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Geachte heer Deryckere,
Bij brief van 22 april 2015, ingekomen op 22 april 2015, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Heeft uw college kennis genomen van bovengenoemde berichtgeving door
Omroep Brabant?
Antwoord: Ja.

Uw kenmerk

Contactpersoon

C.W.A. Klumpenaar
Telefoon

(073) 680 80 26
E-mail

cklumpenaar@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2. Welke feitelijke onwaarheden ziet GS in de berichtgeving van OB?
Antwoord: Omroep Brabant baseert haar berichtgeving op het - naar eigen
zeggen – geheime verslag van een topoverleg dat in december 2014
plaatsvond. Daarbij wordt de suggestie gewekt dat het verslag betrekking had
op het functioneren van de Taskforce Brabant Zeeland. Tot slot wordt gesteld
dat er veel ruzie is gemaakt over de besteding van de 1,8 miljoen euro die
vorig jaar door de Provincie ter beschikking werd gesteld.
Ons college stelt vast dat het verslag dat de basis vormt voor de berichtgeving,
een vertrouwelijk verslag betreft van een lokaal driehoeksoverleg in Tilburg en
het besprokene betrekking heeft op de Tilburgse situatie. Ons college
onderschrijft dus ook niet de conclusie van Omroep Brabant dat de aanpak van
georganiseerde misdaad in Brabant ‘een puinhoop is door falende instanties’.
Over de besteding van de 1,8 miljoen euro tenslotte heeft nooit enige
onduidelijkheid bestaan. Dit geld wordt ingezet ter ondersteuning van de
kleinere Brabantse gemeenten.
In reactie op de berichtgeving van Omroep Brabant hebben de coördinerend
burgemeester voor de Taskforce, Peter Noordanus en Hoofdofficier van Justitie,
Bart Nieuwenhuizen eveneens stellig ontkend dat de Taskforce Brabant
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Zeeland ‘een puinhoop’ is. Er zijn juist in het afgelopen jaar aansprekende
resultaten behaald. In dit verband wordt onder andere gewezen op de aanpak
van 71 criminele samenwerkingsverbanden (ten opzichte van 21 in 2013) en
het afpakken van 31 miljoen aan crimineel vermogen (2013: 15 miljoen).
Tegelijk onderkennen de gezamenlijke overheidspartners dat de bestrijding van
ondermijnende criminaliteit een zaak van de lange adem is. Ook ons college is
hiervan doordrongen.
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3. Klopt het dat er binnen de Taskforce onenigheid is over de vormen van
criminaliteit die aangepakt moeten worden?
Antwoord: Nee. De focus ligt op hennep, synthetische drugs en Outlaw
Motorcycle Gangs (OMG’s). Daarbinnen is de inzet gericht op het treffen van
de vitale elementen van de criminele industrie, zoals de kopstukken, de
facilitators en het afpakken van crimineel vermogen.

4. Welke voorwaarden of opdrachten zijn er door de provincie verbonden aan
de besteding van de €1,8 mln subsidie?
Antwoord: Aan de besteding van het geld is de voorwaarde verbonden dat het
ingezet wordt ter ondersteuning van de kleinere Brabantse gemeenten bij de
aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat wil zeggen: concrete actiegerichte
ondersteuning bij urgente casuïstiek en bijdragen aan het vergroten van de
bestuurlijke weerbaarheid en de integriteit van het openbaar bestuur.
In het Amendement financiële ondersteuning Taskforce Brabant Zeeland
2014-2016 is het door Provinciale Staten als volgt verwoord: ‘Het bedrag
wordt besteed aan de punten (i t/m iiii) op pagina 9, 10 en 11 van het Plan
van aanpak taskforce Brabant Zeeland 2014-2016 specifiek ten behoeve van
de (overige) Brabantse gemeenten’.

5. Op welke manier wordt de 1.8 miljoen subsidie aan de Taskforce besteed?
Hoe is de 600.000 euro subsidie voor het jaar 2014 besteed?
Antwoord: Over de besteding van de 600.000 euro voor het jaar 2014 kan
het volgende worden opgemerkt. Na de toekenning van de 1,8 miljoen euro is
door de Taskforce, in samenspraak met het RIEC, de provincie en enkele
gemeenten een ‘Actieplan bestuurlijke weerbaarheid en integriteit Brabant’
opgesteld. Dit actieplan is in december 2014 door de regioburgemeesters
(Noordanus en Van Gijzel) goedgekeurd. Het verdient vermelding dat het
versterkingsprogramma dus nog maar enkele maanden jong is.
Een bedrag van 500.000 euro is (gelijk) verdeeld over de twee politieeenheden. In West Brabant kiest men voor een districtelijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Per district (Hart van Brabant, De Baronie en De
Markiezaten) zijn projectleiders aan de slag gegaan met een eerste selectie
van casuïstiek, die geprioriteerd naar voren is gekomen uit de bestuurlijke
Ondermijningsbeelden.
In de eenheid Oost Brabant zijn een drietal Bestuurlijke Ondersteuningsteams
(BOT) opgericht met drie projectleiders. Sinds 1 maart 2015 zijn de teams
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operationeel. De BOT’s gaan gemeenten ondersteunen bij de aanpak van
concrete casuïstiek.
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6. Bent u in staat en bereid om het betreffende verslag (al dan niet
vertrouwelijk) met Provinciale Staten te delen, zo niet, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het verslag dat de basis heeft gevormd voor de berichtgeving
van Omroep Brabant betreft een vertrouwelijk verslag van een overleg van de
lokale driehoek in Tilburg. Ons college respecteert de vertrouwelijkheid en is
voorts van oordeel dat burgemeester Noordanus in reactie op de berichtgeving
van Omroep Brabant voldoende heeft toegelicht dat zijn uitlatingen betrekking
hadden op de Tilburgse situatie en niet in de bredere context van de Taskforce
Brabant Zeeland moeten worden gezien.

7. Hoe kan PS controleren of de substantiële subsidie van €1,8 mln doelmatig
wordt ingezet?
Antwoord: Terecht wordt opgemerkt dat de 1,8 miljoen euro als subsidie is
verstrekt. Dat betekent dat de subsidieontvanger gebonden is aan de reguliere
verantwoordingssystematiek die voortvloeit uit de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Dit betekent onder andere dat jaarlijks een
tussentijds voortgangsverslag overgelegd dient te worden. Aan deze
verplichting is voor het jaar 2014 voldaan.
In juli 2014 hebben PS bepaald dat zij, volgens de reguliere planning &
control cyclus, door GS op de hoogte worden gesteld en dat zij voor het einde
van de Taskforce Brabant Zeeland (2014-2016) via een evaluatie worden
geïnformeerd (zie amendement ‘Financiële ondersteuning Taskforce Brabant
Zeeland 2014-2016’).
Een gelegenheid om u nader te laten informeren zal zich dan ook later dit jaar
voordoen. Burgemeester Peter Noordanus en Caspar Hermans, programmadirecteur van de Taskforce Brabant Zeeland, zullen bij die gelegenheid
aanwezig zijn om een nadere toelichting te geven op de voortgang en
eventuele vragen te beantwoorden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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