A L G E M E N E EN B U R G E R Z A K E N

GEMEENTE VELSEN
DUDOKPLEIN l
1971 EN IJMUIDEN
TEL. :
0255-507200
FAX :

0255-567760

INTERNET: WWW.VELSEN.NL

Aan de raad van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE BLOEMENDAAL

Uw kenmerk

Ons kenmerk
U06.003519

Voor informatie
Paul van der Hulst
567246

POSTBUS 465
1970 AL IJMUIDEN

Bijlagen
l

Datum
4 december 2006

Onderwerp: vreemdelingentoezicht
Geachte raad,
In zijn vergadering van 30 november 2006 heeft de raad van Velsen bijgaande motie aangenomen aangaande
het vreemdelingentoezicht in relatie tot de onlangs door de ministers van BZK en Justitie met de
politieregio's gemaakte prestatieafspraken voor 2007 en volgende jaren.
De raad van Velsen is de mening toegedaan dat om redenen als in de motie aangegeven het
vreemdelingentoezicht niet dient te worden opgenomen in het prestatiecontract en niet dient te worden
gekoppeld aan een prestatiebekostiging.
Wij brengen de inhoud van deze motie gaarne ter kennis van uw raad.
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MOTIE
Aan de voorzitter van de raad.
Geachte voorzitter,
Hierbij dienen wij, onder verwijzing naar artikel 35 van de Reglement van Orde, een motie in
voor de raadsvergadering van 30 november 2006.
Overwegingen:
De gemeenteraad van Velsen onderkent dat het vreemdelingentoezicht, waaronder de
uitvoering van wetten en rechterlijke vonnissen t.a.v. vreemdelingen, een wettelijke taak is
die valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie.
De raad onderkent ook dat voor de operationele uitvoering van die taken de korpsbeheerder
en de korpschef van het regionale politiekorps Kennemerland verantwoordelijk zijn.
De uitvoering van die taak verdraagt zich, omdat die gericht is op een specifieke, vaak
zwakke groep mensen, naar de mening van de raad echter niet met de daaraan door de
ministers van BZK en Justitie kortgeleden voorgestelde, in 2007 in te voeren,
prestatiebekostiging.
De voorgestelde koppeling van prestaties en beloning t.a.v. het vreemdelingentoezicht is
naar de mening van de raad ook strijdig met het algemene rechtsgevoel en beginselen van
humanitaire aard.
Om die redenen dient naar de mening van de raad het vreemdelingentoezicht niet te worden
opgenomen in het prestatiecontract en dient daar geen prestatiebekostiging aan te worden
gekoppeld.
Motie:
De Raad van de Gemeente Velsen:
1. Draagt het College op bovenstaand standpunt tijdig ter kennis te brengen van de
overige gemeenteraden in Kennemerland;
2. Verzoekt de Burgemeester om het standpunt van de raad over te nemen en ter
kennis te brengen van het Regionaal College wanneer dit op 14 december a.s. het
prestatiecontract behandelt;
3. Verzoekt de Burgemeester het Regionaal College voor te stellen bij de
kabinetsformateur of de nieuw te benoemen ministers, de prestatiebekostiging t.a.v.
het vreemdelingentoezicht te schrappen.

Toelichting:

Op 9 oktober jl. hebben de ministers van BZK en Justitie en de voorzitter van het
Korpsbeheerdersberaad een onderhandelaarsakkoord getekend over de prestatieafspraken
die voor de politie in 2007 en volgende jaren zouden moeten gelden. Het akkoord is
inmiddels ter behandeling voorgelegd aan de regionale colleges. De afspraken moeten
vervolgens worden verwoord in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007 en zullen
uiteindelijk vertaald worden naar regionale convenanten. De huidige afspraken, opgesteld in
2003, lopen eind 2006 af.
Het afgesloten akkoord kent een systematiek van prestatiebekostiging. Dit betekent dat de
regionale politiekorpsen een extra vergoeding ontvangen wanneer zij resultaatafspraken
realiseren. De resultaatafspraken betreffen:
1. het aantal aan het Openbaar Ministerie over te dragen verdachten;
2. doorlooptijden van veelplegers;
3. beschikbaarheid;
4. het vreemdelingentoezicht
5. telefonische bereikbaarheid;
6. tevredenheid laatste politiecontact.
Voor 2007 stelt de minister van BZK een budget van € 52 miljoen beschikbaar voor de
prestatiebekostiging.
T.a.v. het operationeel vreemdelingentoezicht zegt het prestatiecontract dat:
1. de politie zorg draagt voor een intensivering van het operationeel
vreemdelingentoezicht;
2. dat monitoring daarvan zal plaats vinden;
3. en dat in 2007 een verdere aanscherping van het ambitieniveau van 2006 moet
plaats vinden.
Het gesloten akkoord houdt in dat de politie Kennemerland pas een deel van de
beschikbare € 52 miljoen krijgt als zij de prestatieafspraken t.a.v. het vreemdelingentoezicht
haalt.
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