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Kennis nemen van
Start onderzoek “Gemeentelijke en provinciale kwaliteit” met als thema
“Weerbare Overheid in relatie tot georganiseerde ondermijnende criminaliteit in
het buitengebied”

Aanleiding
De directe aanleiding voor het onderzoek “Gemeentelijke en provinciale
kwaliteit“ vormt het huidige bestuursakkoord. Daarin is de ambitie verwoord om
samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) de kwaliteit van de
Brabantse gemeenten integraal en voor alle Brabanders in beeld te brengen. De
provincie en de VBG hebben ervoor gekozen om in het kader van het
Programma Veerkrachtig Bestuur te komen tot een verdere uitwerking. Met elkaar
is de afspraak gemaakt om elk jaar gedurende deze bestuursperiode een thema
te kiezen waar zowel gemeenten als provincie bij betrokken zijn. Aan de hand
van het gekozen thema kan dan inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze(n)
gemeenten en de provincie hun rollen invullen en bestuurskracht tonen. Via het
blootleggen van de complexiteit van de problematiek en goede voorbeelden
verwacht men gemeenten en provincies te inspireren en handvatten aan te reiken
hoe het ook anders zou kunnen.
Eind maart jl. is in samenspraak met de VBG voor 2016 gekozen voor
“Weerbare overheid in relatie tot (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in
het buitengebied”. Het probleem van de (georganiseerde) ondermijnende
criminaliteit vraagt in toenemende mate om aandacht en inzet van de lokale,
provinciale en landelijke overheid om stappen te zetten die nodig zijn om de
samenleving te beschermen tegen bedoelde criminele praktijken. De
onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet zijn in samenspraak met diverse
stakeholders waaronder de Task Force, het Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum (RIEC oost en west Brabant), Samen Sterk in Brabant en intern
met het project Samen tegen Dumpen, Kennis en Onderzoek en het kabinet
ontwikkelt.
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Het onderzoek is begrensd tot (georganiseerde) criminaliteit in het buitengebied,
die in het bijzonder:
• zich voordoet op recreatieparken;
• gemoeid is met leegstaande panden;
• zich voordoet op kwetsbare locaties o.a. drugsproblematiek.
(Bij deze laatste categorie gaat het vooral om kwekerijen, laboratoria en
dumpingen.)

Datum

11 oktober 2016
Documentnummer

GS: 4070908
PS: 4096601

Afbakening en eerste uitwerking zijn gebaseerd op twee criteria:
1. Aanvullend op en versterkend voor diverse bestaande trajecten. (In dit geval
onder meer voor die van de Task-Force en Samen tegen Dumpen.)
2. Gemeenten en provincie moeten in staat zijn de betreffende onderwerpen op
te pakken.

Bevoegdheid
Het college van Gedeputeerde Staten is vanuit haar initiërende en
beleidsvoorbereidende rol verantwoordelijk voor de wijze waarop het proces van
samenwerking en/of herindeling van het lokale bestuur wordt vorm gegeven. Het
in kaart brengen van de bestuurskracht op belangrijke beleidsterreinen vormt hier
een belangrijk onderdeel van.

Kernboodschap

1. Het onderzoek naar de ”Gemeentelijke en provinciale kwaliteit” maakt
inzichtelijk op welke wijze gemeenten (en provincies) hun bestuurskracht
tonen op het gekozen thema.
Onder bestuurskracht wordt verstaan: “Slagkracht, effectiviteit, waarbij het
bestuur afhankelijk van de schaal en de complexiteit van de opgave in staat is
de juiste partners bij elkaar te brengen, plannen en ideeën te verbinden en
door het aangaan van wisselende allianties maatschappelijke effecten en
resultaten weet te bewerkstelligen. Een bestuur dat ook weet wanneer een
opgave zijn veerkracht te boven gaat, omdat de daarvoor benodigde
kwaliteit en/of expertise ontbreekt, en daarop passende maatregelen neemt.“

2. Het onderwerp ‘Weerbare overheid in relatie tot ondermijnende criminaliteit
in het buitengebied “
Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten.
1. Een schets van hoe de gemeenten in Brabant hun rol vervullen in relatie
tot ondermijnende criminaliteit in het buitengebied bezien vanuit de scope
van bestuurskracht. Het gaat hierbij niet zozeer om een beschrijving per
gemeente, maar vooral om een algemeen beeld. Inzichtelijk wordt
gemaakt wat de dillema’s zijn en de succes- en faalfactoren in de
procesaanpak van vraagstukken (van bewustzijn tot het vermogen van
doorpakken) die verbonden zijn aan de specifieke ondermijnende
criminaliteit zoals die zich voordoet op recreatieparken, leegstaande
panden en kwetsbare locaties in het buitengebied i.v.m. o.a.
drugsproblematiek.
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2. De wijze waarop de gekozen provincies hun formele rol uit oefenen en
welke toegevoegde waarde ze leveren m.b.t. dit thema en zo mogelijk
toegespitst op criminaliteit die zich voordoet op recreatieparken,
leegstaande panden respectievelijk kwetsbare locaties (in relatie tot o.a.
drugsproblematiek.)
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3. Doel van het onderzoek is primair kennisdeling en leren.
De resultaten van het onderzoek dienen dusdanig te zijn dat gemeenten
respectievelijk provincies aan de hand van het jaarlijks te kiezen thema
kennis kunnen nemen van elkaars werkwijze en kunnen leren op inhoud,
aanpak, visie en/of gekozen strategie. Vooral ook uit oogpunt van
bestuurskrachtig handelen.
Bovendien zullen de resultaten zo worden gepresenteerd dat het ook
burgers en andere partijen inzicht geeft in de wijze waarop beide
overheidslagen met het thema aan de slag zijn.

4. Doelgroepen van het onderzoek
Alle 66 Brabantse gemeenten en ten minste drie provincies waaronder de
provincie Noord-Brabant.

5. Op te leveren resultaat
Een eindrapportage (eerste kwartaal 2017), een aantal toe te passen
instrumenten waaronder zogenaamde barrièremodellen en een voorstel
voor een vervolgaanpak.
In samenspraak met de VBG zal worden bezien op welke wijzen(n)
conclusies en aanbevelingen zullen worden opgepakt.

Europese en internationale zaken

n.v.t.

Communicatie
Samen met de VBG zal worden bezien op welke wijze(n) de resultaten worden
kenbaar gemaakt. Gezien het onderwerp zowel voor wat betreft de
bovengenoemde doelgroepen als voor een breed publiek.

Vervolg
• Na oplevering van het onderzoek “Weerbare overheid in relatie tot
ondermijnende criminaliteit in het buitengebied “ zal in samenspraak met de
VBG en mogelijk andere relevante partijen worden bezien of het wenselijk is
een vervolgtraject te organiseren.
• Eind van dit jaar start het overleg met de VBG om te komen tot een keuze van
het thema voor 2017.
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Bijlagen
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer R. Peusens, rpeusens@brabant.nl
Eenheid Bestuurlijke Organisatie en Toezicht, programma Veerkrachtig Bestuur
Opdrachtnemer: mevrouw M. Bonn, mbonn@brabant.nl
Eenheid Bestuurlijke Organisatie en Toezicht, programma Veerkrachtig Bestuur
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