‘s-Hertogenbosch, 11 juni 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: criminele praktijken bij voetbalclubs
Geacht college,
Gisteren berichtte Omroep Brabant over criminele inmenging bij Brabantse voetbalclubs,
waarnaar onderzoekers van Tilburg University en Bureau Bruinsma onderzoek doen.
Het CDA is geschrokken van de eerste, tussentijdse conclusies van dit onderzoek, waaruit blijkt
dat bij vijf van de twaalf onderzochte voetbalclubs sprake is van criminele activiteiten. Hieronder
drugshandel, dubieuze sponsors, infiltratie van criminelen en betalingen met zwart of
misdaadgeld.
Omdat sprake lijkt van een provinciaal probleem, waarbij de Brabantse onderwereld steeds
verder oprukt en haar ondermijnende activiteiten alsmaar uitbreidt richting onschuldige mensen,
heeft het CDA voor u als provinciebestuur de volgende vragen:
1. Bent u bekend met het bericht ‘Criminele praktijken bij zeker vijf voetbalclubs’1 van Omroep
Brabant?
2. Wat is uw reactie op dit bericht en de tussentijdse onderzoeksconclusies waarnaar wordt
verwezen?
3. Worden aan deze conclusies en volgende conclusies concrete acties verbonden?
Indien ja, welke?
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?
5. Zijn u signalen bekend dat, behalve bij voetbalclubs, ook bij andere sportverenigingen in
Brabant sprake is van criminele inmenging?
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?
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?
8. Zijn u signalen bekend over eenzelfde criminele inmenging in de Brabantse profsport?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
Coen Hendriks
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Zie https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3010883/Criminele-praktijken-bij-zeker-vijf-voetbalclubs,

