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Meer dan

Falend ICT flinke
strop voor politie
Van onze verslaggevers

Den Haag Q Een falend computersysteem zadelt de Nationale Politie
op met een tegenvaller van 128 miljoen euro. Het ondeugdelijke ICTsysteem heeft ’effect op het dagelijkse werk van de politieman en daarmee de aanpak van criminaliteit’,
zegt de Nederlandse Politiebond
(NPB).
De enorme financiële misrekening
is opmerkelijk omdat de Rekenkamer al in 2011 vaststelde dat de computerhuishouding van de politie
niet op orde was. Hoewel er sindsdien veranderingen zijn doorgevoerd, zucht de politie onder de kosten voor het beheer.
Ook concludeerde een Tweede Kamer-commissie vorig jaar dat de
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overheid bij ICT-projecten voortdurend de mist in gaat, wat het Rijk ieder jaar 1 tot 5 miljard euro kan kosten. Deze commissie-Elias bepleitte
dat een nieuw bureau alle ICT-plannen van ministeries boven de vijf
miljoen euro vooraf toetst op haalbaarheid en ook halverwege de rit
nog tegen het licht houdt. De Tweede Kamer wilde weten waarom het
steeds misgaat met automatiseringsprojecten, onder meer na het
debacle rondom ov-chipkaart.
Pijnlijk is dat het kabinet 424 miljoen euro tot 2019 op de politie wil
bezuinigen. De omvorming en uitbouw van alle politiedistricten kost
bovendien 230 miljoen meer dan begroot, bleek dit voorjaar.
Voorzitter Han Busker van de NPB
zegt ’enorm geïrriteerd’ te zijn over

Politiebond
’enorm geïrriteerd’
het nieuwe fiasco . Busker wil een
’fundamenteel onderzoek’ naar de
aansturing van ICT-projecten. Om
louter de slecht werkende computers in de lucht te houden komt de
organisatie 128 miljoen euro tekort
en juist daarover windt Busker zich
op. „Politiemensen hebben het helemaal gehad met de computers die
traag zijn en soms helemaal niet
werken. De rampzalige status heeft
effect op het dagelijkse werk van de
politieman en daarmee de aanpak
van criminaliteit. Onze ICT zou state of the art moeten zijn.”
Algemeen 8: ICT bij politie
blijft een gebed zonder end
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cadeaus!
Het kan beter in
het Blijf Huis
Heemskerk Q Het kan beter in het
Blijf Huis Heemskerk. Maar de vermeende misstanden kunnen worden genuanceerd. Dit is de conclusie
uit het rapport naar aanleiding van
het onderzoek van Johanna Haanstra, dat in opdracht van de Blijf
Groep is uitgevoerd.
Het onderzoek kwam na aantijgingen van oud-cliënten van de Blijf
Groep. Zij stellen dat er sprake is van
prostitutie, intimidatie, slechte hygiëne, geldproblemen en gebrekkige begeleiding.
Regionaal 6: ’Het is uit de
hand gelopen’

