitatieprocedure voor de
nieuwe korpschefs door zelf de advertentie to
plaatsen, en daarmee niet te wachten totdat de nieuwe
burgemeesters waren benoemd. Er verstreek echter
nog vrij lange tijd voordat de benoeming en de instellingsbeschikking afkwamen.
Provinciaal en lokaal bestuur hebben niet veel moor
kunnen ondernemen dan het belang van eon snelle afhandeling b2klemtonen. Daarbij kwam dat de burgemeester in eon extra moeilijke positie verkeerde
.omdat hij pas per 1 januari 1982 in eon op die datum
oak nieuw gevormde gemeente was benoemd, omdat hij
voor die tijd nog goon ervaring had opgedaan met eon
gemeentelijk politiekorps, , en vanaf januari 1982
vrijwel volledig in beslag word genomen door de bestuurlijke aspecten van de samenvoeging van drie
gemeenten tot 66n nieuwe gemeente.
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•

De politievakorganisaties hebben zich tamelijk afwachtend opgesteld, wet op zich enigszins to verklaren volt uit het fait dat tot aan de instelling
van het gemeentelijke politiekorps nog niets in concreto bekend was over de gevolgen voor de rechtspositie van het betrokken RP-personeal. En dit is nu
eenmaal bij uitstek het terrain waarop de politievakorganisaties de belangen van hun leden dienen to
behartigen. Wel heeft de onderdeelsdienstcommissie
zich moor in algemene zin voor de personele problematiek ingezet.

Het algemene beeld dot ontstaat is dat or zeker near
het betrokken personeel toe in de periode tot can de instellingsbeschikking weinig of goon voortgang in de
voorbereidingen (zichtbaar) is geweest, hetgeen het ge%feel deed ontstaan (in relatie tot de geringe
informatie-overdracht en de onzekerheid over de toekomstige positie) dat men in de stock word gelaten.
De vraag is of de kritiek op de districtsleiding in
alle gevallen terecht was. Ann de onzekerheid waarin het
personeel kwam to verkeren kon ook de districtsleiding
goon einde oaken. De mensen zouden zelf hun keuze moeten
oaken voor eon overgang near GP of voor het blijven bij
het korps RP; de districtsleiding kon dear weinig can bij
of of doen. Van het personeel mag in zekere zin worden
verwacht dat het zich zelf oriOnteert op de specifieke
kenmerken van eon gemeentelijk politiekorps. Initiatieven in die richting dienen zeker to worden
gestimuleerd.
De afbouw van het RP-detachement is evenmin eon zaak
die primair in handen ligt van de districtsleiding. De
richtlijnen bevatten eon bepaalde procedure voor de afbouw. van het dotachement. De afvloeiing van het
detachement hangt af van de werving.van politiepersoneel
van elders. De districtsleiding heeft aan het
RP-personeel ruimte geboden tot het uitspreken van een
voorkeursplaatsing in geval men bij het korps RP wilde
blijven. Vervolgens zijn al deze wensen vervuld.
Dit alles neemt niet wog dat, wellicht mode door de
problemen die ontstonden random de reerganisatie van de
landgroepen RP, de districtsleiding relatief weinig,
voor het personeel zichtbare, aandacht heeft gehad voor
de overgangsgebieden. Oak al zou men dan waarschijnlijk
weinig nieuws to bieden hebben gehad, dan zou tech eon
herhaald bezoek man doze overgangsgebieden het overheersende gevoel van 'in de stook gelaten' hebben
verminderd.
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3 DE OPBOUN VAN HET POLITIEKORPS LANDGRAAF

3.1 Inleiding
In het voorgaande is weergegeven dat or voor de overgang van RP naar GP reeds in 1976 richtlijnen zijn opgesteld (bijlage B). Niet alleen kunnen er vraagtekens
worden geplaatst bij de toepasbaarheid van doze richtlijnen, ook waren er met betrekking tot Landgraaf nog
weer andere richtlijnen uitgevaardigd. In paragraaf 3.2
wordt hierop nader ingegaan. Paragraaf 3.3 beschrijft in
het kort de houding en opstelling van de betrokken instanties buiten het politiekorps Landgraaf. En in
paragraaf 3.4 komen de activiteiten binnen het korps
zelf aan de orde. In doze paragraaf zijn ook de resultaten van het WODC-onderzoek onder het personeel
verwerkt.

3.2 De richtlijnen
In de richtlijnen uit 1976 wordt eon onderscheid gemaakt tussen de voorbereidingsfase en de opbouwfase van
het nieuwe politiekorps. De voorbereidingsfase begint op
de datum van ontvangst van de instellingsbeschikking on
eindigt op de datum van instelling. Voor Landgraaf betekende dit dat doze fase duurde van media juni 1982 tot 1
juli 1982, niet moor dan twee weken derhalve.°I Als men
beziet wat or volgens de richtlijnen in doze fase allemaal moot gebeuren, dan kan men stellen dat dit rijkelijk

°I De beschikking, gedateerd op 16 april 1982, bereikte
met eon begeleidende brief van Binnenlandse Zaken van
8 juni 1982 op 11 juni 1982 de Commissaris der Koningin, en kort daarop (16 juni 1982) de burgemeester van
Landgraaf alsook, via de Procureur-Generaal en de
Algemene Inspectie,de districtscommandant.
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kort is. De richtlijnen bepalen fl1.
reidingsfase o.a.
a)

b)

c)

d)

e)

dat

in de voorbe

de districtscommandant, na overleg met de betrokken
burgemeester, zo vroeg mogelijk het RP—personeal in—
licht over de instelling van het gemeentelijke po—
de formatie ervan, de inhoud van de
litiekorp5,
richtlijnen
en overige relevante gegevens (punt
2—3);
de burgemeester de instructie voor het gemeentelijke
politiekorps vaststelt en voorstellen doet voor de
benoeming van een korpschef (punt 4—1);
de districtscommandant in een zo vroeg mogelijk sta
dium een vergadering belegt met o.a. het betrokken
RP—personeel, de burgemeester en vertegenwoordigers
van de politievakorganisaties waarin de personele
maatregelen uit de richtlijnen centraal staan (punt
6—1);
het RP—personeel in de gelegenheid wordt gesteld
over te gaan in dienst van het gemeentelijk politie
korps; en dat degene die daarop wil terugkomen, bin
nen men jaar na dia overgang wederom in gelijke
positie als vccr die overgang bij het korps RP in
dienst kan treden (punt 6—4);
het RP—personeel dat niet wenst over te gaan in de
gelegenheid wordt gesteld wenson omtrent plaatsing
elders kenbaar te maken, met welke wensen zoveel mo
gelijk rekening zal worden gehoudari; en dat dit per
soneel op de instellingsdatum wordt overgeplaatst
met
“gelijktijdige
tijdelijke
terugdetachering”
(punt 6—5).

In geval van Landgraaf hebben de onder a. en c. be
doelde informatie—overdracht en bespreking reeds in juni
1981 plaatsgehad, zij het dat toen da instellingsdatum,
de formatie en de personele govolgen nog niet bekend
waren (zin hoofdstuk 2.1). De voorbereidende activi
teiten voor de werving, selectie en benoeming van de
korpschef waren op het moment dat de instellingsbe—
schikking afkwom reeds achter de rug; de korpschef was
per 1 juni 1982 benoemd. De instructie voor het politie
korps (art. 37 Politiewet) was vcr 1 juli 1982 door de
burgemeester
vastgesteld.
En
ten5lotte
had
het
RP-personeel reeds in 1981 zijn keuze kenbaar kunnen ma
ken; man wist ultimo 1981 wat, ingeval van een keuze voor
RP, de nieuwe standplaats zou worden. Enerzijds zou men
kunnen stellen dat het wellicht wat vroeg was om dit
reeds in 1981 in principe te regelen, aangezien er nog
weinig bekend was over het korps (dit vond ook zijn weer
slag in het oordeel van het betrokken personeel dat vond
dat men weinig concrete informatie had gekregen en boven
dien niet over de personele consequenties).
Anderzijds
had het personeel waarschijnlijk in nog grotere onze—
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kerheid verkeerd wanneer er helemaal nog niet met de
voorbereidingen was gestart. De uiteindelijke voorbe
reidingsfase was in Landgraaf en Stem
ook veel te kort
om dit allemaal te regelen. Reeds in een ander verband is
dan ook aan de orde gesteld dat de richtlijnen niet goed
hanteerbaar waren met betrekking tot de gemeentelijke
herindeling in Zuid—Limburg.
02
Extra gecompliceerd werd voorts de situatie ten aan
zien van de richtlijnen voor de overgang naar gomoentepo—
litie toen er in 1982 specifiek voor Landgraaf en Stem
onder verwijzing naar de volledige tekst van de richt
lijnen uit 1976 (die ook bij de vorming van andere nieuwe
gemeentelijke korpsen waren gehanteerd) ter informatie
reeds enkele belangrijke punten daaruit in een bege
leidende brief werden opgesomd, welke brief gelijktijdig
met de instellingsbeschikking werd memgezoncien (bijlage
C). Bijgevoegd waren bovendien nieuwe richtlijnen die in
gezamenlijk
overleg
tussen
Binnenlandse
Zaken
en
Justitie waren opgesteldendie in grote lijn overeen—
kwamen met de oude versie.
Afgaande op de tekst werden
deze nieuwe richtlijnen, nu een verlenging van het Stop—
wetje (toen nog) was afgewezen en er in de nabije toekmat
in nog meer gemeenten een overgang van RP naar GP zou
moeten plaatsvinden, beschouwd als een vaste regeling
voor de tot dan toe geldende ad hoc regeling uit 1976.
Deze laatste regeling was echter al lang door de politiecommissie
van
toepassing
verklaard
en
door
de
districtsleiding Maastricht gehanteerd in de voorbe
reidende activiteiten.
Formeel gezien waren de nieuwe
richtlijnen echter opgesteld door Binnenlandse Zaken en
Justitie tezamen, terwijl de oude richtlijnen uit 1976
waren opgesteld door de Algemene Inspectie, dus door
Justitie. Van alle kanten was er daardoor onduidelijk
heid over de status van de twee soorten richtlijnen.
Bovendien was niet iedere betrokkene in het bezit van
beide soorten. Zo werden de richtlijnen uit 1976 nimmer
toegezonden in
aan de korpschefs van Landgraaf en Stem
hun hoedanigheid van korpschef van het nieuwe gevormde
GP-korps, en hadden zij dus formeel gezien alleen t ma
ken met de nieuwe richtlijnen. Anderzijds hebben de
richtlijnen uit 1982 nimmer de districtsleiding te Maas
tricht bereikt, en was deze dus niet gebonden aan de
nieuwe richtlijnen.
In ieder geval heeft de nieuwe ver
sie op twee punten tot misverstanden en onduidelijkheden
geleid. In de richtlijnen uit 1976 werd een maximuumduur
van twee jaar aan de opbouwfase gesteld, dus voor Land—
graaf tot 1 juli 1984. In de nieuwe versie werd dit juli

02

Gemeentelijke indeling en
Nuijten—Edeibroek, E.G.M.
de
politie:
Zuid—Limburg.
de
organisatie
van
‘s—Gravenhage, WODC, Ministerie van Justitie, 1983.
In het bijzonder hoofdstuk 10.4, 11.2 en 11.3
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1985.
Het tweede punt betrof de overgang van het
RP—personeel. In de nieuwe versie is sprake van een over
gang
op
basis
van
vrijwilligheid.
Verschil
in
interpretatie ontstond over de aard van deze vrijwil
ligheid; hield de keuze van een politiefunctionaris voor
een overgang naar de GP automatisch in dat deze keuze
werd gehonoreerd,of
had de burgemeester als beheerder
van dat gemeentelijke politiekorps nog de vrijheid deze
keuze al dan niet te honoreren? Deze punten hebben in
Landgraaf tot wrijvingen en irritaties geleid onder het
RP—personeel,
o.a.
omdat
de maximale duur van de
detachering,
vergeleken met de oude richtlijnen die
reeds in 1981 met het personeel waren besproken, werd
verlengd en omdat het vanwege het interpretatieprobleem
langere tijd onzeker bleef of men zou overgaan naar de GP
(zie ook de problemen met betrekking tot de sollicitatie
in paragraaf 3.4). Ook moest de detachementscommandant
ria een eerste uitleg van en toelichting op de richtlijnen
nogmaals terug naar het personeel met een nieuw en minder
gunstig ‘verhaal’. Het geheel wekt voor een buiten
staander, maar ook voor de direct betrokkenen, de indruk
dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de verant
woordelijkheid (te) veel op lokaal niveau heeft gelaten,
niet al te veel spoed achter de overgang heeft gezet en
zich niet goed op de hoogte heeft gesteld van de lokale
situatie. Zo werd in de begeleidende brief bij de in—
stellingsbeschikking gewezen op het te voeren formele
overleg over de richtlijnen en de personele maatregelen,
welk overleg evenwel reeds een jaar eerder had plaatsge
vonden in juni 1981.
De opbouwfase van hot gemeentelijke politiekorps be
gint volgens de richtlijnen op de datum van instelling en
duurt maximaal twee (drie) jaar. Voor landgraaf was de
start dus op 1 juli 1982. Op deze datum zijn de drie
landgroepon RP opgeheven en is het RP—porsoneel onderge
bracht
in
het
detachement
onder
van
de
leiding
detachementscommandant (dit is de hoogste en oudste in
rang uit het gedetacheerde personeel). Volgens de richt
lijnen geldt in deze fase o.a. dat:
a)

b)

c)

d)
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het detachementspersoneel de instructie voor het
nieuwe korps en de aanwijzingen van de korpschef op
volgt (punt 4—2);
de districtscommandant met de burgemeester overleg
voert over de afwikkeling van de groep, waarvoor zij
gezamenlijk regels vaststellen (punt 5—1);
de detachemeritscommandant belast is met de uit
voering van de afwikkeling, waarvoor een handleiding
is bijgevoegd (punt 5—2);
het
gedetacheerde personeel zo spoedig mogelijk
wordt vervangen door do aanstelling van gemeentelijk
personeel (punt 6—6) en kan afvloeien volgens een be
paalde sleutel (punt 6—7 en 6—8).

Ook hierbij kunnen voor de situatie in Landgraaf
kanttekeningen worden geplaatst. In gezamenlijk overlç?g
hebben de disctrictscorrmandant en de burgemeester beslo
ten de afwikkeling van d RP—groepen over te laten aan de
korpschef die daarvoor in contact zou treden met de
detachementscommandant.
Voorts
heeft
do
detachementscommandant naar zijn zeggen nimmer de richt
lijnen
en
de
bijgevoegde
handleiding
van
da
districtsleiding of de Algemene Inspectie ontvangen.
En wat betreft de werving van gemeentelijk personeel van
buitenaf,
ook daarin had wellicht meer spoed kunnen
worden betracht. De eerste advertentie verscheen in het
Algemeen Politieblad van 21 augustus l982.° Aan de an
dere kant moest zeker gezien de beperkte plaatsings—
mogelijkheden binnen het korps RP eerst meer zicht zijn
op het aantal personen dat van de RP naar de GP wilds
overgaan (en ook daadwerkelijk overging!).
Daarmee is
door d korpschef reeds in juli 1982, direct na zijn
komst, gestart middels de sollicitatieprocedure.
Reeds hier dient te worden vastgesteld dat veel zaken
met betrekking tot de voorbereiding en opbouw van het
nieuwe korps zijn overgelaten aan de detacheeonts—
commandant en de korpschef. Op zich is dit een goede
zaak.
Doch of dit alles zonder problemen verloopt, zal
dan in sterke mate afhangen van de vraag of er tusEen da
korpschef en de detachementscommandant een goede samen
werking en wedarzijds vertrouwen bestaan.
Noodzakelijkerwijs
zal
de
korpschef
de
dagelijkse
leiding van de dienst(uitvoering) in de beginperiode
overlaten aan de detachementscomrnandent omdat hij aller
lei endere zaken met betrekking tot zijn korps moet
regelen met betrekking tot het personeel, ht beheer,
e.d.
Daarbij heeft d detachementscommandant formeel
gei en
een
andere
baas.
Zeker
wanneer
de
detachminentscommandant slecht wordt geïnformeerd over
zaken
die
het
gemeontelijke
politiekorps
of
zijn
detachement betreffen en niet alle voer hem relevante in
formatie
ontvangt,
kunnen
gemakkelijk
ronflicten
ontstaan tussen de korpschef en hemzelf. Essentieel is
dan ook dat de detachomentscomeandant —vooral wanneer de
uitvoering van cnderdelon uit de richtlijnen min of meer
aan hem wordt overgelaten— volledig op de hoogte wordt
gesteld en in feite over dezelfde informatie beschikt als
°
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Als het goed is, zou hij deze in zijn functie als
groepscommandant reeds in juni 1981 hebben moeten
ontvangen. In een later stadium heeft hij ze,
als
detachernantscommandant,
officieel nooit ontvangen.
Ter vergelijking: voor het per 1 oktober 1982 inge
stelde gemeentelijke politiekorps van Raalte was de
zelfde advertentie reeds in het Algemeen Politieblad
van 15 mei 1982 verschenen.
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In een toch al moeili:jkm voorbereidings—
de korpschef.
en opbouwperioda moeten conflicten tussen korpschef en
detschementscommandant waar mogelijk worden vermeden.

3.3

Betrokken instanties bulten het politiekorps
Alhoewel er geen systematisch onderzoek is verricht
naar de activiteiten van diverse instanties buiten het
politiekorps van Landgraaf met betrekking tot de opbouw
van dit korps, zijn er wol enkele opmerkingen te maken.
Zoals reeds is vermeld, werd de verantwoordelijkheid
voor de opbouw van het korps door het ministerie van Bin
nenlandse Zaken sterk overgelaten aan de korpschef en de
burgemeester. Daarbij kwam dat men de korpschef weinig
houvast bood (kon bieden) in de vorm van bv. een draai
do te verrichten werkzaamheden (zie ook
boek voor
paragraaf 3..3). In de routine van algemene beheers— en
beleidszaken behandelde men het politiekorps van Land—
graaf min of meer op dezelfde wijze als de overige
gemeentelijke politiekorpsen, en vergat men bv. dat al
lerlei circulaires en rondschrijvens van v6r juli 1982
niet in het korps aanwezig waren. Een soortgelijke op
merking kan worden gemaakt ton aanzien van het Openbaar
Ministerie in het arrondissement Maastricht. Blijkens
informatie van de korpschef ging men er ook daar van uit
dat Landgraaf GP had en bejegande men het korps op de
zelfde manier als de overige gemeentelijke korpsen,
voorbijgaande aan het feit dat het korps nog in opbouw
was. Van de omringende gemeentelijke korpsen kon en
mocht (gezien het feit dat zij ook te maken hadden met de
perikelen van de gemeentelijke herindeling) niet altijd
worden verwacht dat apart rekening werd gehouden met
Landgraaf.
Waar mogelijk is dit wel gebeurd en heeft
Landgraaf steun gekregen van deze korpsen.
De burgemeester heeft, ondanks een grote betrok
kenheid bij het nieuwe politiekorps, veel van de voorbe—
rei dende en werkzaamheden noodgedwongen over moeten
laten aan de korpschef. Daarbij was het wel zo dat alle
zaken, het politiekorps aangaande, in een (zeer) fre—
quent overleg tussen burgemeester en korpschef werden
be5proken, zeker met betrekking tot het personeel en de
olli citati eperikelen.
En at de lokale bevolking betreft, afgaande op de
zelf
(en
dan
vooral
van
politiemensen
indrukken
(ex)—RP—mensen) heeft men in de aanvangsperiode wel
moeten wennen aan de nieuwe politile situatie. De reac
ties waren zowel positief als negatief. Er was meer poli
tie op straat, er werd meer gesurveilleerd, de politie
was beter ‘bereikbaar’, ook al omdat het een onderdeel
van de taakuitoefening was om meer in contact te ±redbn
met de bevolking, doch (mede) daardoor werd er ook meer
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verbaliserend opgetreden en meer de hand gehouden aan de
naleving van allerlei voorschriften en verordeningen
(bv. sluitingstijden caf’s e.d.).

3.4

De ctivîteiten binnen het politiekorps
Het zwaartepunt van de opbouw van het nieuwe p0—
litiekorps van Landgraaf lag —dat zal duidelijk zijn—
binnen het korps zelf. Achtereenvolgens zal worden inge
gaan op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.4.1

de werkzaamheden van de Commissie Politie Landgraaf;
de gekozen beleidsuitgangopunten;
do positie van de korpschef;
de sollicitatieprocedure van het RP—personeel en de
werving van personeel van elders;
de groei tot een gemeentelijk politiekorps;
de afbouw van het RP—detachement en de spijtoptan—
tenregeli ng.

De Commissie Politie Landeraaf
De CPL is eind juni 1982 in het leven geroepen om te
werken aan de opbouw van het korps. Begin 1983 is do CH.
‘opgegaan’ in do dienstcommissie. Het accent in de acti
viteiten van de CPL lag in de periode von juni tot en met
december 1982. Verschillende onderwerpen zijn toen be
handeld, zoals:
a)

b)
c)

de
organisatie
van
nieuwe
het
korps,
de
functie—invulling,
de (leeftijds)opbouw, do solli
citatieprocedure, de invoering van het ploegonsys—
toom
en
van het
dienst— en
dagroostor en do
instelling van een dienstcommissie;
de afbouw van de RP—landgroepon en aspecten zoals ME,
di enetsport, B—cursus;
meer technische en praktische zaken met betrekking
tot het nieuwe korps zoals kleding, verlofdagen en
telefoonaanelui ti ng.

a)deorqanieatim van hot gç’mopntelijke politiekorps
In verband met de overgang van het RP—porsonmol naar
de GP is een interne sollicitatieprocedure gehouden,
waaraan tevens men medische keuring werd verbonden.
Hierbij
hebben
zich
ernstige
nogal
en
problemen
wrijvingen tussen het personeel en da korpschef vcorge
daan. Reeds kort na zijn komst in Landgraaf had de
korpschef zijn idoein over de opbouw van het korps bekend
gemaakt. Hij wilde streven naar een evenwichtige leef—
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tijdsopbouw teneinde to voorkomen dat de kaderrangen in
het korps voor eon groot aantal jaren 'dicht' zouden
zitten. De adjudanten en brigadiers zouden zijns inziens
van oudere leeftijd moeten zijn. Op doze wijze beoogde de
korpschef OP langere termijn voor zoveel mogelijk mensen
eon carriaremogelijkheid binnen het korps zeker to
stollen. Dit hield in dat het (relatief jonge)
RP-personeel eventuele verwachtingen met betrekking tot
eon bevordering op voorhand diende to vergeten. Overigens gold dit voor eon beperkt aantal mensen. Allereerst
zou worden geprobeerd de kaderrangen van buitenaf op to
vullen middels externe sollicitaties. Pas bij gelijkwaardige kandidaten zou de voorkeur warden gegeven aan
het RP-personeel dat voor GP had gekozen. Dit alles resulteerde in gevoelens van teleurstelling on onzekerheid
en maakte het kiezen voor RP of GP or niet gemakkelijker
op. Het enige dat word gegarandeerd was eon (voorlopige)
overgang met behoud van rang on functie. De definitieve
functie-invulling zou in eon latere fase plaatsvinden.
Dat men de functie die men bij de RP bekleedde zou behouden kon evenwel niet warden toegezegd, omdat de
korpschef voorstander was van eon horizontaal verplaatsingsbeleid.
De keuze voor RP of GP word voor eon aantal mensen
nog problematischer toen zich problemen voordednn met
betrekking tot de medische keuring. Voor enkelen word
zelfs eon psychologische test noodzakelijk geacht. °Pee merkt dient to warden dat, toen de korpschef aankondigde
dat hij iedereen die voor GP opteerde medisch wilde laten
keuren, daartegen door niemand -oak niet door de GPLbezwaar word gemaakt. Waarschijnlijk mode omdat het
nieuwe extern aan to trekken personeel oak mndisch zou
warden gekeurd. Pas toen enkele RP-leden dreigden to
warden afgekeurd, rezen or grote problemen. De politievakorganisaties werden ingeschakeld on de problematiek
kwam oak in het landelijk Georganiseerd Overleg eon de
orde. Uiteindelijk is or eon oplossing gevonden door de
randgevallen pen proefperiode to geven. Dat nom niet wee
dat or eon sfeer van wantrouwen tegenover de korpschef
was ontstaan. Het heeft enige maanden geduurd voordat
dit wantrouwen enigszins was weggeebd.
In
de
WODG-enquCte die in maart 1983 onder het personeel van
het politiekorps van Landgraaf was gehouden, bleek in ieder geval dat men het zeker nog niet was vergeten (zie
paragraaf 3.5).
In de opbouw van het nieuwe gemeentelijke politiekorps van Landgraaf kunnen in drie perioden warden anderscheiden: van 1 juli 1982 tot 1 oktober 1982, van 1
oktober 1982 tot 19 februari 1983 on de periode na 19 februari 1983.
In de eerste periode was or in feite nog helemaal
goon sprake van eon gemeenteliik politiekorps. De drie
voormalige landgroepen van het korps RP waren toen samen-
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gebracht in an detachement. Alhoewel er aan de werkwijze
op zich weinig was veranderd, was het toch voor de betrokkenen tamelijk ingrijpend omdat ze hun vaste
standplaats kwijt waren geraakt, de collega's waarmee ze
hun diensten hadden gedraaid, het gebied waarin ze hadden
gewerkt enz. De drie RP-landgroepen waren als- het ware
tot 6n landgroep samengebracht, met e'dn dienst- en dayrooster. De werkwijze bleef die van een RP-landgroep. Wel
was de administratie gecentraliseerd en was het
executieve personeel in een (groeps)bureau gehuisvest in
plaats van in drie bureaus.
In overlay tussen korpschef en detachementscommandant was voor een dergelijke gefaseerde aanpak gekozen. Vooral onder het RP-personeel dat zou overgaan
naar GP leefde de wens zo snel mogelijk te gaan werken
volgens het model van men gemeentelijk politiekorps
(ploegensysteem, speciale diensten e.d.). De korpschef
koos echter voor men latere invoering, aangezien nog allanai zaken met betrekking tot de organisatie van het
korps, het beheer an de relatie met de gemeente dienden
te worden geregeld. Voorts was het korps nog lang niet op
voile sterkte en ontbrak met name het kaderpersoneel.
Per 1 oktober 1982 warden die mensen van de RP die
hadden gekozen voor eon overgang near de GP tot
GP-ambtenaar benoemd: 30 man executief en 2 man administratief personeel. Daarnaast bleef eon RP-detachement
van 17 man fungeren. tilt de externe sollicitaties kon per
1 november 1982 de plaatsvervangend (ply.) korpschefs in
dienst worden genomen, per 1 januari en 1 meant 1983 gevolgd door man aantal adjudanten en can brigadier.
Daarnaast ward van buitenaf personeel in lagere rangen
aangetrokken. In de loop van 1983 is verder personeel van
buitenaf aangetrokken en zijn mensen op de politienchool
geplaatst. Made omdat relatief veal ex-RP-functionarissen gebruik maakten van de spijtoptantenregeling
heeft het tot begin 1984 geduurd voordat het korps zijn
'eigen' volledige sterkte had.
In daze tweede periode hebben dus GP-personeel en eon
RP-detachement gezamenlijk de diensten gedraaid; nog
steeds volgens het RP-model. Vermeld wordt hier nogmaals
de positie van de detachementscommandant in de beginperiode van het gemeentelijk politiekorps van Landgraaf.
Zeker in de periode tot november 1982 heeft daze, met
slechts enkele brigadiers tot zijn beschikking, de dagelijkse leiding gehad van het politiekorps, inclusief het
RP-detachemeht. Daarmee kwamen ook alle dagelijkse problemen op hem near zoals die met betrekking tot de
uitvoering van de 'centralisatie' van de drie landgroepen tot den detachement. En hij behartigde daarbij
zowel de belangen van het RP-detachement als van het
voormalige RP-personeel dat per 1 oktober 1982 naar de GP
Landgraaf was overgegaan.
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De organisatiestructuur van de GP-Landgraaf was door
de korpschef in eon note uitgewerkt en eind 1982 besproken in de CPL, in eon gemeenteraadscommissie en met burgemeester en Openbaar Ministerie. Per 19 februari 1983 is
het ploegensysteem van start gegaan, waarmee het politiekorps eon eerste belangrijke step zette in de
richting van eon gemeentelijk politiekorps.
Eon andere step was de instelling van de dienstcommissie. De korpschef was voorstander van de installing
van eon dienstcommissie op korte termijn, zeker toen eind
augustus 1982 de problemen rondom de sollicitatie van RP
near GP on de medische keuring begonnen to spelen. In
vergaderingen van de CPL word in globale bewoordingen wel
over de instelling van eon dienstcommissie gesproken
doch het kon o.a. nog niet tot instelling komen omdat or
nog goon sprake was van een GP-korps. In het najaar van
1982 word contact gezocht met de vakbonden on werden kandidaten voorgedragen aan de burgemeester. In december
1982 waren or 6 kandidaten voor de dienstcommissie on begin 1983 is de dienstcommissie met hear werkzaamheden
gestart.
b) de nfbouw van de RP-landeroepen
Tot de datum van instelling van het gemeentelijke politiekorps van Landgraaf hadden de drie RP - landgroepen
op de oude voet gefunctioneerd. Per 1 juli 1982 werden
de drie landgroepen ondergebracht in een RP-detachement
onder biding van de RP - detachementscommandant. Doze
trad tevens op ills vervanger van de korpschef (totdat per
1 november 1982 van buitenaf de ply. korpschef was aangetrokken)."
In de richtlijnen voor de overgang van RP near Cr
wordt de afvloeiing van het RP-detachement geregeld volgens eon bepaalde formula. Wanneer de feitelijke sterkte
op eon bepaald moment gelijk is aan de oorspronkelijke
feitelijke sterkte van de landgronp(en) in de
gemeente(n), vermeerderd met 25%, ken de afvloeiing van
het RP - detachement beginnen volgens de verhouding van 2
nieuw eon to stollen GP-ambtenaren tegen 1 RP-ambtenaar
die mag afvloeien. Kader- on administratief personeel
zijn in doze formule niet inbegrepen. Wanneer de totale
feitelijke sterkte van het gemeentelijke politiekorps
gelijk is aan 90% van de organieke sterkte,kan de afvloaiing versneld plaatsvinden volgens de verhouding 1
RP-ambtenaar voor 1 GP-ambtenaar. Voor de GP Landgraaf

" De korpschef was het eerste half jeer buiten het polltiebureau gehuisvest on am die radon minder geed bereikbaar. Ook was eon groat deel van zijn tijd
opgevuld met het regelen van, allerlei zaken met betrekking tot de organisatie en het beheer van het politiekorps.
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ward de feitelijke sterkte bepaald op 54 man. Minus
kader- en administratief personeel hield dit in dat de
aerate fase van afvloeiing kon starten bij can feitelijke
sterkte van 56 man, en de tweede fase bij can feitelijke
sterkte van 59 man.
In de CPL kwamen vragen aan de orde over o.a. de
volgorde en snelheid van afvloeiing van het
RP-detachement, over de spijtoptantenregeling an het
functioneren van het RP-detachement. De volgorde van afvloeiing ward can het RP-personeel ter bepaling overgelaten. Vragen over de datum waarop de afvloeiing zou
beginnen, konden niet worden beantwoord. Dit hing nl. af
van de snelheid van de sollicitatieprocedure voor het
nieuwe personeel. Wel was, zoals reeds is gezegd in de
nieuwe richtlijnen die op het gemeentelijke politiekorps
van Landgraaf waren toegespitst, can einddatum van 1 juli
1985 opgenomen els datum waarop de RP-detachering diende
te zijn beindigd.
Een ander aspect betrof de zg.
spijtoptantenregeling. Dit is de mogelijkheid om na can keuze voor
can overgang naar GP binnen can jaar daarop terug te komen met de garantie van can pleats binnen het district
Maastricht. Wanneer men langer den een jar na de overgang naar GP (dus na 1 oktober 1983) alsnog near de RP
wilde terugkeren, was daze garantie vervallen. De
korpschef was er voorstander van om daze periode te verlengen en de spijtoptantenregnling pas te doen ingaan op
het moment dat het gemeentelijke politiekorps van Landgraaf met de invoering van het ploegensysteem in enige
mate ging functioneren als GP. Want dan pas zou men in
staat zijn can vergelijking met de RP te kunnen maken.
Dit is ook besproken in de CPL an o.a. met de politievakorganisaties. Het eindresultaat was dat de
spijtoptantenregeling door de Algemene Inspectie van het
korps RP met drie maanden ward verlengd tot 1 januari
1984. (Illustratief voor de slechte communicatie van de
,verantwoordelijke ministeries near het politiekorps c.q.
tussen de beide ministeries is het fait dat de beslissing
over daze verlenging -september 1983- officieel wel bij
de detachementscommandant bekend was doch niet bij de
korpschef, en daze ook nu nog niet heeft bereikt).
Voorts is het functioneren van het RP-detachement in
de CPL onderwerp van bespreking geweest. Daarover waren
diverse klachten. Zo vond de leiding dat er te weinig (op
street) ward gesurveilleerd; patrouilles warden soms ook
helemaal niet uitgevoerd. Het RP-personeel leek voorts
weinig gemotiveerd te zijn. En daarnaast waren er charlei meer technische problemen zoals can slecht onderhoud
van voertuigen, een moeilijk bereikbaar planton . en
voortdurende telexstoringen. In can aparte vergadering
met het RP-detachement zijn daze zaken aan de orde geweest an is de aandacht gevraagd voor het behouden an
bevorderen van can goede werksfeer an motivatie.
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Vanuit het personeel kwamen or tenslotte vragen over
zaken die op een bepaalde manier dienden to warden gecontinueerd. Genoemd kunnen worden de dienstsport, de
B-cursus, het aanwijzen van leden voor de ME en het aanwiizen van hulpofficieren van justitie. Met de overgang
van RP near GP waren de loud& hulpofficieren van
justitie als zodanig vervallen; nieuwe waren or nog niet.
In overleg met Net OM was besloten voorlopig de 'oude'
hulpofficieren van just itie te handhaven.
c) technische en praktische zaken ton aanzien van Net cmmeenteliike politiekorps
Met het instellen van eon nieuw gemeentelijk politiekorps dienen naast het opstellen van een organismtiestructuur e.d. allerlei technische en praktische
zaken to warden geregeld. Eon aantal daarvan is in de
vergaderingon van de CPL eon (soms vaker terugkerend)
punt van bespreking geweest. Het betrof zaken die niet in
de overgangsrichtlijnen waren geregeld. Vooral de vergoeding van de nieuwe telefoonaansluitingen, de
samenstelling van het kledingpakket on de regeling van de
verlofdagen en het daartoe opgestelde systeem waren
vaste agendapunten. Daarbij was men het ofwel niet eons
met de wensen van de korpsleiding ofwel was men (vanuit
gerezen wantrouwen o.a. vanwege de sollicitatieproblemen?) pas gerustgesteld na eon schriftelijke
bevestiging van gedane toezeggingen. Het leek eroP alsof
na de problemen bij de sollicitatieprocedure niets moor
deugde en men geen vertrouwen moor had in mondelinge toezeggingen. Andere punten betroffen problemen met de
telex en Not RP-mobilofoonnet, kritiek op de slechte
huisvesting (in slechts den van de drie voormalige
groepsbureaus) en op de regeling van allerlei secundaire
arbeidsvoorwaarden voor het GP-personeel (in overleg met
de gemeente).

3.4.2 De beleidsuitgangspunten van het kor
In paragraaf 3.4.1 is met betrekking tot de workzaamheden van de CPL reeds ingegaan OP de interne perso nele beleidsuitgangspunten van het politiekorps
Landgraaf. Paragraaf 3.4.4 komt daarop nog terug. In doze paragraaf wordt in het kort stilgestaan bij de
beleidsuitgangspunten met betrekking tot Not externe
functioneren.
De korpschef stelde direct bij zijn komst in Landgraaf voorop dat zijn beleid ten aanzien van de politie
was dat Not politiewerk nauw zou moeten aansluiten bij
het gemeentelijke bestuur, en dat de handhaving van de
openbare orde in de brede zin van Net woord de hoofdtaak
zou moeten warden (later is dit uitgewerkt in het begrip
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"bestuurspolitien). De zichtbaarheid en bereikbaarheid
van de politie binnen de gemeente werden dan ook van
groot belang geacht. Dit werd uitgewerkt in het bestaan
van een grote geiiniformeerde dienst. Doze dienst zou
-aansluitend bij allerlei ontwikkelingen elders in het
land- een brede taakstelling moeten krijgen, en zou o.a.
in principe ook met (de aangifte en afhandeling van) .
recherchezaken worden belast. Doelbewust is daartoe gekozen voor de aanduiding "Algemene Dienst". Kleine
specialistische afdelingen zouden als ondersteuning
dienen. Schematisch ziet de organisatie van het politiekorps Landgraaf (organieke sterkte in 1983 67 man)
er als volgt uit.

korpschef

stafafdeling beheersdienst

stafafdeling Ondersteuning

hoofd
uitvoerende dienst

afdeling Algemene Dienst

afdeling Recherche

Ten tijde van het schrijven van dit rapport word gewerkt volgens eon systeem van 6 ploegen van 6 man (1
brigadier en 5 (hoofd)agenten). Wanneer eon volgende
groep van aspiranten van de politieschool komt, zal
worden overgegaan tot de vorming van een 7e ploeg, die
zal worden belast met speciale projecten. En om vorm te
geven aan het openbare-orde-aspect van de politietaak
wordt frequent gesurveilleerd, ook te voet, en met eon
redelijk sterke bezetting in de avond- en nachtelijke
uren, vooral in het weekeinde.

3.4.4 De positie van de korpschef
Bijzondere aandacht in de opbouwfase van eon nieuw
gemeentelijk politiekorps vraagt de yositie van de
korpschef. Doze verkeert niet in eon gemakkelijke situatie; hij moot een nieuw gemeentelijk politiekorps opbouwen . en kan daarbij voor allerlei problemen komen to
staan. In een onderzoek van de directie Politie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken werden op basis van
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interviews met nieuwe korpschefs vhf probleemgebiedan
onderscheiden."
a) de
Doze vond men vaak to kort cm de uitgangspunten uit to
werken op basis waarvan het nieuwe korps zou moeten
functioneren en doze oak to bespreken met het betrokken personeel;
b) de informatieverzameli
Er ontbraken volgens de korpschefs goede naslagwerken
am de vraag to kunnen beantwoorden 'hoe begin ik en
wanneer moot ik wat regelene. Bovendien had men vaak
to hoog gespannen verwachtingen van de hulp die de directie Politie bood (kon bieden);
c) het personeelsbeleid on de interne communicatie
Men was van mening onvoldoende to weten over zaken els
personeelsbeleid en interne communicatie. Vooral gold
dit veer zaken els 'hoe draag ik als korpschef mijn
visie en beleid over aan het personeel zodanig dat doze ook door hen worden geaccepteerd', en 'hoe pas ik
het RP-personeel in' en 'hoe draag ik zorg voor de afvloeiing van het RP-personeel';
d) het financieel beheer
Vooral het niet bekend zijn met mogelijke begrotingstechnieken word door de korpschefs als eon ernstig tekort ervaren.
e) de relatie met andere gmmeentelijke instanties
Doze was volgens de korpschefs om tweeerlei redenen
niet altijd geed in to passen in de korpsorganisatie;
enerzijds de onbekendheid met de mogeliikheden van
het gemeentelijke apparaat en anderzijds de onbekendheid bij de gemeentelijke instanties met de specifieke eisen die een politiekorps stelt.
In het genoemde onderzoekrapport worden aanbevelingen gedaan tot het verlengen van de voorbereidingstijd, en het vervaardigen van eon informatieklapper en
eon draaiboek. Ten tijde van het schrijven van het onderhavige rapport waren doze nog niet gerealiseerd; wel was
or een draaiboek in voorbereiding.

bore, E.M.P. van. Problemen van nieuwe korpschefs;
eon eerste inventarisatie van knelpunten in de relatie nieuwe korpschefs - directie Politie,
's-Gravenhage, afdeling Onderzoek en Ontwikkeling,
directie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken,
oktober 1979.
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De korpschef van Landgraaf is in moor of mindere mate
met eon aantal van de hierboven genoemde problemen geconfronteerd. Bezoeken aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken hadden hem duidelijk gemaakt dat aldaar weinig informatie (by. in de vorm van eon draaiboek) beschikbaar
was on dat hij voor eon groot deel zelf zijn weg zou
moeten zien to vinden bij de opbouw van zijn korps. De
(te) korte voorbereidingstijd (tussen datum van benoeming en instelling lag 6.6n maand), de problemen die
zich vervolgens voordeden ten aanzien van het personeelsbeleid en de door het personeel ervaren slechte
communicatie vormden de hoofdproblemen. En voorts
vergde de. overgang van drie RP-landgroepen naar eon
RP-detachement de nodige tijd on aandacht. Bepaalde aspecten hebben wellicht evenzeer eon rol gespeeld, zoals
het feit dat de korpschef eon aantal maanden in het gemeentehuis was gehuisvest en niet in het politiebureau,
en het feit dat de gemeentelijke diensten midden in eon
reorganisatie zaten (drie gemeenten werden samengevoegd
tot n gemeente) on dat edn eigen gemeentelijk politiekorps voor het gemeentelijke apparaat eon geheel nieuw
fenomeen was. De korpschef moest by. op eon laat moment
(kort voor de overgang van het RP-personeel naar de GP)
allerlei technische zaken regelen zoals de salarisadministratie, de rechtspositie on secundaire arbeidsvoorwaarden die bij de gemeente thuis horen.

3.4.4 Sollicitatie en wervimg

vanersoneel

Zoals gezegd bieden de richtlijnen de mogelijkheid
aan het RP-personeel om over to gaan naar het nieuwe gemeentelijke politiekorps. Uit de enquate die in de zomer
van 1981 door de districtsleiding was gehouden, was naar
voren gekomen dat in Landgraaf ca. de helft'van het personeel van doze mogelijkheid gebruik wilde maken. loon
de korpschef in juni 1982 word benoemd, kon hij derhalve
wat de werving van het personeel betreft niet vanuit eon
echte beginsituatie starten. Om het personeel in staat
te stellen eon definitieve keuze te maken, is toen door
de korpschef in juli 1982 nogmaals gevraagd eon keuze to
maken via eon sollicitatieformulier. Door de korpschef
is daarop voor degenen die wensten over to gaan naar GP
collectief de ontslagaanyrage bij het korps RP
geregeld.° 7 Voorafgaande aan doze keuzebepaling heeft de

07

Uit de antwoorden in e'en van de WODC-enquetes onder
het personeel kwam naar voren dat or onduidelijkheid
was ontstaan over de mate waarin de enquate van de
districtsleiding al eon definitieve keuze inhield.
Immers, degenen die kenbaar hadden gemaakt dot zij
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korpschef eon toelichting gegeven op zijn visie op het
nieuwe politiekorps en de pleats van het voormalige
RP-personeel. Enkele van doze personele beleidsuitgangspunten zijn van belong om to vermelden.
•

•

•

Er zouden goon toezeggingen worden gedaan over toekomstige functies of rangen in het nieuwe korps. Wel
zouden personen in specialistische functies voorloPig doze functies blijven bekleden vanwege de opgedane ervaring en kennis.
Om ook voor de lagere rangen in de toekomst eon verticale carriregang to ceedren zou worden gestreefd
near eon evenwichtige leeftijdsopbouw. Adjudanten
zouden 45 jaar of ouder moeten zijn en brigadiers 35
jeer of ouder. Ingeval van gelijkwaardige kandidaten
zou voorrang warden gegeven aan eon ex-RP-politiemon
boven eon sollicitant van elders.
Naast het verticale bevorderingssysteem zou eon horizontaal verplaatsingssysteem warden ingevoerd, met
eon verplaatsing in functie, welke overigens niet
ongelimiteerd zou zijn maar voor de duur van 4
5
jeer.

•

Na verschil in interpretatie over de mate van vrijwilligheid bij de overgang near de gemeentepolitie
was besloten dat doze overgang op basis van eon sollicitatie zou plaatsvinden, dus met inbegrip van eon
medische keuring.

In eerste instantie hadden in 1982 30 man executief
en 2 man administratief personeel gekozen voor eon overgang near de GP Landgraaf. Daarnaast konden 3 personen
die in het kader van de WVM (werkgelegenheidsverruimende
maatregelen) bij de RP werkzaam waren. eon vaste pleats
krijgen binnen de stafafdeling beheersdienst. Per 1 oktober 1982 zijn 32 man (de genoemde 30 + 2) in dienst van
de GP Landgraaf gekomen. Daarnaast was or op die datum
eon RP-detachement van 17 man. In toted l omvatte het
korps op 1 oktober 1982 49 man (exclusief de korpschef).
Aangezien de feitelijke sterkte Op 54 man was
vastgesteld, dienden or dus nog relatief veel vacatures
to warden opgevuld voordat met de afbouw van het
detachement kon worden begonnen. Wat waren belangrijke overwegingen om al dan niet
near de Cr over to goon! Uit eon WODC-enquete in maart
1983 onder het personeel (zowel Cr als RP-detachement)
wordt daarvan eon indruk verkregen."

niet wilden overgaan near de Cr waren al herplaatst on
tijdelijk teruggedetacheerd in Landgraaf. Aan de andere kant had men de enquete van de districtsleiding
als eon voorlopige keuze gezien, aangezien or verder
nog niets over het nieuwe korps bekend was.
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Aan het gemeentelijke (voormalige RP-) personeel is
gevraagd aan te geven welke factoren eon rol hadden gespeeld in de keuze on near de GP over te gaan, alsook eon
volgorde van belangrijkheid in doze factoren. 'rebel. 2
bevat de resultaten: de frequentie waarmee de reden word
genoemd alsmede de gemiddelde score voor de mate van belangrijkheid (een lagere score is een indicatie voor eon
grote mate van belangrijkheid).

label 2: Redenen om naar de gemeentepolitie over to gaan.
Gekozen voor GP vanwege
-partner geboren in doze streek
-zelf geboren in doze streek
-veel famine woont in doze streek
-koopwoning (moailijk to verkopen,
elders veel duurder)
-huurwoning (elders hogere huur)
-vrienden en kennissenkring
-college's, werksfeer
-work echtgenote, eigen studie
-grotere promotiemogelijkheden bij GP
-goon plaatsing bij omringende
landgroepen in het district

totaal

gemiddeld

llx
9x
8x

1.8
2.1
2.3

6x
5x
4x
3x
2x
2x

1.7
2.0
2.3
1.3
1.0
2.3

2x

2.3

De keuze voor eon overgang near de GP blijkt to
worden gedomineerd door factoren die betrekking hebben
op de binding aan de regio: zelf (of partner) geboren in
de streek, veel familie in Zuid-Limburg woonachtig,
vrienden- en kennissenkring. Voorts blijkt de economische recessie eon rol to spelen: men verwacht zijn
koopwoning moeilijk verkocht to krijgen en/of elders
moor kwijt to zijn aan huren of kopen van eon woning. In
de mate van belangrijkheid speelden het bezit van eon
koopwoning en het feit dat de partner in de strnek is goboron eon ongeveer gelijke rol, gevolgd door het feit dat
' men zelf in de streek is geboren, veel familie in de om-

06

Aan 49 personen (inclusief het administratieve personeel) -zijnde de totale sterkte van het korps op dat
moment- is op het priv4-adres eon vragenlijst toegezonden. Van de 16 leden van het detachement hebben 10 .
personen on van de 33 leden van het GP korps hebben 15
personen gereageerd. De laatstgenoemde 15 gemeentelijke functionarissen waren alien voormalige
RP-functionarissen. De op dat moment weinige van
buitenaf aangetrokken korpsleden hebben niet op de
WODC-enquate gereageerd, evenmin als het administratieve personeel.

39

geving heeft wonen en eon (relatief) goedkope huurwoning
heeft. Wat opvalt i5 dat factoren die betrekking hebben
op de organisatie en de werkwijze van eon gemeentelijk
politiekorps helemaal niet werden genoemd. Een enkele
meal warden de grotere promotiemogelijkheden near voren
gebracht. De keuze voor eon overgang naar GP is in hoofdzaak gedaan op grond van de gezinsomstandigheden en de
financiale situatie, on veel minder vanuit eon
principiale keuze.
Eon onderzoek van het Criminologisch Instituut
Bonger van de Universiteit van Amsterdam onder het personeel van de (in 1975 nog) RP-groep Lelystad gaf eenzelfde
beeld.° 9 Gevraagd word o.a. near de motieven on over to
gaan near de GP, iets wat actuee1 was vanwege de sterke
bevolkingsgroei in de gemeente Lelystad. Veel genoemde
motieven waren:
•
•
•
•

schoolgaande kinderen;
reeds vrij lang in Lelystad woonachtig;
in bezit van eon eigen woning;
promotiemogelijkheden vanwege de personeelsopbouw
van het nieuwe gemeentelijke politiekorps.

Op eenzelfde•wijze is aan het RP-detachement gevraagd wat
de redenen waren om bij de RP to blijven on niet ever to
gaan naar de GP van Landgraaf. label 3 bevat de resultaten.

label 3: Redenen om bij de rijkspolitie to blijven.
gekozen voor RP vanwege

toted l gemiddelde

-de grotere zelfstandigheid bij eon RP-landgroep
-geen voorstander van het GP-model met o.a.
ploegensysteem, specialismen
-de algemene, bredere teak binnen eon RP-landgroep
-geringere omvang van eon RP-landgroep
-prettige steer en manier van werken bij eon
Iandgroep

12x

1.8

Ilx
9x
7x

2.9
2.4
4.0

9x

2.4

De grotere zelfstandigheid, de bredere teak on de afkeer tegen het strakke GP-model waren belangrijke overwegingen cm to kiezen voor de RP. Daarnaast kon men good
met de collega's overweg en was or daarom goon reden om

09
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Wijmer, D. en J. Delventhal, Lelystad: Rijkspolitie
tussen dorp en stad. Amsterdam, Criminologisch Instituut Banger, Universiteit van Amsterdam, november
1977.

to veranderen. In volgorde van belangrijkheid springt de
grotere zelfstandigheid eruit.
gaf
Het
eerdergenoemde
onderzoek
in
Lelystad
soortgelijke resultaten. Degenen die in dit onderzoek
zeiden voor de RP to kiezen, waren voor het merendeel
jong on ongehuwd, en dus minder can de street( of de woonplaats gebonden. Men zag voordelen verbonden can het
functioneren in een RP-landgroep, d.w.z. in eon kleinere
gemeente:
•
•
•
•

grote mate van persoonlijk contact met de bevolking;
uniform beleid;
oak aandacht voor kleine zaken;
goon of nauwelijks specialismen, eon brede taakopvatting.

Uit de WODC-enquate kwam ook near voren dat men in
Landgraaf zijn keuze voor GP of RP good had overwogen.
Vrijwel alle respondenten hadden daarover met anderen
gesproken. Zeer vaak waren dit dan echtgenote en familie,
en collega's binnen de landgroep. Eon aantal had zich op
initiatief van de korpschef als lid van de CPL tevens bij
eon gemeentelijk politiekorps geori6nteerd en met laden
van eon gemeentelijk politiekorps gesproken.
In de genoemde enquate waren ook vragen opgenomen die
betrekking hadden op. do sollicitatieprocedure on het interne personeelsbeleid ten .aanzien van de overgang near
de GP. De problemen met de sollicitatie van enkele collega's (die medisch afgekeurd dreigden to warden) hebben in
het najaar van 1982 heel wat onrust in het korps teweeg
gebracht. In de uiteindelijke oplossing, to wetcn eon
proefperiode voor de twee randgevallen, kon vrijwel iedereen zich vinden. Ontevreden was men ook over het feit
dat near de mening van het (ex-)RP-personeel -ondanks
het door de korpschef beweerde tegendeel, wet ook blijkt
uit de notulen van de CPL- gedane toezeggingen niet
waren nagekomen en dot mensen waren gepasseerd bij bevorderingen. Dat gedane toezeggingen niet waren nagekomen
leidde men o.a. af uit het feit dat, toen eon evenwichtige leeftijdsopbouw niet geheel kon worden
gerealiseerd, enkele gelijkwaardige interne kandidaten
am uiteenlopende redenen toch niet waren verkozen boven
externe kandidaten. Dit leidde tot irritaties on fricties. En alhoewel eon aantal mensen na de overgang near
de GP dezelfde functie had behouden, heerste ook bij hen
enige ontevredenheid, omdat men daze functie minder
zelfstandig en omvangrijk vond in vergelijking met doze
functie bij de RP en omdat men in het onzekere verkeerde
over het behoud van de functie (het was eon voorlopige
functie vooruitlopende op de verdere personele opbouw '
van het korps).
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Op de datum dat het RP-personeel, dat had gekozen
voor eon overgang near de GP. in dienst trad bij de
GP-Landgraaf (1 oktober 1982) bedroeg de sterkte jets
minder den de in de instellingsbeschikking vastgelegde
feitelijke sterkte van 54 man, en aanzienlijk minder dan
Se organieke sterkte van 66 man. Na de
sollicitatie-oproep voor personeel (van augustus 1982)
konden in november 1982 en januari 1983 de eerste kaderleden van buitenaf worden aangetrokken, in maart'en april
1983 gevolgd door lager personeel. In de loop van 1983 en
1984 is de werving van personeel nog verder voortgezet,
nadat o.a. eon tweede sollicitatie-oproep was
uitgegaan. Doze was mode noodzakelijk omdat relatief
veel ex-RP-mensen besloten hadden gebruik to maken van de
spijtoptantenregeling on waren teruggekeerd near de RP
(zie ook paragraaf 3.4.6). Tevens was eon aantal
aspiranten op de politieschool geplaatst. Dit lactate
was doelbewust gedaan om niet eon to grote wissel to
trekken op de omliggende gemeentelijke politiekorpsen.
Eon groat aantal nieuw aangestelde korpsleden bleak nl.
afkomstig to zijn uit de gemeentelijke korpsen in de regio Zuid-Limburg. Uit interviews met eon deel van hen
bleek dat de terugkeer near de eigen geboortestreek of
die van de .partner 46n van de belangrijkste redenen was
am naar eon functie in Landgraaf te solliciteren. Men rag
eon pleats dear als an van de laatste mogelijkheden am
in Zuid-Limburg en specifiek in do Oostelijke Mijnstreek
bij de politie werkzaam to zijn. Op eon (verre) tweede
pleats speelde de overweging am aan de opbouw van eon
nieuw korps moo to werken (dat als beleid had to werken
volgens eon brede algemene taakstelling).
In mei 1984 zijn de laatste spijtoptanten uit Landgraaf vertrokken, on per 1 september 1984 als ellerlactate man de detachementscommandant. Daarmee was de
personele opbouw van het korps in (nauwelijks meer dan)
twee jeer voltooid. Dit ken. gezien de periode van drie
jeer die in de meest recente richtlijnen is gegeven zeker
als redelijk anal worden gezien, alhoewel niet voorbij
mag worden gegaan aan het feit dat het tech betekende dat
sommige RP-mensen die elders waren herplaatst doch
tijdelijk in Landgraaf gedetacheerd, lang op hun vertrek
near hun nieuwe standplaats hadden moeten wachten. Met
betrekking tot de werving van personeel ken nog warden
vermeld dot zowel door de keuze voor eon evenwichtige
leeftijdsopbouw cols door het grote aantal spijtoptanten
eon uitgebreide sollicitatieprocedure heeft plaatsgehad,
die zich bovendien over eon tamelijk
lenge tijd uitstrekte. Met eon groot deel van de ruin 500
kandidaten is eon sollicitatiegesprek gevoerd, hetgeen
op zich al eon flink beslag legde op de tijd van de
korpschef en de selectiecommissie.
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3.4.5 De qroei naar eon qemeentelijk politiekorps
Zoals in hoofdstuk 2.1 is aangegeven hebben de drie
RP-landgroepen tot aan de instellingsdatum zo good als
mogelijk was op de oude voet verder gewerkt. Na de instellingsdatum van het korps is daarin aanvankelijk in
zoverre iets veranderd dat or nu word geopereerd als eon
RP-detachement, wat overigens wel veranderingen in de
werkwijze met zich mee had gebracht. En ook na de datum
van overgang van het voormalige RP-perSoneel -per 1 oktober 1982- was or nauwelijks sprake van eon GP-korps,
omdat RP-detachement en gemeentelijk politiepersoneel
gezamenlijk eon rooster draaiden volgens het RP-model.
Pas per medio februari 1983 kwam daarin verandering toen
detachement en GP tezamen gingen werken volgens het
6-ploegensysteem. Sedert die tijd is het korps geleidelijkaan gegroeid naar eon gemeentelijk
politiekorps. De specialistische diensten alsook de uitvoerende diensten werden qua personeel ingevuld; het
materieel e.d. word langzaamaan beter geregeld, en de
nieuwbouwplannen voor-het politiebureau vorderden (media
1984) goed. En met het afbouwen van het detachement en
het vertrek van de spijtoptanten groeide moor en moor eon
eenheid binnen het korps. Ten tijde van het schrijven
van het rapport liep binnen het korps eon zg.
COSAM-onderzoek, waarbij met behulp van eon stroomschema
de knelpunten in de organisatie worden gernventariseerd,
toegespitst op de informatieverzameling en -verwerking
en gericht op de vraag welke aspecten zich lenen voor automatisering of verdere bundeling en concentratie. 10 De
verwachting bestaat dot, wanneer binnen hopelijk eon
tweetal jaren dit onderzoek is afgerond on de noodzakelijke veranderingen in de organisatie zijn
aangebracht, kan worden gesproken van eon "volwaardig"
gemeentelijk politiekorps.

1

° De methode COSAM (CoOperatieve Organisatie en Systeem
Analyse Methode) is eon methede die zich richt op het
begeleiden van de veranderingsprocessen binnen de
operationele organisatie. Met behulp van de
COSAM-methode warden de medewerkers binnen de organisatie getraind in het zelfstandig aanpassen van hun
organisatiestructuur, systeem en kunnen. De gebruiker
zelf en de automatiseringsdeskundige geven impulsen
tot de ontwikkeling van eon nieuw systeem, dat vanaf
het begin tot aan het einde samen wordt ontwikkeld.
Lang voordat het systeem wordt gebouwd zijn de sociale
gevolgen ervan bekend. De oplossingen voor doze sociale gevolgen warden neergelegd in eon sociaal plan,
dat mode van . invloed is op ae beslissing om het systeem al dan niet to realiseren.
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In de WODC-enquate van maart 1983 is eon het personeel gevraagd near het oordeel over de opbouw van het politiekorps tot dat moment. bat oordeel was teen niet zo
gunstig; 10 van de 25 waren maar matig tevreden en 13 van
de 25 respondenten waren ontevraden. Het RP-detachement
was daarbij wat negatiever in het oordeel den het voormalige RP-personeel dat near de GP was overgegaan.
Ontevreden was men over de volgende punten.
a)

b)

c)

d)
e)

De opbouwperiode zowel als het aantrekken van nieuw
personeel duurde to lang. Daardoor verkeerde het
RP-detachement lenge tijd in onzekerheid over de
beiindiging van de detachering.
Er was to weinig overleg, openheid, inspraak of informatie van de korpsleiding near de Loden van het
korps. Oak was men van mening dat het menselijk aspect te veel word vergeten en dat men meer als een
nummer word behandeld. De eigen verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid werden ontnomen.
Het voormaligo RP-personeel was gepasseerd bij bevorderingen en tevens was er onzekerheid over de uiteindelijke functie-invulling.
De overgang ging te snel, de gewenningsperiode was to
kort, - mode door allerlei veranderingen in beleid.
Allerlei materigle zaken waren slecht geregeld; er
was te weinig materieel en de huisvesting was slecht.
Bovendien was het dienstrooster te uitgebreid, omdat
het korps nog niet op voile sterkte was.

De genoemde redenen wijzen enerzijds op eon to snelle
en anderzijds op eon to lenge opbouwperiode. Voor eon belangrijk deel hing dit semen met het onderscheid tussen
het RP-detachement en het GP-personeel. Voor het
RP-detachement duurde de opbouwperiode to lang (punt a
word door hen vaak genoemd) oak al was hen steeds voorgehoyden dat de detachering wel eon pear jeer zou kunnen
gaan duren. Het GP-personeel vond daarentegen de opbouwperiode to snel gaan. Men meet zich daarbij realiseren
dat dit allemaal oud-RP-mensen zijn, onbekend met de
werkwijze bij eon GP-korps. Zij hadden vooral kritiek op
het gebrek aan overleg (punt b), op het feit dat een aantal van hen was gepasseerd bij bevorderingen (punt c) en
op de korte gewenningsperiode (punt d).
Gevraagd is voorts in hoeverre de organisatie on de
werkwijze van het politiekorps van Landgraaf (in maart
1983) overeenstemden met het beeld dat men van eon
GP-korps had. Met betrekking tot de antwoorden op daze
vraag dient men te bedenken dat de GP-Landgraaf toen pas
eon maand (vanaf 19 februari 1983) functioneerde met eon
ploegensysteem. Voor het overige vertoonde het nog weinig kenmerken van eon GP-korps; er was nog goon
GP-organisatiestructuur met allerlei afdelingen en
diensten. brie (van de 25) respondenten zeiden zich geen
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mening te kunnen vormen over het politiekorps van Landgraaf als man gemeentelijk politiekorps. De overigen
vonden, zoals gezien het bovenstaande te verwachten
was, dat het politiekorps van Landgraaf qua functioneren
nog niet aan men gemeentelijk politiekorps beantwoordde.
Het RP-detachement zag de verschilpunten vooral liggen
in het feit dat er met RP-personeel an RP-materieel ward
gewerkt en dat daarmee als het ware de manier van werken
van de RP ward voortgezet. Het GP-personeel (in feite
voormalig RP) zag het gebrek aan personeel en materieel
als men belangrijke reden waarom nog niet volgens man
GP-korps werd gewerkt. Men was zich ervan bewust dat dit
soort belemmeringen het werken als men GP-korps in de wag
stond en nog niet mogelijk maakte. Ook wees can aantal
van hen op het gebrek aan sfeer an inzet, o.a. van de
zijde van het RP-detachement.
In maart 1983 is ook gevraagd,wat men vond van de
wijze waarop het politiekorps van Landgraaf functioneerde. Slechts een respondent was van mening dat het
politiekorps goad draaide; 15 respondenten vonden dat
het maar matig, an 6 meenden dat het politiekorps slecht
functioneerde. De respondent die vond dat het politiekorps van Landgraaf goad functioneerde, baseerde dit op
de zijns inziens goede serviceverlening aan het publiek,
door de goede taakverdeling, ondermeer door het recentelijk ingevoerde ploegensysteem. Het RP-detachement
woes bij het negatieve oordeel vooral op het felt dat
ward gewerkt met RP-personeel en RP-materieel, dat het
dienstrooster niet goad limp en dat er met te weinig
mensen een ploegensysteem word gedraaid. Het
GP-personeel wees enerzijds op het tekort aan personeel
en materieel en op de gebrekkige huisvesting waardoor het
goad beschouwd ook onmogelijk was - om goad te
functioneren. Anderzijds warden door hen de slechte communicatie tussen biding en personeel, de lang niet
optimale werksfeer an het ontbreken van duidelijke
beleidslijnen genoemd als redenen voor het felt dat het
politiekorps (nog) niet goad functioneerde.
tilevraagd is in ma-rt 1483 vowr3/4s welke problemen zich
tot dan toe hadden voorgedaan. Genoemd zijn reeds de problemen met betrekking tot:
•

de sollicitatieprocedure bij de overgang van RP naar
GP;
•
de onduidelijkheid over de vraag of door de korpschef
aan het RP-personeel toezeggingen waren gedaan;
•
de geringe mate van openheid, overleg en inspraak;
•
de lange detacheringsduur van het RP-personeel
(welke overigens stark ward bepaald door het aanbod
van sollicitanten).
Andere problemen die warden genoemd, betroffen:
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•

•

•

•

het werken onder een nieuwe biding.
Men kreeg volgens zeggen to maken met andere,
strakkere richtlijnen, met andere surveillanceprogramme's, andere opvattingen over het werk, een meer
autoritaire houding tegenover het personeel en andere eisen die aan het to leveren work werden gesteld
(by. correctie) den men binnen het harps RP gewend
was. Doze punten werden des te meer als probleem ervaren omdat men elm het ware van de one op de andere
deg op een andere manier moos} gaan werken.
het dienstrooster.
Men vond het dienstraoster dat door de korpsleiding
was opgesteld to uitgebreid, zeker gezien do he schikbare mankracht. Wensen om eon ander dienstrooster op to stellen waren (nog) niet gehonoreerd.
de huisvesting.
Al het executieve personeel was in ddn van de drie
voormalige RP-groepsbureaus ondergebracht. In het
tweed° voormalige RP-groepsbureau was -na enige
tijd gesloten te zijn geweest- de vreemdelingendienst gehuisvest. En in het derde bureau was
de centrale administratie ondergebracht, en had teyens de korpschef zijn kamer. Vooral de huisvesting
van de algemene dienst vond men te klein.
de vakantieregeling.
Aanvankelijk was er een verlofregeling opgesteld
waarbij men alleen in de ochtend- en dagdienst zonder
problemen verlof kon opnemen. In de andere diensten
diende men zelf to zorgen voor overname van de dienst
door een college. Na kritiek op doze regeling is
hierin verandering aangebracht; bij verlof langer
dan eon week behoefde men niet voor eon vervanger te
zorgen.

Over het algemeen ken men stollen dat al doze problemen niet specifiek zullen zijn voor Landgraaf, maar
zich bij iedere nieuwe politie-organisatie zullen kunnen
voordoen. Zeker zal dat golden voor die punten waarbij de
eigen positie in het geding is.
In september 1983 is met eon tiental korpsleden een
interview gehouden om to zien of het beeld dat uit de
WODC-enquate van maart 1983 near voren was gekomen nog
steeds gold of inmiddels was gewijzigd. ben bleek dat
daarin sedertdien ening nuancering is gekomen, afhankelijk van de groepering waartoe men behoort.
Personen die aanvankelijk hadden gekozen voor een
overgang van RP near GP doch gebruik hadden gemaakt van
de spijtoptantenregeling, hadden zich bij de beslissing
om near de RP terug to keren laten leiden door de naar
hun mening (to) grate verschillen tussen RP en GP. Problemen had men vooral met de geringe aandacht voor het
individu in de organisatie, met de strakke regels, met
hiararchie en met het feit dat afspraken niet waren nage-
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komen.In paragraaf 3.4.6 wordt hiercp teruggekomen. Hun
oordeel over de GP Landgraaf is overwegend nogal
negatief.
Zij die bewust ervoor hadden gekozen om bij de RP te
blijven en niet over te goon naar de GP waren niet uitgesproken negatief in hun oordeel over het nieuwe korps.
Wel signaleerden zij eon aantal punten van kritiek. Ook
zij hadden de indruk dat bepaalde afspraken niet waren
nagekomen, dat de sfeer in het korps nogal formed l was,
met strakke gezagslijnen en weinig ruimte voor inspraak
of individuele wensen. Dit waren zaken die men bij het
korps RP binnen de landgroep niet gewend was.
Degenen die (voor het overgrote deel vanwege
priv4factoren, zie paragraaf 3.4.4) hadden gekozen voor
eon overgang naar de GP, en (tot september 1983) nog bij
doze keuze waren gebleven, constateerden inderdaad wel
eon aantal verschilpunten tussen de RP on de GP -welke
voor de spijtoptanten reden waren om naar de RP terug to
keren- moor hadden niettemin vertrouwen in de toekomst.
De argwanende sfeer die in het begin had geheerst tegenover de korpsleiding (o.a. door de sollicitatie problematiek) was wat weggeebd en men hoopte dat or moor
ruimte zou komen voor overleg (o.a. over de to hanteren
richtlijnen in het optreden, omdat daarin niet altijd
duidelijkheid bestond) en voor het individu in de organisatie. Tezamen met de verbetering in by. de huisvesting
en het materieel zou or wel verbetering komen in de algehele situatie.
De personen die afkomstig waren van eon ander gemeentelijk politiekorps onderkenden dat het korps van
landgraaf nog niet optimaal kon functioneren door het gebrek aan mankracht on de gebrekkige huisvesting en het
gebrekkige materieel. Voorts meende men dat het 'naast
elkaar' werken van GP on RP-detachement het nog niet mogelijk maakte als eenheid to werken, vooral ook door de
zg. spijtoptanten in het detachement die door hun kritiek
en demotivatie bijdroegen tot eon negatieve sfeer. De
ex-RP-mensen moesten or volgens hen bovendien nog aan
wennen dot de 'oude' situatie van de RP niet longer bestond. Van belong to vermelden is ook dat men vond dat
eon goede voorlichting aan het RP-personeel over de GP en
over de aanvangsperiode had ontbroken. Positief was men
evenwel naar de toekomst toe. Wanneer het korps op
sterkte zou zijn, beter gehuisvest on toegerust, don zou
het ongetwijfeld beter gaan. Wat dat betreft had men wel
eon periode van ca. 5 jaar ingecalculeerd die nodig zou
zijn voordat het korps naar wens als GP zou functioneren.
Eon jaar later, in augustus 1984, is nogmaals met eon
tiental.personen, voor het merendeel afkomstig van gemeentelijke korpsen van elders, eon interview gehouden
om hun oordeel to vernemen over het functioneren van de
GP Landgraaf op dot moment. Het algemene beeld was toen
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dat het korps -nu het detachement was afgebouwd on de
lactate spijtoptanten waren vertrokken- moor als
eenheid functioneerde en dat de sfeer in het korpi was
verbeterd. Wet de organisatie betreft draaide het korps
als eon gemeentelijk korps, oak al leverde de gebrekkige
en gespreide huisvesting over drie gebouwen nog wel eons
wet problemen op in de onderlinge contacten en
informatie-overdracht. Dit laatste gold o.a. voor de
uitoefening van de algemene, brede taakstelling door de
uniformdienst waarin cantacten met de
vreemdelingendienst en de inlichtingendienst nu eenmaal
onmisbaar zijn. Eon ander punt met betrekking tot de brede taakstelling was dat recherchekennis en -ervaring nog
verder moesten groeien. Verschilpunten met het gemeentelijke politiekorps wear men voorheen werkzaam was,
zag men voorts in de wat 'trekker° en formelere steer in
Landgraaf on in het wet strakker vasthouden can en controleren op regels en richtlijnen. Eon mogelijke
verklaring veer doze wet formele en strakke opstelling
zou kunnen liggen en in het felt dat ook het kader (de
dagelijkse biding) nieuw van buitenaf was aangetrokken,
in eon nieuw kerns, in eon nieuwe functie en wellicht eon
zware 'last op de schouders'. voelde drukken in de opbouw
van het korps. Denkbaar is clan ook dat de opstelling van
het kader geleidelijkaan soepeler zal worden (is gowarden). Enkele leden uit zeer grate korpsen viol het
bovendien op dat in Landgraaf -veel moor don zij gewend
waren- op allerlei kleine dingen word gelet (tot en met
eon registratie ervan). Juist voor hen ook zat het positieve in de bredere, moor allround taakstelling van de
algemene dienst. Natuurlijk hadden zich nog wel eons
fricties voorgedaan, o.a. met betrekking tot interne
functieverplaatsingen on het dienstroaster. Dat nam niet
weg dat zeker op het niveau van de ploeg (en de
ploegbrigadier) zaken bespreekbaar waren. Naar de
biding toe was de 'afstancr wet grater. En oak het functioneren van de dienstcommissie kon beter. Men had or
overigens wel begrip voor dat doze nog niet zo good
draaide o.a. door de wisseling van leden vanwege %ter trekkende spijtoptanten. Men had de indruk dat de
opbouwfase van het korps (waarin brigadiers overigens
graag eon moor actieve rol hadden willen hebben) nu
achter de rug was -het korps was op sterkte en had de organisatorische kenmerken van eon gemeentelijk korps- en
dat met de invoering van de zevende ploeg (waarvan zowel
voor- els tegenstanders run) de verdere uitbouw van de
ondersteunende diensten, de implementatie van de bevindingen van het COSAM-onderzoek on de nieuwe
huisvesting in an gebouw het politiekorps van Landgraaf
volwaardig zou functioneren.
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3.4.6 De afbouw van het rijkspolitiedetachement
In de richtlijnen is vastgelegd bij welke sterkte
van het nieuwe gemeentelijke politiekorps een begin kan
worden gemaakt met de afbouw van het RP-detachement.
Voor Landgraaf lag dit bij eon sterkte van 56 man (minus
administratie en kaderleden). Het detachement bestond in
vergelijking met vroegere situaties relatief gezien uit
een goring aantal personen, 17 in totaal. Met de aanstelling van het eerste externe personeel per april 1933
kon de afbouw van het detachement starten, an daze was
voor wat betreft het oorspronkelijke detachement najaar
1983 voltooid, met uitzondering van de detachementscommandant.
Daarmee was echter goon einde gekomen man de aanwezigheid van RP-personeel binnen het politiekorps. De
richtlijnen bepalen immers dat men binnen eon jeer na de
overgang near GP op dezelfde voet ken terugkeren near de
RP. Voor het personeel in Landgraaf betekende dat duo eon
terugkeermogelijkheid tot 1 oktober 1983. Made op initiatief van de korpschef was doze periode met drie
maanden verlengd tot 1 januari 1984, teneinde de mensen
moor gefundeerd earl oordeel to laten vormen over de vooren nadelen van de GP (Landgraaf) in vergelijking tot con
landgroep van het korps RP. Immers, de eerste specifieke
organisatorische eigenschappen van eon gemeentelijk politiekorps waren in Landgraaf pas in februari 1983
aanwezig met de invoering van het ploegensysteem. In
Landgraaf was eon relatief grote groep mensen overgegaan
near de GP, 30 man executief en 2 man administratief personeel op eon feitelijke sterkte van 54 man. 11 In totaal

11

In Stein lag dit aantal veal lager, 7 man executief en
1 man administratief personeel op eon feitelijke
sterkte van 32 man. In hoofdstuk 2.1 is weergegeven
dat in aanvang in 1981 in Stein eon groter mental
mensen voor eon overgang near GP opteerde dan in Landgraaf. Verschillende factoren kunnen eon rol hebben
gespeeld in doze 'ommezwaai'. De activiteiten van het
werkgroepje in Stein kunnen aldaar eon beter zicht
hebben opgeleverd over, de organisatie en werkwijze
van de GP. Voorts kon men in de omgeving van Stein op
kortere geografische afstand bij andere landgroepen
RP eon plaatsing aanvragen (en hopelijk gehonoreerd
krijgen) clan in de omgeving van Landgraaf dat starker
door andere gemeentelijke korpsen wordt omringd. Ook
mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat men in
Landgraaf reeds lenge tijd tussen de drie landgroepen
in ENSU-verband had samengewerkt. Wellicht heeft men
zich onderling in de keuze voor Landgraaf door zijn
college's laten leiden, in de veronderstelling dat
men in het nieuwe korps niet zo gemakkelijk om eon
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hebben uiteindelijk 16 mensen gebruik gemaakt van de
spijtoptantenregelingen en zijn er 16 mensen near de GP
overgegaan. De eerste vier spijtoptanten maakten dit
reeds kenbaar nog voordat het ploegensysteem word ingevoerd. Doch 8 van de 16 hebben hier tamelijk lang moo gewacht, vier van hen zelfs longer den pen mar nadat ze
near de GP waren overgegaan. De procedure was dat men,
zodra men had kenbaar gemaakt terug to willen near de RP,
eon pleats kreeg toegewezen binnen het district Maastricht doch tegelijkertijd tijdelijk werd gedetacheerd
in Landgraaf. Ofschoon duo het oorspronkelijke
detachement tamelijk snel was afgebouwd, bleef or in
Landgraaf vanwege doze spijtoptanten nog lange tijd een
detachement werkzaam. Afhankelijk van de werving van
nieuw personeel on de door de detachementscommandant opgestelde volgorde waarin het detachementspersoneel zou
afvloeien, vond de afvloeiing pleats in de periode van
mei 1983 tot mei 1984. Over het algemeen moest men 6 1 8
maanden wachten voordat de detachering was beaindigd. 12
Vermeld dient to warden dot in Stein niemand gebruik
heeft gemaakt van de spijtoptantenregeling.
Wet waren de redenen on terug to willen keren near de
RP? Gegevens daaromtrent zijn ontleend aan de interviews
die in september 1983 met enkele spijtoptanten zijn gehouden alsook aan het onderzoek van Wolfs. 13 One hoofdredenen kwamen naast zeer duidelijke privefactoren near
voren:
1. Het venues van zelfstandieheid on eiqpn initiatief.
Men had het gevoel dat het eigen initiatief, de
Ivrijheid' van handelen en de zelfstandigheid van
werken die bij de RP stork aanwezig waren, bij de GP
uit handen werden genomen. On werkzaamheden werden
door het kader dot van buitenaf was aanaetrokken bepaald. En daarbij speelde de lowlier waarop dit
gebeurde eon belangrijke rol. Het work word teveel
zonder toelichting ongelegd, het moest van de one on

12

13
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grate groep RP-mensen heen zou kunnen. En tenslotte
heeft men in Stein na de instellingsdatum van het
korps langer de tijd gehad cm eon keuze to oaken en
rich eon oordeel to vormen over de GP. Terwijl in
Landgraaf hat personeel per 1 oktober 1982 (duo na 3
maanden) overging naar de GP, was dit in Stein per 1
juli 1983 (duo na eon jean). Al met al was in Stein in
het eerste kwartaal van 1984 het (overigens grotere)
detachement nog niet valledig afgebouwd.
Voor specifieke data wordt verwezen near P.Wolfs, De
overgang van rijkspolitie naar een gemeentelijk politiekorps. Apeldoorn, scriptie NPA, februari 1984.
blz. 57-58.
Wolfs, P. op cit., bli. 56-58-59.

de andere dag op eon bepaalde manier warden gedaan, on
steeds word daarbij door het externe kader de vergehiking met het 'oude' politiekorps gemaakt.
2. Het verdwijnen van de qemoedeliike sfeer van de land-

Mr2a2
Het werken binnen het korps gebeurde volgens
strakkere, moor formele regels, on vaak ook zonder dot
men het gevoel had daarin inspraak to hebben gehad.
3. Het dienstbelanq staat boven het persoonlijk brIlanq
Karakteriserend voor doze reden was het antwoord dat
men bij de RP de dienst aanpaste aan de persoon en bij
de GP de persoon aan de dienst. In tegenstelling tot
bij de RP word bij het invullen van het dienstrooster
goon rekening gehouden met individuele wensen. Men
had zich to schikken naar het rooster, desnoods door
eon beroep to doen op college's voor het ruilen van
eon dienst.
Over het geheel genomen was het niet zo dat or eon bepaalde reden was am terug to willen keren naar de RP. Het
was moor eon kwestie van eon opeenstapeling van eon aantal irritaties en ergernissen, die op het laatst de emmer
deden overlopen. (Tevens bestaat de indruk dot sommige
spijtoptanten andere college's hebben 'meegetrokken'
-als In schaap over de dam is, volgen or moor- door
binnen het korps steeds maar weer over hun irritaties on
plannen tot terugkeer to praten). Wanneer de hierboven
genoemde redenen worden vergeleken met antwoorden uit de
WODC-enquate van maart 1983, dan zijn daarin reeds tamelijk veel overeenkomsten (zie paragraaf 3•(.5).
Vermoedelijk hebben de spijtoptanten van het begin af aan
sceptisch tegenover het nieuwe korps gestaan, en hebben
vooral zij zich door de keuze van hun college's on door
privdfactoren laten bei .nvloeden om near de GP over to
gaan. Overigens is or altijd het gevaar dat men de situatie van de landgroep RP wear men werkzaam was voor de
overgang near de GP teveel idealiseert, waardoor de
terugkeer near de RP in eon andere landgroep (bitter) ken
tegenvallen. Goon enkele landgroep zal hetzelfde zijn,
net zo min als dat geldt voor eon gemeentelijk politiekorps. (Volgens mondelinge informatie heeft eon aantal
spijtoptanten inderdaad weer spijt van hun terugkeer
near de RP).
Voor de volledigheid zij nog vermeld dat ook de
reservisten RP van de drie landgroepen in de gelegenheid
waren om over to gaan near de GP Landgraaf. Zij kunnen
volgens de richtlijnen eon nieuw dienstverband sluiten
met het gemeentelijke politiekorps. Echter, voor hen is
niet de spijtoptantenregeling van toepassing. In totedl
betrof het 14 reservisten. Van hen zijn or 8 overgegaan
near de GP van Landgraaf; de avenge 6 beantwoordden niet
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moor eon de formal° eisen die eon eon reservist GP warden
gesteld (wonen binnen de standplaats. goedgekeurd). Het
administratieve personeel voor wie wel de
spijtoptantenregeling gold, is overgegaan naar de GP van
Landgraaf on heeft geen gebruik gemaakt van de
spijtoptantenregeling.

3.4.7 De rol van do politiavakorganisatiem
Ook no de installing van het politiekorps van landgroat hebben de politievakorganisaties aanvankelijk eon
actieve rol gespeeld in de opbouwfase. De betrokkenheid
word pas groter then zich de reeds vaker genoemde problemen met betrekking tot de sollicitatie van
RP-personael naar de Cr gingen voordoen. Mode dankzij de
inzet van de politievakbonden is toen eon bevredigende
oplossing gevonden. In de WODC-enquOte van maart 1983 is
gevraagd near eon oordeel over het optreden van de politievakorganisaties. Uit de antwoorden blijkt dot men
-alhoewel or door de politievakbonden near aanleiding
van de sollicitatieproblemen vergaderingen met het personeel waren belegd en individuele steun was gebodentoch niet zo tevreden was over het optreden van de politievakbonden. Redenen voor doze ontevredenheid waren dot
ze:
•

•

•

weinig oog hadden •(gehad) voor het belong van do
RP-mensen die near de GP Landgraaf overgingen en voor
individuele problemen:
to weinig doortastend, to weinig anticiperend en
initiarend waren oggetreden, dat ze to bat in actie
waren gekomen on de leden min of moor aan hun lot
hadden overgelaten;
veal beloftes hadden gedaan moor weinig daden hadden
laten zien.

Na hun inzet bij de sollicitatieperikelen (die mode
lijkt to zijn ingegeven door eon strijd am nieuwe laden)
is de actieve rol van de politievakbonden binnen het
korps ook weer grotendeels weggevallen. Voor zover or nog
sprake was van betrokkenheid, liep dit verder via de
dienstcommissie.
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4 SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk wordt het rapport no eon korte
samenvatting van de bevindingen uit de hoofdstukken 2 en
3 afgesloten met eon aantal aanbevelingen die ter harte
zouden kunnen worden genomen in toekomstige situaties
waar het gaat om de voorbereiding on opbouw van eon nieuw
politiekorps.

4.1 Samenvatting
Direct no de aanvaarding van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg -toen vaststond wat de gevolgen zouden zijn voor de
politie-organisatie- zijn op diverse plaatsen en niveaus de voorbereidende werkzaamheden gestart. Voor wat
betreft de instelling van de twee nieuwe gemeentelijke
politiekorpsen van Landgraaf en Stein (vanwege het overschrijden van de grens van 25.000 inwoners) gebeurde dit
zowel vanuit het district Maastricht van het korps RP en
de Algemene Inspectie als vanuit eon daartoe ingestelde
begeleidingscommissie. Vanaf de instellingsdatum van de
twee nieuwe korpsen heeft de verdere opbouw vrijwel uitsluitend binnen de korpsen zelf plaatsgevonden. De
bevindingen die hieromtrent in dit rapport worden beschreven hebben in hoofdzaak betrekking op het
politiekorps van Landgraaf.
De districtscommandant Maastricht van het korps RP
heeft in de zomer van 1981, duo eon half jaar voor de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling, bijeenkomsten belegd met het personeel van de betrokken
landgroepen en door, voor zover dot mogelijk was, eon
toelichting gegeven op de toekomstige situatie en op de
personele consequenties, aan de hand van de richtlijnen
die in 1976 door de Algemene Inspectie (en volgens mondelingo informatie no overleg met Binnenlandse Zaken)
waren opgesteld voor de overgang van RP naar G. Kort
daarop is eon enquate gehouden onder het betrokken personeel naar hun voorkeur voor een herplaatsing binnen
het korps RP of voor eon overgang naar het nieuwe gemeentelijke politiekorps. Teneinde in de beperkte

53

plaatsingscapaciteit -zeker oak binnen het district
Maastricht waarnaar de grootste voorkeur van het parse
neel uitging- moor ruimte to cregren, zijn in overleg
met de Algemene Inspectie bijzondere voarzieningen getroffen. Voor de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling wist ieder die reeds had gekozen voor eon
herplaatsing bij de RP wat zijn/haar nieuwe standplaats
zou worden. Desondanks was or van de zijde van het personeel van de landgroepen nogal wet negatieve kritiek op
de districtsleiding. Men had moor concrete informatie
verwacht over de sterkte en opbouw van en de eigen pleats
binnen het nieuwe korps, over de datum van instelling en
over de nieuwe korpschef. Evenwel, doze kritiek op de
districtsleiding is wellicht niet altijd geheel terecht,
amdat de gewenste informatie niet zazeer van de districtsleiding mocht/kon warden verwacht, doch veeleer
van het mini steno van Binnenlandse Zaken en nog moor van
de nog to benoemen nieuwe korpschef zelf (en de burgemeesterl. De districtsleiding heeft misschien juist wel
moor gedaan don in de richtlijnen was vastgelegd.
Op de richtliinen valt voorts het n en ander aan to
merken. Strikt genomen is de voorbereidingsfase veal to
kart, nl. to beginnen vanaf de datum van ontvangst van de
instellingsbeschikking van het nieuwe korps tot eon de
instellingsdatum. Omdat in Landgraaf on Stein do instellingsbeschikking pas half juni 1982 de betrokken
burgemeesters bereikte, was daar de voorbereidingsfase
dus moor twee weken, in welke periode onmogelijk kon
worden geregeld wat or volgens de richtlijnen allemaal
zou moeten gebeuren. Al, or inderdaad tot half juni 1982
was gewacht met de start van de voorbereidingen zou dit
near het personeel toe eon lenge periode van nog grotere
onzekerheid hebben betekend dan nu al het geval was.
Daarbij komt nog dat de korpsen pas per 1 juli 1982
werden ingesteld, terwijl wellicht het personeel had godacht of gehaopt dot dit reeds op de datum van de
gemeentelijke herindeling zou zijn. Voorts verliep de
toepassing van de richtlijnen om eon aantal redenen niet
zonder problemen.
•

•
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De richtlijnen zijn niet gecreeerd voor on derhalve
oak niet afgestemd op eon zo grote organisatiewijziging als die in Zuid-Limburg. Ze zijn nl afgestemd op eon geleidelijke groei van de gemeente naar
25.000 inwoners, en daarmee near eon geleidelijke
overgang near GP. In de richtlijnen wordt uitgegaan
van eon langere voorbereidingstijd on eon niet op
voorhand vaststaande datum van overgang van RP naar
GP vanwege de ingangsdatum van de gemeentelijke herindelingi
De overgang van RP naar GP vond in Zuid-Limburg tegelijkertijd pleats met eon bestuurlijke reorganisatie. Er werden nieuwe gemeenten gevormd on

•

nieuwe burgemeesters benoemd. In het in de richtlijnen genoemde overleg speelt de burgemeester eon
belangrijke rol. Dit overleg is in Zuid-Limburg in
eerste instantie gevoerd met de oude en niet met de
nieuwe burgemeesters zodat goon 'echte' afspraken
konden worden gemaakt;
Eon aantal zaken was in de richtlijnen niet nader
uitgewerkt. Voor eon deel word dit door de districtscommandant geregeld (o.a. de mogelijkheid tot overschrijding van de organieke sterkte van het district
Maastricht, de ontheffing van de 4-jaarsbinding voor
het RP-personeel van de betreffende landgroepen on
de mogelijkheden tot herplaatsing). Voor eon ander
deel bleven regelingen achterwege (o.a. voor het opvangen en compenseren van de personele consequenties
en het vergoeden van immateri41e nadelen).

Extra complicerend was vervolgens dot ten aanzien
van Landgraaf en Stein in 1982 eon nieuwe on op enkele
punten veranderde versie van de richtlijnen door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de burgemeester en
korpschef word toegezonden, terwijl de oude richtlijnen
uit 1976 eon jaar daarvoor reeds van toepassing waren
verklaard. Voorts word de nieuwe versie niet toegezonden
eon de districtsleiding RP of aan de detachementscommandant, terwijl de korpschef officieel niet over de •
oude versie beschikte. Doordat or punten van verschil
tussen de beide versies bestonden, was dit eon bron van
misverstand on irritatie. Doze verschillen betroffen de
maximumduur van de opbouwfase on daarmee van de
detachering van het RP-personeel dat niet near het gemeentelijke korps was overgegaan, on de vraag of de
overgang near de GP op basis van wederzijdse vrijwilligheid geschiedde. En uit gesprekken met de
korpsleiding en de detachementscommandant to Landgraaf
bleek nog dat bepaalde onderdelen uit de richtlijnen niet
na to komen respectievelijk niet nagekomen zijn. Zo
hebben de richtlijnen on de bijgevoegde handleiding voor
de detachementscommandant hem -in doze hoedanigheidnimmer bereikt. En regels voor de afwikkeling van de
RP-landgroep(en) zijn niet door de districtscommandant
en de burgemeester opgesteld, moor door de detachementscommandant.
De politiele begeleidingscommissie- oftewel politiecommissie op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken medio 1981 ingesteld on tot eind 1931
werkzaam, had de dreigende sterkteproblematiek van
rijks- on gemeentepolitie in Zuid-Limburg als gevolg van
de gemeentelijke herindeling centraal gesteld in hoar
werkzaamheden. Vanuit dat oogmerk heeft de politiecommissie voor wet betreft de nieuwe korpsen van Landgraaf
on Stein geijverd voor eon algemene toepassing van de
richtlijnen uit 1976, ook voor het administratieve per-
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soneel, nor eon versnelde sollicitatieprocedure veer de
twee to benoemen korpschefs, veer eon inventarisatie van
de wensen van het RP-personeel on (alhoewel tevergeefs)
voor eon bespoediging van de instellingsdatum van de twee
nieuwe korpsen. Gebncludeerd mag warden dat de politiecommissie binnen hear beperkte mogelijkheden eon aantal
zaken heeft kunnen realiseren. Dit heeft or overigens
niet toe geleid dat de instellingsbeschikking van de
nieuwe korpsen on de benoeming van de twee korpschefs nu
zoveel sneller is verlopen, zeker niet voor het betrokken
RP-personeel uit de overgangsgebieden. dot direct no de
ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling hierover
bericht had verwacht.
De Overige instanties (bestuurlijk, politievakorganisaties) op landelijk, regionaal en lokaal niveau
hebben in de voorbereidingen weinig concrete stappen ondernomen, doch doze veelal oak niet kunnen ondernemen
vanwege de afhankelijke positie ten opzichte van het ministerie van Binnenlandse Zaken (en Justitie) wear
de instellingsbeschikking van de nieuwe karpsen meet
worden uitgevaardigd en de nieuwe korpschefs meeten
warden benoemd (op voordracht van de betrokken burgemeesters). De indruk bestaat dat van de zijde van het
(de) ministerie(s) daarbij niet al to veel spoed achter
de zaak is gezet, doch dat men zich heeft gericht op de
termijn van den jeer die in de Politiewet wordt gegeven,
waarbinnen de instellingsbeschikking moot zijn uitgevaardigd.
Zonis mag warden verwacht lag het zwaartepunt van de
opbouw van het nieuwe politiekorps -no de voorbereidende
moor externe werkzaamheden- binnen het korps zelf, oak in
Landgraaf. De korpschef heeft kort na zijn benoeming eon
bijeenkomst belegd met het RP-perseneel van de drie voormalige landgroepen. Tot de datum van instelling hebben
doze drie landgroepen als het ware op de 'oude voet' verder gefunctioneerd. Na die datum word het personeel van
de drie landgroepen ondergebracht in eon RP-detachement,
en moesten ze aim eon functionele eenheid opereren. In
de bedoelde bijeenkomst word voor de eerste meal eon het
personeel concrete informatie geboden over het personeelsbeleid on de interne organisatie van het nieuwe
korps alsook over de externe beleidsuitgangspunten met
betrekking tot de doelstellingen on de taakuitoefening.
Oak nam de korpschef het initiatief tot de oprichting van
de Commissie Politie Landgraaf (CPL) die tot teak had mee
to werken eon de opbouw van het korps. In de periode van
juni tot en met december 1982 heeft de CPL zich vooral
beziggehouden met:
—

—
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de organisatie, de functie-invulling, de sollicitatieprocedure voor het RP-personeel, de invoering van
het dienstrooster on het ploegensysteemi
de afbouw van het RP-detachement;

—

diverse technische an praktische zaken (kleding, materieel, verlofregeling, telefoonvergoeding).

Over het algemeen kan men stellen dat de CPL in daze
periode een zinvolle en relevante bijdrage heeft galeyard, alhoewel het gevaar bestond dat men zich teveel
concentreerde op voor de organisatie van het korps minder
essentiale, praktische en technische zaken. Vanaf januari 1983, toen veal zaken waren geregeld en het korps
langzaam maar zeker zijn opbouw had gekregen, is de rol
van de CPL geringer geworden.
De beginperiode van opbouw van het korps van Landgraaf is beslist niet zonder problemen verlopen. De
grootste problemen lagen daarbij op het personele vlak.
De korpschef had zich can bepaalde leeftijdsopbouw van
het korps voor ogen gesteld die aan de lagere rangen in
de toekomst nog carriaremogelijkheden binnen het korps
zou moeten bieden. Voorts streefde hij naar horizontale
verplaatsingsmogelijkheden binnen het korps, vanwege can
voorgestane brede, algemene taakstelling van de uniformdienst. Daze uitgangspunten hidden in dat aan het
personeel van de voormalige RP-landgroepen geen toezeggingen warden gedaan wet betreft rang of functie in
het nieuwe korps. Bovendien werd aan de overgang naar de
GP van Landgraaf een medische (en eventueel psychologische) keuring verbonden. Vooral de eis van de medische
keuring leidde tot grote interne beroeringen toen enkele
RP-mensen dreigden te worden afgekeurd. Na veal overlay
op lokaal niveau maar ook -na inschakeling van de politievakorganisaties- op landelijk niveau binnen het
Georganiseerd Overlay ward can (tijdelijke) oplossing
gevonden, doch de verstandhouding tussen korpschef an
lager personeel -die nog geen kans had gekregen om in
goede zin te worden opgebouwd- had door het voorval gedurende enige tijd een flinke deuk gekregen.
De korpschef van Landgraaf heeft het RP-personeel
van de drie landgroepen na de enquates daaromtrent door
de districtsleiding in de zomer van 1982 nogmaals in de
gelegenheid gesteld de keuze te maken voor can overgang
near de GP of can herplaatsing binnen het korps RP. Het
gevolg was dat in can vrij laat stadium definitief bekend
was hoeveel RP-mensen zouden overgaan en hoeveel man personeel van buitenaf zouden moeten worden geworven. Het
eerste kaderlid van buitenaf kwam in november 1982 in
dienst, an de eerste mensen in de rang van agent of
hoofdagent pas per april 1983. Daze vrij late indiensttreding had weer tot gevolg dat op een -zeker in de ogen
van de betrokkenen- vrij laat moment can begin kon
worden gemaakt met de afbouw van het RP-detachement. °I In

°I In vergelijking met Stein is dit overigens niet laat.
Dear is het RP-personeel op can latere datum overge-
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relatie tot de uiterste datum waarop de afbouw van het
detachement volgens de richtlijnen diende to zijn voltooid (juli 1984, in de richtlijnen bij de
instellingsbeschikking veranderd in juli 1985). is dit
in Landgraaf redelijk snel verlopen. Het oorspronkelijke
detachement was media 1983 afgebouwd. Doch inmiddels had
eon groat aantal van degenen die waren overgegaan near de
GP, gebruik gemaakt van de (verlengde) spijtoptentenregeling, was teruggegaan near de RP en in afwachting van
de herplaatsing, gedetacheerd to Landgreaf. Het aantal
spijtoptanten bedroeg in Landgreaf uiteindelijk de helft
van het aantal mensen dat was overgegaan, en vrijwel hetzelfde aantal aim het oorspronkelijke detachement. De
leatste spijtoptanten zijn in mei 1984 vertrokken near
hun nieuwe standpleats, dus binnen twee jaar no de instelling van het korps. Hiet alleen was in Landgraaf in
vergelijking met elders Cook met Stein) het aantal mensen
dat naar de GP was overgegaan, tamelijk groat, hetzelfde
gold voor het aantal spijtoptanten. Wellicht is dit to
verklaren vanuit de redenen die werden genoemd am near de
GP over to gaan. Priv‘factoren zoals zelf en/of partner
uit de regio afkomstig, schoolgaande kinderen, ko0P woning, vrienden on college's en werksfeer overheersten.
Van eon principiele keuze voor de GP was neuwelijks
sprake. Vanuit die achtergrond had men zich wearschijnlijk oak minder good eon beeld gevormd (kunnen
vormen) van de organisatie en werkwijze van eon gemeentelijk politiekorps, en vond men de verschillen met
de RP zoals men het dear was gewend, te groat. Redenen am
terug to keren near de RP waren naast priv‘fectoren nl.
het verlies eon zelfstandigheid, vrijheid en ruimtp voor
eigen initiatief, het verdwijnen van de moor gemoedelijke steer in eon landgroep en het stollen van het
dienstbelang boven het persoonlijke belong.
Het politiekorps van Landgraaf is geleidelijk near
een gemeentelijk politiekorps gegroeid. In het eerste
halfjaar na de instellingsdatum was or in feite nog goon
sprake van eon gemeentelijk politiekorps. Het personeel
was RP-personeel on (na 1 oktober 1982, toen degenen die
daarvoor hadden gekozen waren overgegaan naar de GP)
voormalig RP-personeel, aangevuld met enkele kaderleden
die waren aangetrokken van gemeentelijke politiekorpsen
van elders. Het materieel was nog van de RP (in
bruikleen) en or word nog gewerkt met eon
RP-dienstrooster. Pas met de invoering van het ploegensysteem in februari 1983 kwam daarin verandering. Vanaf
dat moment was het organisatieschema min of moor ingevuld

seen near de GP en ging het am eon veel geringer aantal en dus am eon grater detnchement. In Stein was de
afbouw van het oorspronkelijke detachement veel later
voltooid dan in Landgraaf.
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en werd er gewerkt met zes ploegen in de algemene dienst
en een continu dienstrooster. Voorts werden de ondersteunende diensten qua mankracht en qua functioneren
ingevuld. ben het korps in 1983/84 moor op sterkte kwam
en het RP-detachement kon worden afgebouwd, groeide het
korps moor toe near eon eenheid en konden de voorgestane
doelstellingen en taakstelling moor tot hun recht komen.
Aangenomen mag worden dat dit nog verder vorm zal krijgen
na afronding van momenteel lopende interne onderzoeken
op het gebied van informatieverzameling en -verwerking
(COSAM).
Bijzondere aandacht in doze samenvatting verdient de
positie van de korpschef van men nieuw ingesteld gemeentelijk politiekorps. De korpschef van Landgraaf had
formeel bezien slechts eon voorbereidingsperiode van 661
maand na zijn benoeming alvorens het korps word
ingesteld. Het spreekt voor zich dat eon dergelijke panode te kort is am de beleidsuitgangspunten van het
nieuwe korps uit to werken en eon invulling to geven aan
de organisatiestructuur (ook qua personeel). Daarbij
kwam dat het RP-personeel dat reeds zo lang in onzekerheid had verkeerd, met de komst van de korpschef had
verwacht (of in ieder geval gehoopt) direct ook eon antwoord to krijgen op alle vragen. Andere punten waarmee
de korpschef word geconfronteerd, waren dat or weinig informatie beschikbaar was over hoe to handelen als
korpschef van eon geheel nieuw korps; eon draaiboek was
niet voorhanden; de korpschef had to maken met eon gemeente en met gemeentelijke instanties die niet alleen
nog niet eerder eon eigen politiekorps hadden gekend maar
bovendien nog midden in een gemeentelijke
'reorganisatie' zaten door de samenvoeging van drie gemeenten tot de nieuwe gemeente Landgraaf. En oak voor de
burgemeester was eon eigen gemeentelijk politiekorps eon
geheel nieuw aspect. Dit had tot gevolg dat de korpschef
zelf achter allerlei dingen aan moest on niet kon terugvallen op de gemeente. En last but not least heeft men
negatieve rol gespeeld het feit dat de korpschof vanwege
de gebrekkige huisvesting van het nieuwe korps eon aantal
maanden onderdak had in het gemeentehuis in plaats van in
het politiebureau en daarna in het gebouw waar de administratie was ondergebracht doch niet de executieve
dienst (algemene dienst en recherche). Het personeel
woes in het onderzoek in dat verband op het gebrek aan
contact en overleg met de korpschef.
Van belang in eon fase van opbouw van men nieuw politiekorps tenslotte is het oordeel van het personeel
zelf. Op eon drietal momenten is dit in het onderzoek
vastgesteld, 9 maanden, 14 maanden en 25 maanden na de
datum van instelling van het korps. In de eerste meting
is het oordeel overwegend negatief tot zeer negatief.
Daarbij dient te warden bedacht dat het toen nog ging on
het RP-detachement en am GP-personeel dat voorheen deel
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had uitgemaakt van de drie landgroepan RP. De kritiek had
betrekking op het gebrek aan informatie van de zijde van
het district Maastricht van het korps RP; over het in te
5tellon gemeentelijk politimkorps en (voor wat betreft
de interne voorbereidingen binnen het korps) op de te
lange opbouwperiode; het gebrek aan overleg en inspraak;
het
niet nakomen
van
(volgens zeggen) gedane toe
zeggingen; op het feit dat zich allerlei problemen hadden
voorgedaan en dat allerlei zaken nog niet waren geregeld.
Problemen die werden genoemd waren vooral de sollicita
tieprocedure,
het
dienstrooster,
de
verlof—
en
vakantieregeling en de (vermeende) onvoldoende aandacht
voor het individu. Het korps fungeerde dan ook nog lang
niet ls een gemeentelijk politiekorps, kn dat ook niet
vanwege het gebrek aan mankracht, de gebrekkige huis
vesting en het gebrekkige materieel. In de tweede meting,
een half jaar later, is dit beeld reeds gedifferen
tieerder geworden. Het oordeel bleek toen samen te hangen
met da geleding waartoe men behoorde: RP—detachement,
voormalig RP— maar nu GP—personeel, spijtoptanten of
GP-personeel van buitenaf. De meeste kritiek was afkom
stig van de spijtoptanten en was in grote lijnen gelijk
aan de hierboven genoemde punten. Het detachement5per—
soneel
signaleerde
punten
van
verschil
met
een
RP—situatie, maar was (wellicht vanwege het tijdelijke
karakter) minder negatief gestemd. Ook de twee ‘groepen’
GP—personeel (als voormalig RP respectievelijk afkomstig
van GP elders) hadden punten van kritiek, zoals:op het
ontbreken van eenduidige gedragsregels, op het strikt
hanteren
van
allerlei
formele
regels,
op
de
gepercipieerde grote afstand tot de korpsleiding, op de
negatieve invloed op de korpsefeer door de aanwezigheid
van de spijtoptanten, en op het nog ontbreken van vol
doende mankracht en goeds huisvesting om optimaal te
kunnen functioneren. De toekomst zag men echter met ver
trouwen tegemoet. In de derde meting, twse jaar na de
instelling van het korps en op een moment dat het
RP-detachement met inbegrip van de spijtoptanten geheel
is afgebouwd, heeft deze positieve lijn zich verder door
gezet. Man had het gevoel dat het korps meer als een
eenheid functioneerde en dat de sfeer was verbeterd. Mat
het op sterkte komen van het korps draaide het ploegen—
systeem beter; er bleek ruimte te zijn voor overleg en
inspraak, o.a. over het dienstrooster dat op verzoek van
het personeel werd gewijzigd. Natuurlijk waren er nog
punten van kritiek. Een aantal mensen had wat moeite met
het maar formele karakter en de meer formele sfeer binnen
het korps in vergelijking met da vorige ijerksituatie. Ook
kwam da voorgestane brede, algemene taakstelling nog
niet geheel van de grond, door onervarenheid op speci—
figke terreinen, door het nog niet functioneren van een
zevende ploeg en door de geografische spreiding van de
diverse afdelingen over verschillende gebouwen. De ga—
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plande nieuwbouw alsmede de interne activiteiten met
betrekking tot een betere informatievoorziening zouden
daarin volgens het personeel ongetwijfeld verbetering
brengen, waardoor het politiekorps van Landgraaf (nog)
optimaler zou kunnen functioneren.

4.2

Aanbevelingen
Gebaseerd op de punten van kritiek die uit het onder
zoek naar voren zijn gekomen, wordt tot slot een aantal
aanbevelingen gegeven in de richting van de betrokken
ministeries
en andere verantwoordelijke
instanties,
welke aanbevelingen vooral de positie van de nieuwe
korpschef
(en
in
dit
geval
ook
van
de
nieuwe
burgemeester) en het RP—pmrsoneel van de overgangsm—
bieden
betreffen.
Honorering
ervan
zal
L1ellicht
knelpunten in de voorbereiding en opbouw van een nieuw
gemeentelijk politiekorps kunnen wegnemen. Daarmee is
overigon5 niet gezegd dat zich dan geen problenon moer
zullen voordoen.
d verantwoordelijke ministeries en andere instanties
•

•

•

Van de verantwoordelijke ministeries mag een aktie—
vorm betrokkenheid worden verwacht, waardoor be
slissingen die aldaar moeten worden genomen niet te
lang uitblijven. Een mogelijkheid daartoe is bv. een
onderdeel ‘politie’ in de wet tot dm gemeentelijke
herindeling op te nemen.
Ook de politievakorganisaties moeten zich aktiever
opstellen in de behartiging van de belangen van hun
leden. Niet pas achteraf reageren, wanneer de pro
blemen reeds zijn gerezen
(wellicht ingegeven door
mogelijke ledenwinst). Non zou kunnen denken aan een
bopaaldo overlegstructuur tussen vakbonden en hun
leden, vanaf de instelling (of al eerder) van het
korps,
waardoor veel en regelmatige informatie—
overdracht ken plaatsvindon. Overwogen zou kunnen
worden dat korpschef en politievakorganisaties spel
opstellen
regels
en
afspraken
maken
over
de
opstelling en betrokkenheid van laatstgonoernden in
het opbouwproces van het politiekorps.
Een in te stellen begoleidingscommissie moet een
meer beslissende stom krijgen, en niet alleen een ad
viserende en begeleidende rol vervullen.

de richtlijnen voor de overgang naar GP
•

De richtlijnen voor de overgang van RP naar GP, zowel
die uit 1976 als die uit 1982 voor Landgreaf en
Stem, moeten op een aantal punten worden aangepast,

•

•

of in leder geval bezien op eenduidigheid. In de
richtlijnen ontbreken vooral regelingen voor de
rechtspositie van het betrokken RP-personeel. Ook
wordt or weinig houvast geboden voor de workwijze
e.d. in de overgangsperiode. Teveel wordt nu overgelaten aan korpschef on detachementscommandant.
Bezien moot in elk geval warden op welke punten de
richtlijnen moeten warden gewijzigd, wanneer het
niet om eon geleidelijke maar om eon 'plotselinge'
overgang near GP gnat.
Er mag in elk geval goon onduidelijkheid bestaan over
de status en geldingskracht van doze richtlijnen,
door verschillende-versies to hanteren, opgesteld
door verschillende ministeries, en vanwege communicatieproblemen of anderszins niet eon alle direct
betrokkenen ter hand gesteld.
De spijtoptantenregeling meet worden herzien. De
huidige regaling houdL in dat men binnen een jeer na
de overgang van RP near GP weer terug ken keren naar
de RP met de garantie van plaetsing binnen het district. Eon nieuw gemeentelijk politiekorps functioneert op de datum van overgang echter meestal nog
niet els gemeentelijk politiekorps. Teneinde goad
to kunnen beoordelen of men bij de GP won't to
blijven moeten eerst belangrijke kenmerken van eon
GP-korps zijn ingevoerd. Derhalve moot de periode
langer zijn den eon jaar, dan wel aanvangen op de
datum waarop by. het ploegensysteem (als belangrijk
aspect van de GP) is geFntroduceerd Anderzijds moot
ook niet to snel na de instellingsdatum worden overgegaan tot de benoeming van het voormalige
RP-personeel dat ye:Car de overgang near het korps
heeft gekozen. Men moot de tijd hebben om eon gefundeerde keuze to maken.

loAael
•
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niveau

De korpschef moot eon aanzienlijke voorbereidingstijd hebben om zijn korps op to bouwen. In Landgraaf
lag or slechts 1 maand tussen de datum van benoeming
van de korpschef en de datum van instelling van het
politiekorps. Alleen met eon grotere tussenperiode
ken de korpschef daadwerkelijk allerlei zaken ten
aanzien van de organisatie on het beheer van het politiekorps regelen. Eon periode van eon half jaar is
dan zeker het minimum. De korpschef moot in dat half
jeer enigszins op de achtergrond aan de voorbehet
(voormalige)
reidingen
werken,
waardoor
RP-personeel niet (ten onrechte) verwacht dat or met
de komst van de korpschef al gauw eon gemeentelijk
korps zal zijn. Met eon gedegen voorbereiding binnen
het korps, maar by. ook binnen het gemeentelijke apparaat en near justitie toe, zullen zich minder

problemen voordoen, waardoor het vertrouwen van het
personeel in de persoon van de korpschef en in de
nieuwe organisatie niet onnodig wordt ondergraven.
Met moor voortvarendheid moot dan ook worden gewerkt
aan het opstellen van eon draaiboek voor nieuwe
korpschefs, waarin zoveel mogelijk alle relevante
interne en externe aandachtspunten staan vermeld.
•
Zeker in het geval van men plotselinge overgang near
GP vanwege eon gemeentelijke herindeling moot ook
meer aandacht worden besteed aan de positie . van de,
burgemeester. Hij wordt niet alleen met eon nieuwe
politie-organisatie geconfronteerd, maar komt ook
midden in men soms ingrijpende bestuurlijke reorganisatie van het gemeentelijke apparaat terecht, en
zoals in Landgraaf on Stein in eon nieuwe gemeente,
met eon nieuwe politieke constellatie (gemeenteraad,
college van wethouders). Hij wordt als het ware in
het diepe gegooid on moot zich maar drijvende zien to
houden.
•
Er moot eon goede en vroegtijdige informatie zijn can
zowel korpschef als detachementscommandant (die eon
onderschatte maar zeer belangrijke rol speelt in de
beginperiode van opbouw van het politiekorps). Beiden moeten vroegtijdig op de hoogte zijn van alle zaken die het politiekorps en het RP-detachement
betreffen, opdat zij deze informatie niet (zoals in
Landgraaf) langs informele wog zelf moeten zien te
krijgen. De noodzakelijke goede verstandhouding en
korpschef
en
samenwerking
tussen
. detachementscommandant moot niet onnodig 'op de
proef worden gesteld'.
Het RP-personeel moet zoveel mogelijk informatie en
•
op eon zo vroeg mogelijk stadium krijgen, zowel over
de stand van zaken van de voorbereidingen van het
nieuwe korps als over de specifieke kenmerken van eon
gemeentelijk politiekorps (by. door hen ervaring elders te laten opdoen), waardoor het zich eon good
oordeel kan vormen van de verschilpunten tussen RP en
GP.
Het RP-personeel mag niet langer dan noodzakelijk is
•
in onzekerheid worden gelaten over de instellingsdatum, de korpschef, hun eigen positie binnen het korps
of hun nieuwe standplaats binnen de RP.
En als laatste, maar zeker niet minder belangrijk
•
punt moot or meer aandacht worden besteed aan het
menselijke aspect in dergelijke organisatiewijzigingen. Dit geldt op diverse niveaus: de persoon
van de burgemeester, de korpschef n het betrokken
personeel. Het personeel moot in elk geval de tijd
krijgen to wennen can eon nieuwe werksituatie met
nieuwe collega's,regels en voorschriften, teneinde
o.a. to voorkomen dat veel voormalige RP-leden weer
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terug willen keren, zonder dat ze zich een gefundeerd
oordeel over een QP—korps hebben kunnen vormen.
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BIJLAGE A: OVERGANGSDATUM VAN DE SEDERT 1 OKTODER 1974
NIEUW GEVORMDE GEMEENTELIJKE POLITIEKORPSEN

Deurne
Purmerend
Tietjerksteradeel
Uden
Zevenaar
Etten-Leur
Heerhugowaard
Krimpen aan de IJssel
Nieuwegein
Achtkarspelen
Zuidelijke IJsselmeerpolders

Maarssen
Lelystad
Hellevoetsluis
Landgraaf
Stein
Raalte
Papendrecht
Wijchen
Veghel
Almere

1-10-74
1-10-74
1-10-74
1-10-74
1-10-74
1-40-75
1-10-75
1- 1-76
1-10-77
1- 1-78
1- 1-78 (weer RP per 1-1-1980
met de vorming van Le'lystad; weer GP per
1-11-82; weer RP per
1-1-84 met de vorming
van Almere)
1- 4-79
1- 1-80
1- 7-82
1- 7-82
1- 7-82
1-10-82
1- 1-83
1- 3-83
1-10-83
1- 1-84
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BIJLAGE B: RICHTLIJNEN 1976 VOOR DE OVERGANG HAAR GEMEENTEPOLITIE

1CORPS RIJKSPOLITIE
AUTEMEEN INSPECTEUR

AAN: de Commandanten van de d.szrictem
te land van het Korps Rijkspolitis
Sntern: stafafd., N.P.Z..

H.F.Z.

i
L:Lbt12.3- .
o nos
Um to
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O■mkonenerk

46004
1

■■

D43cert: 1
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IS. 07041=

AUG. 1976

enemvers, RichtlIjnen overgang R.P.-Genpo.

I. Ala bijlage dens doe lk U de richtlljnen toekomen die van kracht
worden bij de overgang van Rijkspolitie naar ten gemeentelijk politickorps ingevolge artikel 2 lid

4

van de politiewet.

2. Hoewel een dergelijke overgang dit jeer vermoedelijk filet pleats zal
vInden, zal zulks het volgende jaar near verwachting in verschillende
gemeenten wet het geval zijn. Net is daarbij niet onmogelijk dat U
daarover reeds tang tevoren geruchten ter ore zullen komen. Ik verzoek
U alsdan eerst kennis te nemen van bijgaande richtlijnen, alvorens op
dergelijke geruchten in te gain. *denten dergelijke geruchten metr
vaste vorm gaan aannemen dan kunt U. na overleg met mijn stafafdeling.
tot de voorbereiding welke in bijgaande richtlijnen wordt gencemd,
over te gaan,
3. 1k verzoek U in de opeenvolgende fasen van zo'n overgang strikt de hand
te laten houden aan bijgaande richtlijnen. Nochten plaatselijke bijzon
dere omstandighaen aanleiding-geven om den niet onverkort toe te pass
den verzoek ik U daarover vooraf overleg te plegen met de stafafdeling
van mljn Inspeotie.

DR ALCEMEEN INSPECTEUR VAS NET KORPS

[1.

An •
.
.
W.M. Rehorst
•
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.

KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE IMPEKTIE

RICHTLIJNEN
voor de overgang van Rijkspolitie near
eon gemeentelijk politiekorps ingevolge
art 2 lid 4 van de politiewet
1. Overgangsfasen.
De overgang van Rijkspolitie near een'gemeentelijk politiokorps verloopt in de volgende tijdsfasent
1-1 De voorbereidingsfase van de datum van ontvangst van de instellingtiVescIlarng van het gemeentelijk politiekorps tot de datum
van instelling van dat korps. De maatregelen in doze fase zijn
hieronder in margine aangegeven met eon "V".
1-2 De opbouwfase van de datum van instelling tot de datum van voltooiing van-het gemeentelijk politiekorps. Deze fase nag maximaal twee jeer duren. De biding van de gemeente zal streven
near een zo kort mogelijke duur. De maatregelen in doze fame
zijn hieronder in margine aangegeven met eon
V

2. Instelling van het gemeentelijk politiekorpo.

•

De datum waarop eon gemeentelijk politiekorps wordt ingesteld is
neergelegd in een gezamenlijke beschikking van de Ministers van Binnenlandse &ikon en van Justitie.
2-1 Doze beschikking word door de Minister van Binnenlandee Zaken
tijdig ter kennis'gebracht an de Oommissaris der Koningin an
door doze aan de betrokken burgemeester. Daarbij worden tegelijkertijd de vastgestelde formatie van het gemeentelijk politiekorps en de voornaamste regels voor de overgang bokend gesteld.
2-2 Door de Minister van Justitie wordt de instellingsbeschikking
tezelfder tijd ter kennis gebracht van de Procureur-Generaal,
fgd directeur van politic en van de Algemeen Inspekteur van
het Korpe Rijkspolitie. Daze laatste stelt de betrokken districtscommandant op de hoogte.
2-3 De districtecommandant licht, ma overleg not de betrokken burgemeester, zo vroeg mogelijk het personeel van de desbetreffen
de groep der Rijkspolitie not standplaats in de geMeenteln over de instelling van het gemeentelijk politiekorps, de formatie daarvan, de inhoud van doze richtlijnen en de overige rolevents voornemens met betrakking tot die matching.

V

3. lborganisatie Rijkspolitie.
3 1 Op de datum van instelling van het gemeentelijk politiokorps
-

vordt de groep der Rijkspolitie not groepestandplaate in de des' betreffende gemeente opgeheven. De Algemeen Inspekteur geeft
daarvan tijdig kennis aan belanghebbenden.
3-2 Omvat doze groep moor gememten dan ontwerpt de betrokken die- %
trictecommandant eon voorstel tot herindeling van de overblijvende posten der Rijkspolitie. Hij pleegt hierover overleg met de
betrokken burgemeesters, de Commissaris der Koninein, de Procureur-Generaal, fgd direoteur van politie, en met zijn dienst-

vervolg op blz 2
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commissie. Hij dient vervolsene zijn voorstel met de resultaten
van het ovaries in bij de ilgemeen Inspekteur on doze bij de Minister van Justitie. Doze la-tste stelt bij beschikking de reorganisatie op de instellingsdatum vast.
6. De dienst bij het gemeenteliik politiekoros.
✓

O

O

4-1 De burEemeester stelt de instruktie voor het gemeentelijk polltiekorps vast on doet voorstellen voor de benoeming van eon
korpschef. Wanneer op de instellingsdatum nos. seen korpschef
beschikbaar is, kan de burgemeester de betrokkan groopscommandant der Rijkspolitie aim waarnemend korpschef aanstellen.
6-2 Het personeel der Rijkspolitie dat bij het gemeentelijk politiekorps is sedetacheerd, volgt in de politiedienst de instruktie
voor dat korps on de aanwijzingen van de (wnd)korpschef.

5. Afwikkeling van de groep der Rijkspolitie.
5-1' Do betrokken districtscommandant der Rijkspolitie voert het
overleg met de burgemeester over de afwikkelins van de groep
der Rijkspolitie. Zij stollen gezamenlijk de regale daarvoor
vast. •
5-2 De hoogste on oudste in rang uit het gedetacheerde personeel
der Rijkspolitie treedt op als detachementscommandant der Rijkspolitie on is als zodanig belast met de uitvoering van de afwikkeling. Hij gebruikt daarbij bijgaande handleiding ale
richtlijn voor de afwikkelingswerkzaamheden.
•
6. Personeel.

✓

✓

V-0

6-1 In eon zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereidingsfase nodist ne betrokken districtscommandant de burgemeester, het in
de gemeente dienstdoende Rijkspolitiopersoneel, het hoofd van
de inspektie personeelszaken van de Algemene Inspektie on veztegenwoordigers van de hoofdbesturen van de Bond van Christelijke politie-ambtenaren in Nederland, van de Katholielke Politiebond "St Michael", van de Nederlandse Politiebond en van de
Rijkspolitievereniging uit veer eon bespreking. De personele
maatreselen silt doze richtlijnen vormen bij die bespreking het
uitsansspunt. .
/ndien de gesprekspartners van mening zijn dat, op grand van
bijzondere plaatselijke omstandisheden, aanleiding bestaat om
daze richtlijnen-niet onverkort toe to passen, kunnen zij zich
tot de Ministers van Hinnenlandse Zaken en van Justitie wenden,
die zich in beginsel bereid hebben verklaaxd voorEestelde wijzigingen op onderdelen in overveging to nemen.
6-2 Hij de ovarsans van Rijkspolitie naar eon gemeentelijk politiekorps wordt uitsegaan van de feitelijke sterkte van de creep
der Rijkspolitie op de groepsstandplaats, kader on administratieve ambtenaren inbegrapen, op de datum van ns,iastellingsbeschikkins van het gemeentelijk politiekorps. Daze sterkte
wordt door de beide Ministers bij de uitgifte van de instellingsbeschikking formeel bevestigd.
5-3 De in het voriEe punt bedoelde sterkte dient gedurende de overgang - zowel in de voorbereidings- als de opbouwfase - tenminste to worden sehandhaafd. Hij overplaatsing van Rijkspolitiepersoncel uit de hiervoor bedoolne sterhte on andere reienen
dan in het vervolg Trenoemd, sal dit personeel door detachericE
van elders tilt het Korpe Rijkspolitie warden vervangen/
verve's op blz 3
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✓

6-4 Het Rijkspolitiepersoneel van de groep met standplaats in de
gemeente, wordt in de gelegenheid gesteld over to gaan in
dienst van het gemeentelijk politiekorps. Degene die, een- ,anal daze keuze gemaakt hebbend, daarvan terug wil komen, kan
binnen een jaar na die overgang wederom, in gelijks - positie
ale v66r die overgang, bij het Korps Rijkspolitie in dienst
treden.

✓

6-5 Het Rijkspolitiepersoneel dat niet wenst over te gaan, wordt
in de gelegenheid gesteld wensen omtrent plaatsing in vacstures elders in het Korps Rijkspolitie kenbaar to maken. Met
• deze wensen zal, vnorzover zij niet strijdig zijn met de re- .
_gels omtrent sollicitaties en voorzover belangen van andere
sollicitanten redelijkerwijze niet moeten prevaleren, /likening worden gehouden.
Dit personeel Wordt op de instellingsdatum van het gemeentelijk politiekorps overgeplaatst naar de nieuwe bestemming.
Voorzover deze overplaatsing geen oorzaken heeft wake los
staan van de installing van het gemeentelijk politiekorps,
wordt dit personeel gelijktijdig teruggedetacheerd naar dat
laatste korps.

O

6-6 Net gedetacheerde kader en de gedetacheerde administratieve
• ambtenaren worden zo spoedig mogelijk vervangen door aanstelling van gemeentelijke funktionarissen. Na een korte inwerkperiode van doze laatste funktionarissen sal de detachering
van dit Rijkspolitiepersoneel worden

O

O

.6-7 Zodra door het aanstellen van gemeentelijke (hoofd)agenten
de sterkte van het gemeentelijk politiekorps aan gedeta,
cheerde wachtmeesters (I) en . (hoofd)agenten gezamenlijk gestegen is tot 29% boven die sterkte op de instellingsdatum,
kan de afvloeiing van gedetacheerde wachtmeesters (I) aanvangen. En wel op basis van een wachimeester (I) na aanstelling van twee (hoofd)agenten.

6-8 Zodra de feitelijke sterkte van het gemeentelijk politiekorps - Gempo plus RP, kader on administratieve ambtena,.
ren inbegrepen - is gestegen tot 90% van de voor dat korps
vastgestelde formatie, geschiedt de verdere afvloeiing van
gedetacheerde wachtmeesters (I) op basis van Sen op 66n.

6-9 In de kosten, voortvloeiend uit de noodzakelijke aanschaffing van nieuwe uniformkleding bij overgang van Rijkspolitie naar gemeentelijke politie, zal de vastgestelde tegemoetkoming worden verleend..Ben eventuele nog bestaande kledingschuld zal door de comptabele van de Rijkspolitie worden overgedragen aan het gemeentelijk politiekorps. Declaraties kunnen in voorkomende gevallen bij het gemeentelijk
bestuur worden ingediend.

-0 6-10 De Rijksregeling voor funktieverplaatsingstoelage geldt niet
bij verplaatsing van Rijkspolitiepersoneel ale gevolg van de
instelling van een gemeentelijk politiekorps.

vervolg op blz 4
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7. eateries/.
7-1 Hewapening_en uitrusting. Het aan de Rijkspolitie-ambtenaren
voor persoonTi7k-aTibTuik uitgereikte materieel blijft tijdens bun detachering bij het gemeentelijk politiekorps to
hunner beschikking. Hij beWindiging van de detachering wordt
daarmee.gehandeld coals bij overplaatsingen binnen het Korpe
Rijkspolitie is voorgeschreven.
7-2 Motorvoertuizen, vaartuigcn on standaarduitrusting. Blijven
op bruikleenbasis ter beschikking van het gemeentelijk politiskorre tot de gemecnte in het nodige heeft voorzien.
Daarna wordt dit materieel op aanwijzing van de inspektie
materieelzaken van de Algemene /nspektie overgedragen near
andere gebruikers bij het Korps Rijkspolitie.
7-3 Telecommunicatie. Mobilofoons, portofoone en ander radioteiamiect maierieel blijven op bruikleenbasie ter beschikking van bet gemeentelijk rolitiekorps tot de gemeente in
het nodige been voorzien. Daarna wordt alt materieel op
aanwijzing van de inspektie materieelzaken van de Algemene
Inspektie overgedragen near enders gebruikers bij het Korps
Rijkspolitie.
De telexapparatuur on de telefooncentrale met bijbehorende
toestellen kunnen door de gemeente, in overleg met de Politic Verbindingsdienst worden overgenomen. Monet 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 Verbindingsdienst
bij die dienst ingeleverd.
Von de dienstaansluitingen van telefoons bij gedetacheerd
Rijkspolitiepersoneel aan hula, zal door de gemeente heraansluiting worden gevraagd bij de P.T.T. Over doze aanaluitingen zal daarna door de inspektie materieelzaken van
de Algemene Inspektie "cordon beschikt.
7-4 Overig materieel. Meubilair, kantoormachines on ander matenoel la
iiaervoren Met ward genoemd, blijven op bruikleenbasis ter beschikking van het gemeentelijk politiekorpe tot
de gemeente in het nodige heeft voorzien. Daarna wordt dit
materieel door de desbetreffende materieeldienst der Rijkspolitic ingenomen.
Schrijfbehoeften on formulieren kunnen desgewenst as.n het
gemeentelijk politiekorps warden verstrekt tot de gemeente
in het nodige heeft voorzien. Voorzover dergelijke verbruikegroederen daarna nog nodig zijn voor de aftikkeling
van het beheer van de vm groep der Rijkspolitie kan de detachementscommandant doze bij de materieeldianst blijven
aanvragen.
7-5 Gebouveni terreinen en stoffering. Worden door do gemeente
op do insfelIingiatum van he-t-gemeentelijk politiekorps
in huur of eigendom van de Rijksgebouvendienst overgenomen.
7-6E.A.poitatie van_bruikleenvederen. Voor gebruik, onderhoud
en reparatre
van-di door het gemeentelijk politiekorrs in
bruikleenleen verkregen Rijkspolitiegoederen en von de
bewarening on uitrusting van de gedetacheerde Rijkspolitieambtenaren, blijven de voorschriften van het Korps Rijkspolitie onverkort golden. De contrOle daarop van Rijkapovervolg op biz 5
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litiezijde blijft gedurende de bruikleenperiode gehandhaafd.
Het Rijk blijft garant voor de verzekering tegen schades aan
dit materieel en tegen wettelijke aansprakelijkheid welke
uit het gebruik daarvan voortvloeit. Vervanging van onherstelbaar beschadigd Of verloren gegaan bruikleenmaterieel
zal echter van Rijkswege niet geschieden.
De benodigde benzine, olie, smeermiddelen en ander verbruikamaterieel voor de instandhouding van bruikleenmaterieel kunnen in de bruikleenperiode op de voor de Rijkspolitie voorgeschreven wijze worden betrokken.
•
8. Financien.
8-1 De regeling voor transacties in handen van de politic zal
woiden gehandhaafd tot het gemeentelijk politiekorps bierin self heeft voorzien. Daarna zal de desbetreffende
dienstpostrekening in overleg met de comptabele der Rijkspolitie worden opgeheven.
8-2 De kosten voor diensttelefoonaansluitingen aan huis bij gedetacheerde Rijkspolitie-ambtenaren sullen, met inbegrip
van de verrakening van priv6-gesprekken, door de comptabele van de Rijkspolitie worden afgehandeld totdat heraansluiting door de gemeente is gerealiseerd.
8-3 De voorschotkas kleine uitgaven sal door de detachementscommandant der Rijkspolitie worden aangehouden voor de gebruikelijke kleine onkosten bij de exploitatie van het
bruiklePnmaterieel. Wanneer de vm groep der Rijkspolitie
geheel.is afgewikkeld, wordt deze.kas door hem bij de
comptabele der Rijkspolitie afgerekend.
8-4 Voor het overige sal het Korps Rijkspolitie elle kosten,
voortvloeiende uit de exploitatie van het bruikleenmaterieel,.blijven dragen. Zen eventuele verrekening van die
kosten achteraf sal nader worden geregeld.

9. Administratieve bescheiden.

0

Het archief van de vm groep der Rijkspolitie wordt desgewenst
overgedragen can het gemeentelijk politiekorps of aan andere
belanghebbenden. De beheersadministratie wqrdt bijgehouden tot
de afwikkeling van de vm groep der Rijkspolitie is voltooid.
De dan nog resterende administratieve bescheiden worden ingeleverd bij de districtsadministratie.
V 10. Reserve Rijkspolitie.
•

0

Het verband met de reservisten in de gemeente wordt op de instellingsdatum van het gemeontelijk politiekorps beeindigd. De
aan doze reservisten verstrekte uniformkleding, bewapening on
uitrusting worden door de materieeldienst der Rijkspolitie ingenomen. De reservisten kunnen desgewenst een nieuw verband
sluiten bij het gemeentelijk politiekorps.

11. Onbezoldigde ooltie-ambtenaren.
De over doze in de gemeente verblijvende ambtenaren aanwezige
administratie wordt, met . de contrOleplicht op bun eventuele
bewapening, overgedragen aan het gemenntelijk politiekorps.
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MeNDlCIDING VOOR De DETRCREMEN75COKKaNbRNT.
OCR PC:KSROLITIE

I.

De detachamentscoenandant steat de (and) korpschef van hst geseentelijk politiekorps bij in alle taken betreffende de aftitnkeling van
de it groep der Sijkspolitie.

2.

Sij neemt daertoe op de instellingsdatum van het gemenntelijk politiekorps de edminietratie van do vm grasp der Rijkspolitie over van
de groepscommandint, voorzover hij daze funktie niet reels zelf bekleedda.

3.

Voortover sulks nog niet is geschied, laat bij doze administratie
opdelen in:
- gegevens over de posten der

Rijkspolitie, die bij'de instilling
van hot geneentelijk politiekorps door reorganieatie zijn over-g.flan near andere groepen van de Rijkspolitie.

- gegevens die de politiedienat in do gemeente van het nieuve kern
betreffen, teals proees-verbalen, gegevens over op to sporen personen, over transacties, over gevonden en in - beslag genomen voorverpen, enz.enZ.
- gegevens die het beheer betreffen, zoals persoonsdossiers, manen materieelkaarten, gegevens over verleende voorschotten enz.

d.

De administratie over vorenbedoolde posten der Rijkspolitie draagt
hij over aan de groepscommandant(en) vazronder die posten gam ressorteren. Zulks na afsluiten van de desbetreffende mutatie-berichtgeeing.

5.

De administratie over de politiedienst draagt hij, voortover de (tend)
korpschef sulks noodzakelijk acht, over an de dazrioe aangevezen
gemeentelijke funktionarissen. be bescheiden wear de (vine) korpschef geen prijs op stelt, levert hij in bij de districtsadministratie.

6.

Be beheersadministratie vordt door hem op de bij het Korps Rijks-

politie gebruikelijke vijme bijgehouden tat de afvikkeling van de
vm grasp der Rijkspolitie is voltooid, i.e. het laztste gedetaoheerde Rijkspolitiepersoneel is afgevloeid en het latter.*
naterieei is overgedragen of ingeleverd. De dan nog overblilvende
administratieve bescheiden draagt hij over aan de administatie van
het districtscommando.

7.

De dienstpostrekening vordt door hem in overleg met de comptabele
der'Rijkspolitie afgesloten en opgeReven, zodra.dzervoor door het
geneentelijk politiekorps eon eigen regeling is getroffen.

a.

ao voorsahota., warat door hem beheerd vo,r betalingen die de ezploitatie van het Rijkspolitiematerieel betreffen. Deze Ras voids door

hem, in overleg met de comptabele der Rijkspolitie, afvesloten els
de vs groep der Rijkspolitie geheel is afgevikkeld.

9.

Na over-log net de (end) korpschef on met de inspektie materteetzaken van de Algements Inspektie, warden door hem dienstelefaanaansluitingen van gedetacheerd Rijkspolitiepersoneel op2ezegd. Den
eventueel resterende kiss aan telefoongelden vordt door hem daarna,
in overleg met de camptabele der Rijkspolitle, efgestoten.

vervolg op bijlege bit 2

72

10.

Gegovens over rescrvisten dor Rijkspolitie worden door 6cm, wanneer
deze een dienstvorband bij hot gemeentolijk politiokorps willen
sluiten, zodra dit personoel de Uitrusting bij do materieeldienst
van 4e Rijkspolitie heeft ingeloverd, aan de (wnd) korpsCbef overgedragen.

11.

Gegevens over onbozoldigdo Rijks . politie-ambtenaren en hen eveniuele
bewapening worden door hem aan de (wnd) korpschef overgedragen.

12.

Ten aanzien van het bij het gemeentelijk politickorps gedetacbeer-

•

do Rijkspolitiepersoneel draagt hij zorg voor:
-

begeleiding in bun persoonlIjk bel,ang. Zo nodig intemedieert hij
terzake bij de (wild) korpschef en/of de districtscommandant. Hij
stelt in overleg met dat personeel een afvloeiingsschema op on
legt dat acbtereenvolgons ter goedkewring voor aan de (wind)
korpschef en man de districtscommandant.

-

de noodzakelijke beoordeling bij afvloeiing. Hij treedt dazrover
als eerste beoordelaar in overleg met de betrokken personeelsconsulent der Rijkspolitie.

-

de registratie van dienstongevallen en de dasrover op to maken
proces-verbalen.

-

de beoordeling van vergoedingsplicht bij schades.

-

- de overwerk - en verschuivingsregelingen.
- de goedkeuring en het inzenden van reisdeclaraties.
. - de administratie van de Dienst Geneeskundige Verzorging Folitie.
-

de mutaties bij ziakte, vacantie en overplaatsing.

- de mutaties in bewapening en uitrusting.
-

kleding- en wapenlijsten bij inspek ties.

-

het bijhouden van lichamelijke geoefendheid en sChietvaardigheid.

-

het bijhouden van Persoonsdossiers, mankaarten, vacantiekaarten
en stand 4-wee3cse periode bij overplaatsing.

-

het bekend stollen van brieven en circulaires welke hem van Rijkspolitiezijde bereiken.

13. Ten aanzien van het bij het gemeentelijk politiekor7a in gebruik zijnde Rijkspolitiematerieel draagt hij zorg voor:
-

intermediair bij de pverdracht van gebouwen, terreinen en dienstwoningen.

- onderhoud van.meubels, kantoormachines en andere kantoerbehoeften.
De overdracht of inlefering daarvan in overleg met de materieeldienst der Rijkspolitie.
-

onderhoud van telex- en telefoonapparatuur. De eveatueIs overdracht daarvan aan het gemeentelijk poli,tiekorps in overleg met
de rayonvertegenwoordiger van de P.V.D.

-

materieeI.
De overdracht of inlevering daarvzn in overleg met do inspektie
materieelzaken van de Algemene Inspektie.

•

onderhoud van mobilofoons, portofocns en bijbehorend

vervolg op bijlage

hlz
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-

onderhoud van motorvoertuigen, vaartulgen en de daarbIJ behorend•
standaardui trusting. Het tit jhouden van de benzine-verantvoardIng.
[Capstans en inspektfe in ovarleg not de controleur motormat•rieel
der Rijkspoli tie. Overdracht of inlevertng in °varlet not de inspektie materieelzaken van de Algemene Inspekti• on met d• controleur verkeerstoatert•el der RiJkspolitie.

-

het opstellen en verzenden van schade-formulieren over schades
aan of veroorzaaJct door het gebrulk van Rijkspolitiensterieel.

-

het inzenden van mutaties over Itijkspolitiemat•rieel.

-

het controleren 'van rekeningen over de exploitatte van Rijkspolitienaterieel on het doorzenden daarvan met de nodige verklaringen ter betaalbaarstelling.

14. De detechementscornmandant nag zijn nieuve besteaming bij bet Korn
Rijkspolitle 'tern volgen nadat de vm greep der.Rijkspolitie geheel is afgevikkeld, In casu vanneer al het gedetacheerde Rtjkspolitiepersoneel is afgevloeid en al het Rijkspolitienaterleel is
overgedragen of ingeleverd. Hij vraagt alsden een verklaring van
decharge voor de door hem verricht• afvikkelingsverkzaaraheden
tan de betrokken dIstrictscommandant der Ilijkspolltie. Paz. IAA-

ate varzandt eon arschrift van di• vericlaring naar de alga:men Inspaktaur.
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B/JLAGE C: INSTELLINGSBESCHIKKING EN R/CHTLIJNEN OVERGANG LANDGRAAF
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On nummer

11 6Ilerworp

Itt141AAwaswom

Installing gemeentelijk

1.o1/06U

Datum

8 Juni 1982

politiekorps to Landgraaf

In vervolg op mijn brief van 20 april 1982, nr. RA82/U1003, doe ik u hierbij in
drievoud toekomen de gemeenechappelijke beschikking van mijn ambtgenoot vane
Justitie en mij, Waarbij de overgang van rijks- near gemeentepolitie in de
wordt bepaald op 1 juli 1982.
gemeente
Tevens treft u hierbij 3 exemplarennan van eon formatiebeschikking waarbij per
die datum de maximum sterkte en de rangindeling van het nieuwe korps is vastgelegd.
Mijn ambtgenoot van Justitie en Lk . zijn van mening, dat met betrekking tot de
eventuele overgang van het in de betrokken gemeente aanwezige rijkspolitiepersoneel near het nieuw to formeren gemeentelijk politiekorps, de eventuele
ovarname van materiaal, gebouwen of terreinen, archief enz. in principe dezelfde
procedure zal worden ge4olgd ale bij de vorming van andece nieuwe gemeentelijke
korpsen is geschied.
• Ter voorbereiding van bedoelde overgang zal mijn ambtgenoot van Justitie, de
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie nadere instructies doen toekomen.
Ter informatie van de betrokken burgemeester goof ik u de belangrijkste van doze
instructies, voor mover relevant, hieronder in het kdtt weer.

&tmeltadfts

Inlichtingen bI

Dooddeenunvner

Schede1doekshaven 200
'e-Gravenhege

Verzoeke bij beentweonying datum, nummer en onderwerp le vemelden
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1. Personeel
Aangezien eventuele overgang van personeel van het Korps Rijkspolitie ge
stationeerd in de betrokken gemeente naar het op te richten gemeentelijk
politiekorps op basis van vrijwilligheid geschiedt, ware aan dat personeel te
vragen, of het prijs stelt op overgang naar dat korps dan wel er de voorkeur
aan geeft bij het Korps Rijkspolitie te blijven.
Het personeel, dat bij het Korps Rijkspolitie blijft, zal voor zoveel nodig
na oprichting van het gemeentelijk politiekorp, tot nader order al. rijk.—
politieambtenaar bij laatstgenoemd korps worden gedetacheerd.
2. Bewapening en motormaterieel
Deze zullen niet aan de betrokken gemeente worden verkocht.
Het motormaterieel kan ter beschikking blijven totdat het gemeentebeatuur in
het nodige heeft voorzien.

3. Huisvesting
Voor zover het thans bij de rijkspolitie in gebruik zijnde gebouw, rijks—

eigendom is, kan dit voor zover nodig en gewenst door de betrokken gemeente
ten behoeve van het te formeren gemeentelijk korps in gebruik worden genomen
of worden overgenomen. De Rijksgebouwendienst zal hieromtrent overleg met het
gemeentebestuur in de betrokken gemeente plegen. Desgewenst kan de gemeente
vloerbedekking, vitrage en overgordijnen, verlichtingsornamenten en kachels,
voor zover aanwezig en toebehorend aan het Rijk, tegen geschatte waarde over
nemen.
4. prchief
Inzake de overname van het daarvoor in aanmerking komend archief en
documentatiemateriaal dient de commandant van het betrokken district der
rijkspolitie te zijner tijd overleg te plegen met de betrokken burgemeester.
Als aanvulling op bovenstaande aanwijzingen bericht ik u nog het volgende.
Om te kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende politiepersoneel gedurende de
opbouwfmse van het nieuw te formeren gemeentelijk politiekorps in de betrokken
gemeente, hebben mijn ambtgenoot en ik richtlijnen opgesteld voor de afvloeiing
van de bij de betrokken gemeente gedetacheerde rijkspolitieambtenaren.
Deze richtlijnen doe ik u hierbij in drievoud toekomen.
De in deze richtlijnen op blz. 1 onder 5a genoemde feitelijke sterkte is in
overleg met mijn ambtgenoot van Justitie vastgesteld op S4 man. Het ge
detacheerde rijkapolitiepersoneel zal door de districtscommandant met deze

richtlijnen op de hoogte worden gebracht.
Het ligt in de bedoeling dat deze richtlijnen als uitgangspunt zullen dienen
voor een gesprek over de personele maatregelen gedurende de overgangs— en op—
bouwfase, aan welk gesprek zullen deelnemen, de betrokken districtscommandant
der rijkspolitie, de burgemeester, het in de gemeente dienstdoende personeel van
het Korps Rijkspolitie en de vertegenwoordigers van de hoofdbesturen van de Bond
voor Christelijke Politie Ambtenaren in Nederland, de Katholieke Politiebond
St. I4ichaël, de Nederlandse Politiebond en d. Rijkspolitievereniging. Het
initiatief tot dit gesprek za). uitgaan van d. distict.ccmmandant.
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Xndien de gesprekspartners van mening zijn dat op grond van bijzondere plaatse
lijke omstandigheden aanleiding is os genoemde richtlijnen niet onverkort toe te
passen dan zijn mijn ambtgenoot van Justitie en ik bereid om voorgestelde
wijzigingen op onderdelen in overweging te nemen.

Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie kan ik u voorts berichten, dat de
groepscommandant van het Korps Rijkspolitie in de betreffende gemeente gedurende
de periode dat nog geen korpschef van gemeentepolitie ia’aangesteld, als waar
nemend korpschef kan worden aangewezen.
Aan het rijkspolitieper.oneel, dat naar het te vormen gemeentelijk politiekorps
overgaat, zal nieuwe uniforekleding worden verstrekt door de gemeente volgens de
richtlijnen gegeven in mijn brief van 6 mei 1977, Dir.Pol., afd. P.,
or. EA77/rJ1457.
Met betrekking tot de rijkepolitiereservisten wijs ik er op, dat betrokkenen,
naar ik aanneem, geworven kunnen worden voor de op te richten reserve—gemeente
politie, waarvan de sterkte gelijk zal zijn aan die van het gemeentelijk
politiekorps in de betrokken gemeente. De hierop betrekking hebbende beschikking
voeg ik in drievoud bij dit schrijven.
De verstrekking van pistolen ten behoeve van de reserve—gemeentepolitie ge
schiedt door tuseenkomut van rijkswege.
Een desbetreffende aanvraag zie ik te zijner tijd gaarne tegemoet.
fer bestrijding van de kosten van kleding en uitrusting voor de reservisten komt
de gemeente in aanmerking voor een uitkering op basis van het bepaalde in
artikel 3, lid 1, onder 1 van het Besluit vergoeding kosten reservepolitie.
Ik moge u verzoeken de burgemeester van Landgrsaf aan de hand van het
vorenstaande in t. lichten en hem van elk der bijlagen 2 exemplaren te zenden.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE Z?.XEN,

voor deze,
de chef van,Me directie politie,

(get.) S...-

er Uark.

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Directie Politic
Stafbur. Organisatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE DAMN
DGOOV/Pol/OenT

Nr.457/582

Nr. EA82/391

DE MINISTER VAN JUSTITIE
EN
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZJUCEN

Gelet op artikel 2 van de Politiewet, 5th. 1957, 244;
Overwegende, dat het inwonertal van de gemeente Landgraaf op
1 Januar'. 1982 meer dan 25.000 bedraagt:
BESLUITEN:
Enig artikel
Net tijdsti p, vaarop in de gemeente Landgraaf de overgang van
rijkspolitie naar gemeentepolitie plaatsvindt, wordt vastgesteld
op I Jul/ 1982.
Deze Deschikking sal warden bekendgemaakt in de Nederlandse
Staatscourant en in afschrift werden toegezonden aan de
Algemene Rekenkamer,
's -oravenhage,

/. 1982

DE MINISTENVANA3INMIGSLANDSE ZAKEN,

's-Gravenhage, 16 april 1982
DE MINIS11fl JUST/71E.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Directoraat-Generaal voof
Openbare Orde en Veiligheid

Gelet op artikel 5, perste lid van de
Politieuet en het Rangenbesluit
Politiepersoneel .1958;

Directie Politic
nr. EA82/1387

De Burgemeester gehoord:
BESLUIT:
de sterkte en rangindeling van het
gemeentelijk politiekorps to
LANDGRAAF

zullen, te rekenen van

1 Juli 1982
zijn als hieronder aangegeven:

Aental:

Functie en Rang

Moofdinspecteur, aMbtenaar le klasse
Hoofdinspecteur, ambtenaar 2e klasse
Adjudant F-niveau

-

2

Adjudant

3

Brigadier

10

Hoofdagent, agent, administratieve en/of technische kracht

49

66

's-Gravenhage, 7 mei 1982
DC MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
De Chef van,de Directie Politic,

7-ler Hark)
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Richtlijnen voor afvloeiing van tijkspolitleambtanaren bil installing van een
gemeentelijk politiekorps.
1. No can verlenging van het z.g. "stopwetje door de Tweede Ramer is afgewezen
sal op korte termijn in eon 5-tat gemeenten eon gemeentelijk politiekorps
moeten worden ingesteld. Zoals thane is to voorzien sal in de komende Jaren
in nog eon aintal gemeenten de overgang van Mks- near gemeentepolltie
moeten plaatsvinden.
2. Voor vat betreft de overgang van het personeel, 'word tot no toe in dergelijke
fincidentele1 gevallen uitgegaan van een ad hoc regeling, waarbij de zittenda
rijkspolitieambtenaren, voor lover doze nlet overgaan near het nieuwe
gemeentelijk politiekorps, administratief geplaatst worden bij een ander
RP-onderdeel en van daaruit gedetacheerd warden bij bun huidige gemeente,
totdat een gemeentelijk politiekorps van 'voldoende sterkte is geformeerd.
3. De belangen van het gedetacheerde en van het over to plaatsen personeel
sullen in nauw overleg met het personeel self en de vakorganisaties worden
behartigd.
4. Om de betrokken burgemeesters de zekerheid to geven, dot de feitelijke
politie-sterkta niet sal dalen tot eon niet-verantwoord niveau C), is or
thane behoefte tan een duidelijke afspraak Lassen de beide departementen,
waarbij de afvloeilng van de tijkspolitieambtenaren wordt geregeld. De
burgemeesters en de districtsconnandanten kunnen dammed, dan rekening
houden.
5. Eon feitelijke sterkte, geliJk aan de oorspronkelijke feitelijke sterkte ' van
de landgroep in eon gemeente, vermeerderd met minimaal 25% moot zijn berelkt
alvorens met afvloeling van gedetacheerd rijkspolitiepersoneel tan louden
getter!. Voorts sal de termijn van detachering mooten worden vastgelegd.

C) Dearonder wordt verataan flint beneden de huidige feltelljke sterkte van de
rijkspolitie ter plaatse vermeerderd met de in manuren to berekenen
distactsfaciliteiten.
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Voorgestelde regeling
a. Bij de overlang in men gemeente van rijkspolitie noar gemeentepolitie is het
contingent gedetacheerd rijkspolitiepersoneel gelijk aan de feitelijke
sterkte van de groep (rayon) van de gemeehte, verminderd met het aantal
rijkspolitieambtenaren dat in een gemeentelijke dienst overgaat. Deze
feitelijke sterkte sal in onderlinge afspraak tussen beide departementen
warden vastgelegd en meet daarna voorshands numeriek gelijk blijven.
(Bij overplaatsing van een RP-ambtenair wordt diens pleats opgevuld door can
RP-ambtenaar).
b. Er zal naar gestreefd worden om kader en administratief personeel van het
contingent so and mogelijk te vervangen door respectieve functionarissen van
gemeentepolitie met'inachtneming van een korte inwerkperiode.
C. Het overige deel van het contingent kan worden verminderd zcdra indienstneming van gemeentelijk politiepersoneel de totale feitelijke politiesterkte
(gemeente- en rijkspolitie) Minus kader en administratief personeel in de betreffende gemeente gelijk is geworden aan di oorspronkelijke feitelijke
sterkte minus kader en administratief personeel van de rijkspolitie, + 250
van deze uitkomst.
d. Zodra het ogenblik bedoeld in c. is aangebroken sal met inachtneming van punt
3 afvloeiing van RP-personeel plaatsvinden volgens de regelings voor elke 2
nieuwe man te stellen gemeentepolitieambtenaren *) sal tenminste 1 RPambtenaar afvloeien.
e. Wanneer een totale sterkte (GP + RP) is bereikt, die gelijk is aan 90% van de
op 1 juli 1982 geldende sterkte van het gemeentelijk politiekorps kan de
vervanging van het resterende aantal RP-personeelsleden plaatsvinden volgens
de regel: voor mike nieuw man te atellen GP-ambtenaar *) ken 1 RP-ambtenaar
afvloeien.
f. Er sal near gestreefd warden de afvloeiing per 1 juli 1985 gerealiseerd te
hebben.

*) dat 141 seggen in praktische dienst genomen.
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MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
000V/POI/OA13
Nt.

EA82/1387

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

BESLUITEN:

De maximum sterkte van de reserve-gemeentepolitie in de gemeente
Landgraaf zal, to rekenen van 1 juli 1982 af gelijk zijn aan

de

maximum sterkte van hat gemeentelijk politiekorps aldaar.

's-Gravenhage, 8 juni 1982

DE MINISTER VAN 8INNENLANDSE
voor doze,
de chef van OA directie politic,

4 ■ 031',
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