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“Voldoende politiecapaciteit in Brabant”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019, behandelend
Statenvoorstel 54/19, inzake: “Begroting 2020”;

Constaterende dat:

* De Nationale Politie kampt met personeelstekorten, zowel als het gaat om agenten op straat 
als om rechercheurs;

» De criminaliteit in complexiteit is gegroeid en in aard is verhard, bijvoorbeeld als gevolg van 
ondermijning, de georganiseerde (drugs)criminaliteit;

« Het Rijk deze kabinetsperiode geld heeft vrijgemaakt voor extra politiekracht, maar het 
beschikbaar gestelde budget niet toereikend is om de vraag van korpsen op te vangen;

» De Kamer een motie heeft aangenomen om tot een landelijk interventieteam te komen, dat als 
taak heeft de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief aan te 
pakken, maar nog onduidelijk is of deze middelen structureel beschikbaar worden gesteld;

» Als gevolg van de moord op advocaat Wìersum (tijdelijk) toenemende politiecapaciteit 
beschikbaar wordt gesteld voor het onderdeel bewaken en beveiligen;

* Een toenemend aantal gemeenten en regio’s een beroep doen op de minister voor meer 
politie-inzet.

Overwegende dat:

« De budgetten voor het bestrijden van ondermijning weliswaar zijn toegenomen, maar nog 
altijd ontoereikend zijn om de georganiseerd criminaliteit effectief aan te pakken;

» Brabantse burgemeesters zich zorgen maken over het bieden van de juiste ondersteuning om 
de veiligheid in Brabant te waarborgen: de grenzen zijn bereikt;

» De provincie Noord-Brabant te maken heeft met relatief veel aan drugs gerelateerde 
georganiseerde criminaliteit en om die reden de lokale en provinciale overheid terecht een 
beroep doet op meer ondersteuning vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dragen Gedeputeerde Staten op om:

« In samenwerking met Brabantse gemeenten bij de minister van Veiligheid en Justitie aandacht 
te vragen voor de veiligheid van onze provincie in het algemeen en de specifieke situatie van 
de provincie Noord-Brabant op het gebied van de aan drugs gerelateerde criminaliteit in het 
bijzonder;

» Provinciale Staten voor de zomer op de hoogte te brengen van de inspanningen die zijn 
verricht om de huidige situatie aangaande de beschikbaarheid van de politie en de gevolgen 
hiervan te verbeteren.

En gaan over tot de orde van de dag.
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