
 

 

 

 
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg. 

Betreft: vragen ex, Artikel 40 RvO, ‘Verharding georganiseerde criminaliteit in Tilburg’ 

Tilburg, dinsdag 9 juni 2020, 

Geacht College,  

“Ruzie in de onderwereld”, “Kalasjnikov”, “beschoten panden, kogelinslagen”, “een speciaal 

rechercheteam”, termen “die we kennen uit Amsterdam”, aldus ook de politie. Het enige verschil is 

dat dit plaatsvindt op de Korvelseweg, de Capucijnenstraat, de Dolomietenweide en de Van 

Mierisstraat, straten in ons eigen Tilburg. Zelfs kinderen zijn getuige van een schietpartij waarbij de 

vader wordt beschoten. 

En dat baart de VVD Tilburg én het CDA Tilburg grote zorgen. Natuurlijk zijn wij niet blind voor de 

voor de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Met haar witwaspraktijken, drugsdeals en 

extreem geweld. Maar dat dit enkele dagen op elkaar volgt in onze stad is toch wel degelijk 

schrikken.  

Wij staan dan ook pal achter het aandachtsgebied zoals we dat als Raad hebben vastgesteld in het 

integrale veiligheidsplan 2018-2022: ‘een weerbare stad tegen ondermijning’. We staan pal achter de 

extra gelden voor de Taskforce Brabant Zeeland en we staan ook pal achter de bestuurlijke aanpak, 

in combinatie met het bouwen aan weerbare wijken en buurten. Tevens willen we voorkomen dat 

onze jeugd en jongeren in aanraking komen met deze onderwereld. Daarover stelden wij eerder al 

vragen in het kader van ‘drugs op schoolpleinen’ (maart 2020) en hebben wij vragen gesteld over de 

‘Veiligheid en Pactwijken’ (december 2019). In die laatste schrijft u onder andere dat ‘signalen en het 

geweldsaspect binnen de georganiseerde criminaliteit is in Tilburg minder aanwezig dan in 

Rotterdam en Amsterdam’.  

Daarom stellen de VVD Tilburg en het CDA Tilburg de volgende vragen: 

1) Bent u het met ons eens dat de recente incidenten een ander licht doen schijnen op de vraag 

of we in Tilburg een verharding zien van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit 

(t.o.v. uw beantwoording in december 2019)?  

2) Hoe duidt u de recente ontwikkelingen, met onder andere een aantal schietincidenten in het 

licht van het door ons vastgestelde integrale veiligheidsplan en het aandachtsgebied ‘een 

weerbare stad tegen ondermijning’? 

3) Is het college voornemens om aanvullende inzet te plegen om dit aandachtsgebied te 

versterken? Indien ja, op welke termijn, met welke inzet en hoe betrekt u daarin de Raad?  

4) Eind vorig jaar is er door een extern bureau een onderzoek gedaan naar “de 

criminaliteitsbeeldanalyse” In eerdere beantwoording in december 2019 van vragen met 

betrekking tot dit onderwerp gaf het college aan dat het vertrouwelijk rapport eind 2019 

gereed zou zijn en de publieksversie daarna niet lang op zich zou laten wachten. Kan het 

college aangeven of dit rapport inmiddels behandeld is en wanneer dit naar de raad gaat? 



 

 

Uw antwoorden zien we graag tegemoet, namens de beiden fracties, 

 

Niels van Stappershoef (VVD Tilburg) 

Marti de Brouwer (CDA Tilburg) 


