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Datum 

2 juli 2019 

Ons kenmerk 

C2247857/4545095  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

C.W.A. (Christina) Klumpenaar 

Telefoon 

(073) 680 80 26 

Email 

cklumpenaar@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 11 juni 2019, ingekomen op 11 juni 2019, heeft u namens de CDA 

fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Criminele praktijken bij zeker vijf voetbalclubs’ 
van Omroep Brabant? 
Antwoord: Ja. 

 

2. Wat is uw reactie op dit bericht en de tussentijdse onderzoeksconclusies 
waarnaar wordt verwezen? 
Antwoord: Het college deelt de zorgen die door de Statenfractie van het CDA 

worden geuit. Het college wijst er volledigheidshalve op dat het fenomeen 

‘criminele weldoeners’ al langer de aandacht heeft van de Taskforce-RIEC 

Brabant Zeeland. Criminele inmenging van amateurvoetbalclubs is een 

geprioriteerd thema binnen de programmalijn Maatschappelijke Weerbaarheid 

die zich richt op het versterken van de weerbaarheid van burgers en private 

partijen. In de in het Bestuursakkoord aangekondigde Bestuursopdracht 

Veiligheid zal nader worden uiteengezet op welke wijze de provincie gaat 

bijdragen aan het stimuleren van de programmalijn Maatschappelijke 

Weerbaarheid.           

 

3. Worden aan deze conclusies en volgende conclusies concrete acties 
verbonden? Indien ja, welke? 
Antwoord: Het onderzoeksrapport waar in de media naar verwezen wordt, 

verschijnt naar verwachting medio september 2019. Het college wacht de 

rapportage, met daarin ongetwijfeld ook concrete aanbevelingen, af.  
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Daarnaast meldt het college dat in 2018 door de Taskforce een zogenaamde 

‘interventiekaart’ is ontwikkeld voor gemeenten, voetbalclubs en andere 
belanghebbenden. Deze kaart helpt om kwetsbaarheden te identificeren en 

weerbaarheid te vergroten.   

 

4. Kunt u voor ons op een rijtje zetten wat de provincie hier zou kunnen 
betekenen, m.n. als het gaat om het vergroten van de weerbaarheid van 
Brabantse voetbalclubs tegen dergelijke criminele praktijken? 
Antwoord: Het college stelt vast dat gemeenten, voetbalverenigingen en de 

KNVB elkaar hier al hebben gevonden en een gezamenlijke aanpak voorstaan. 

Daarnaast is en blijft er vanuit de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland aandacht 

voor het fenomeen tegen de achtergrond van het programma Maatschappelijke 

Weerbaarheid.  

 

5. Zijn u signalen bekend dat, behalve bij voetbalclubs, ook bij andere 
sportverenigingen in Brabant sprake is van criminele inmenging? 
Antwoord: Nee, dergelijke signalen zijn ons niet bekend maar het getuigt naar 

alle waarschijnlijk van naïviteit om te veronderstellen dat een kwetsbaarheid 

voor criminele inmenging alleen voor amateurvoetbalclubs geldt.    

 

6. Bent u bereid met dit urgente thema aan de slag te gaan, o.a. door de 
omvang van het probleem in kaart te brengen en met de betrokken organisaties 
mee te denken over oplossingen? 
Antwoord: Zie de antwoorden op vraag 2, 3 en 4.  

 

7. Voetbalbond KNVB wil nader onderzoek naar inmenging in de sportwereld 
en een campagne om bestuurders van verenigingen en gemeentes te helpen 
criminelen te weren bij sportverenigingen. Het CDA sluit zich bij deze wens 
aan.  Is de provincie bereid een dergelijk onderzoek en campagne mede te 
faciliteren? 
Antwoord: Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om een onderzoek 

en/of campagne te faciliteren. Wel zeggen wij toe via de Taskforce-RIEC 

Brabant Zeeland na te gaan of een provinciale rol gewenst is.  
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8. Zijn u signalen bekend over eenzelfde criminele inmenging in de Brabantse 

profsport? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 5. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


