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Schriftelijke vragen van SP over uitspraken De Bie over het opschonen van de
politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek

Datum

23 februari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Everling,
Bij brief van 16 februari 2021, ingekomen op 16 februari 2021, heeft u namens
de SP fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Deelt u de mening van de SP-fractie dat dergelijke uitspraken
gedeputeerde-onwaardig zijn, al was het alleen maar omdat een
gedeputeerde er voor alle Brabanders moet zijn, inclusief de “op te schonen”
beroepsgroepen? Graag een toelichting op uw antwoord.
Antwoord: Zou de term ‘opschonen’ inderdaad gebruikt zijn, dan is ons
college het met u eens dat dit een bestuurder onwaardig is en niet past bij de
open en respectvolle samenleving waar dit college voor staat. De heer De Bie
blijkt deze term overigens niet te hebben gebruikt tijdens de partijbijeenkomst.
Het aan de heer De Bie toegeschreven citaat is inmiddels door de media
gerectificeerd.

2. Deelt u de mening van SP-fractie dat dergelijke uitspraken, ondermijnend
zijn voor onze democratie? Graag een toelichting op uw antwoord.
Antwoord: Ja, zouden deze woorden inderdaad gebruikt, dan deelt ons
college deze mening. Ons college staat voor een krachtige democratie en
streeft niet voor niets een open parlementaire samenwerking met Provinciale
Staten na, juist om de inbreng van elke fractie vanuit het democratische
gedachtengoed op waarde te schatten.
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3. Deelt u de mening van het Forum voor Democratie en ogenschijnlijk ook
die van uw mede collegelid de heer De Bie dat er sprake zou zijn van
onderuitputting en dat de provincie Noord-Brabant het geld niet op zou
krijgen? Graag een toelichting op uw antwoord.
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Antwoord: Nee. Zoals uw Staten welbekend, zijn de maatschappelijke
opgaven groot. Of het nu gaat om het tegengaan van verdroging, de
benodigde investeringen in de energietransitie, de onder druk staande (vrije
tijd) economie of ons mobiliteitssysteem, stevige investeringen zijn nodig. Meer
dan de provincie Noord-Brabant tot haar beschikking heeft, zeker met oog op
de nabije toekomst. Van onderuitputting in onze provincie is dus geen sprake.

4. Deelt u de mening van de SP-fractie dat er een grens is overschreden?
Graag een toelichting op uw antwoord.
Antwoord: Een uitspraak hierover laten wij aan uw Staten. Dit college staat
achter en blijft handelen naar hetgeen wij hebben afgesproken, in de
principes van samenwerking én de recent opgestelde verklaring van de vijf
samenwerkende partijen. Campagne gerelateerde optredens doen hier geen
afbreuk aan.

De samenwerking tussen de vijf partijen (VVD, CDA, FvD, Groep Rutjens en
Lokaal Brabant) leunt sinds haar start zwaar op het adagium ‘Brabant =
Brabant, Den Haag = Den Haag’. Wat zoveel zegt als: de Brabantse FvD’ers
zijn niet zo extreem als Baudet of het landelijke Forum. Het moge duidelijk zijn
dat de SP van meet af aan dit een gemankeerd argument vond. Daarnaast
zien we nu steeds vaker dat prominente Brabantse FvD’ers, waaronder
gedeputeerde de Bie, opduiken bij belangrijke (campagne) momenten van het
Forum voor Democratie. Afgelopen weekend zo ook dus in Breda. Dit laat
wat de SP betreft klip en klaar zien dat de Brabantse FvD’ers volledig achter
de landelijke kopstukken en partij staan, ondanks alle ophef over het extreme
gedachtegoed dat welig tiert binnen de partij.
5. Acht u gezien het bovenstaande het adagium ‘Brabant = Brabant en Den
Haag = Den Haag’, net als de SP dat al langere tijd acht, ook niet langer
houdbaar? Graag een toelichting op uw antwoord.
Antwoord: Ja, dat zijn we met u eens. Zoals ook stond in de verklaring van de
vijf samenwerkende partijen is deze afspraak niet houdbaar gebleken. Dit is
voor deze partijen reden geweest om de coalitiesamenwerking open te
breken en meer en meer te streven naar een open parlementaire
samenwerking, met het bestuursakkoord als inhoudelijke basis waaraan wij
werken.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,
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C. Thomassen,
programmamanager Ondersteuning Bestuur en Management
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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