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M. Oonincx
ex art 9 RvO inzake
ondermijning en het in kaart brengen van
criminaliteit

Beste heer Hoogbergen en heer Van Vliet,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Vanaf wanneer wordt de ‘criminele kaart’ ook in Breda toegepast? Indien deze niet gebruikt wordt,
waarom niet?
Antwoord 1.
De criminele kaart is een product van de innovatiecel van de politie Zeeland West-Brabant. De
innovatiecel heeft het district De Baronie - waarvan Breda deel uitmaakt - uitgekozen als pilotgebied voor dit nieuwe fenomeen. Inmiddels zijn er op basis van de informatie van de innovatiecel
ook acties uitgevoerd. En worden er acties voorbereid.
Om het gebruik van de criminele kaart bij de agenten van de basisteams te bevorderen is besloten
om bij de verschillende teams een eigen toepassing neer te zetten, zodat de teams zelf ook met de
criminele kaarten aan de gang kunnen gaan.
De eerste plek waar dit is gerealiseerd, is team Weerrijs. Daar wordt voor een periode van een half
jaar gestart met deze lokale toepassing van de “criminele kaart”. Binnen het werkgebied van dit
team valt ook het westelijk deel van Breda. Na afloop van dit halfjaar vindt de evaluatie plaats.
Afhankelijk van de ervaringen zal een besluit worden genomen over het wel of niet uitrollen over de
gehele eenheid Zeeland-West-Brabant.
Vraag 2.
Is het college het met de PvdA en WD eens dat dit type instrumenten helpt om de ondermijning in
Breda en West-Brabant te bestrijden?
Antwoord 2.
Ja, het instrument kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van ondermijning. Daarbij sluit dit
instrument ook prima aan bij de Breda-Aanpak. Want dankzij die criminele kaart kunnen we de
criminele fenomenen sneller in kaart brengen, waardoor we beter in staat zijn om te anticiperen op
deze fenomenen en vervolgens te acteren zodat we het criminele proces verstoren.
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Vraag 3.
Bent u bereid om samen met de samenwerkingspartners aan de Bredase gemeenteraad een
presentatie te geven over het bovengenoemde programma?
Antwoord 3.
De criminele kaart wordt ook mede gefinancierd uit de extra gelden die de Taskforce Zeeland
Brabant heeft ontvangen voor de aanpak van de ondermijning. Ik ben graag bereid om als
bestuurslid van de Taskforce u te informeren over de inhoud en voortgang van dit programma.
Vraag 4.
Bent u het met de heer Boelhouwer eens dat de Nederlandse politiek meer aandacht heeft voor de
problematiek in Amsterdam dan in de rest van het land?
Antwoord 4.
Hoewel ik de reactie van de heer Boelhouwer na de verschijning van het rapport van Tromp en
Tops over de ondermijnende criminaliteit in Amsterdam wel begrijp, moet ik constateren dat de
politiek de laatste jaren juist ook veel aandacht heeft gehad voor de ondermijning in Brabant. Niet
voor niets konden we de afgelopen jaren ook op Haagse steun rekenen voor de Taskforce.
Een instrument dat geen enkele regio kent. Daarnaast zijn we bij de verdeling van de middelen die
dit kabinet ter beschikking heeft gesteld voor de aanpak van ondermijning als regio ook meer dan
gemiddeld bediend. Daarnaast hebben bewindslieden en Kamerleden bezoeken gebracht aan onze
regio om zich te laten informeren over de ondermijnende criminaliteit. Het is wel belangrijk om te
beseffen dat de aanpak een lange adem vergt waarbij steun vanuit Den Haag essentieel is en blijft.
We doen er vanuit Brabant daarom alles aan om te bewerkstelligen dat Den Haag aandacht blijft
houden voor de problematiek van de georganiseerde drugscriminaliteit in onze provincie.
Vraag 5.
Bent u net als de heer Boelhouwer bang dat politiecapaciteit voor ondermijning naar Amsterdam zal
verdwijnen?
Antwoord 5.
Ik heb vooralsnog geen signalen dat daar sprake van zal zijn. Maar natuurlijk houden we
verschuivingen in capaciteit goed in de gaten. Want capaciteit is cruciaal om uiteindelijk tot acties
tegen de georganiseerde criminaliteit over te kunnen gaan.

