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Spreektekst1 John Bankers – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over de bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` en de begrotingswijziging 

bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`  

(19-06-2020) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Het is één van de kerntaken van de overheid om inwoners een veilige leefomgeving te bieden. In 

dat verband is ondermijnende criminaliteit door de jaren heen een steeds groter sociaal-

maatschappelijk vraagstuk geworden. De boven- en onderwereld raken in steden, dorpen, wijken 

en buurten met elkaar verstrikt. Onder onze ogen en niet in de laatste plaats in onze provincie. 

De georganiseerde criminaliteit vindt in de geografische ligging van Noord-Brabant en de 

Brabantse mentaliteit van ‘ons kent ons’ helaas een goede voedingsbodem voor ondermijnende 

activiteiten. Wegkijken van deze problematiek biedt geen oplossing. Het onderwerp adresseren 

en aanpakken wel. 

 

Met het vaststellen van de bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’ onderkennen wij als 

Brabantse politiek niet alleen het probleem, maar leveren wij de komende jaren ook een actieve 

bijdrage in de aanpak van ondermijning en dus ook in het leefbaar houden van onze provincie. 

De voorbije jaren zijn belangrijke stappen gezet in de strijd tegen ondermijning met bijvoorbeeld 

de Taskforce-RIEC en Samen Sterk in Brabant. In deze bestuursopdracht wordt terecht ingezet 

op voortzetting en intensivering van deze initiatieven. 

 

Een essentieel element in deze bestuursopdracht is het bepalen van de positie van de provincie 

Noord-Brabant rondom ondermijning. De Rijksoverheid en gemeenten zijn primair aan zet om de 

openbare orde en veiligheid te borgen. Terecht wordt er door onze provincie gezocht naar een 

dienende rol ten opzichte van die andere overheden en instanties: coördineren, faciliteren, 

stimuleren en aanjagen. Ondermijning wordt pas effectief aangepakt, als er duidelijkheid is over 

een ieders rol. We moeten elkaar aanvullen en niet in de weg lopen. 

 

Hoewel de CDA-fractie zich op hoofdlijnen kan vinden in de bestuursopdracht, plaatsen wij 

enkele kanttekeningen of aandachtspunten bij dit document: 

 

1. Concretisering. De bestuursopdracht staat vol met goede voornemens, maar uiteindelijk 

vraagt het probleem ondermijning om een concretere aanpak. De bestuursopdracht mag 

geen papieren tijger worden, maar moet de aanzet zijn tot versteviging van de rol van de 

provincie bij dit vraagstuk.  

 

Vragen aan de gedeputeerde: op welke wijze wilt u Provinciale Staten meenemen in de 

concretisering van deze bestuursopdracht? Binnen welke termijn denkt u deze concretisering 

gereed te kunnen hebben? 

 

 
1 Alleen het gesproken woord telt. 
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2. Bewustwording. We moeten iets niet normaal gaan vinden, wat niet normaal is. Ondermijning 

begint vaak klein met de ‘foute’ sponsor van de voetbalclub of het verhuren van een schuurtje 

aan een bekende, maar kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor de veiligheid van 

inwoners en het functioneren van het openbaar bestuur. In de Brabantse samenleving moet 

er meer bewustwording komen rondom ondermijning. In onze optiek mag de provincie hier 

nadrukkelijker op inzetten middels campagnes al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld 

Brabantse gemeenten. 

 

3. Grensoverschrijdende samenwerking. Bij de begrotingsbehandeling eind 2019 is unaniem 

een motie aangenomen, motie M102-2019, waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen 

om in de bestuursopdracht met concrete voorstellen te komen aangaande 

grensoverschrijdende samenwerking. Criminelen laten zich niet tegenhouden door een 

provincie- of landsgrens: de samenwerking met de provincie Limburg moet intensiever 

worden, in zowel de regio Eindhoven, Midden- en West-Brabant opereren en profiteren 

criminele organisaties van het grensgebied. Hoewel samenwerking met andere overheden, 

zeker internationaal, ingewikkeld kan zijn, willen wij de gedeputeerde vragen om hier werk 

van te maken. De provincie Noord-Brabant kan hier van toegevoegde waarde zijn voor veel 

grensgemeenten en andere overheden, juist vanwege onze langere betrokkenheid bij dit 

thema. 

 

Vraag aan de gedeputeerde: gaat u werk maken van dit thema en zo ja op welke manier? 

 

4. Bestuurlijk leiderschap. Dit sociaal-maatschappelijke vraagstuk, waarin veiligheid en sociale 

aspecten bij elkaar komen, valt of staat met bestuurlijk leiderschap. Onze Commissaris van 

de Koning vervult al jaren een voorbeeldfunctie als het gaat om het bespreekbaar maken van 

ondermijnende criminaliteit of in de lobby naar andere overheden. Bij een provinciale 

overheid die coördineert, faciliteert, stimuleert en aanjaagt, past een bestuurder of 

bestuurders, die dit thema hoog op de (politieke) agenda blijven zetten. Zowel intern binnen 

de provinciale organisatie als extern in de richting van andere overheden en instellingen. Blijf 

dit doen, maak het thema bespreekbaar, neem de verantwoordelijkheid die past bij de aard 

en omvang van dit probleem in onze provincie. 

 

Tot slot. Naast het vaststellen van de bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’ wordt ons 

gevraagd om de begrotingswijziging vast te stellen ten laste van de ‘bestuursakkoordmiddelen 

Bestuur en Veiligheid’ voor de periode 2020-2023. Het gaat daarbij ook om € 2.500.000 voor de 

extra ambities op het gebied van verkeersveiligheid. De CDA-fractie kan hier kort over zijn. Onze 

provincie heeft op dit vlak al jaren een hoog ambitieniveau. Gelet op het betreurenswaardig hoge 

aantal dodelijke verkeerslachtoffers in Brabant de voorbije jaren is dat in onze optiek ook terecht. 

Het rijgedrag van automobilisten veranderen we niet van de ene op de andere dag en bij 

sommige automobilisten wellicht nooit, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om ook hier 

voor de veiligheid van Brabanders op te komen. 

 

Voorzitter, wij kunnen instemmen met beide beslispunten in dit Statenvoorstel. 


