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Amendement Aanpak ondermijnende criminaliteit
Amendement van de leden C.W. Bierens, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, P. van Dijk en
F. Babijn
Ontvangen op 18 november 2016
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 18 november 2016
Kennis genomen hebbende van:
De najaarsnota 2016 van de Provincie Zeeland;

Overwegende dat:
Georganiseerde criminaliteit -ook in Zeeland- het lokale en regionale gezag beoogt te
ondermijnen, de veiligheid en leefbaarheid te verslechteren en schade oplevert voor
bedrijven en burgers;
Overheden in gezamenlijkheid de afgelopen jaren steeds meer inzet leveren om
ondermijnende criminaliteit aan te pakken;
De Provincie op een aantal gebieden maatregelen neemt om ondermijning in de
Zeeuwse samenleving te voorkomen door deelname en een financiële bijdrage te
leveren aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum ( RIEC) en de Taskforce
Brabant-Zeeland;
- Subsidies, vergunningen, aanbestedingen en vastgoedtransacties onderwerpen zijn
waarbij de provinciale overheid ongewenst facilitator kan worden van personen
en/of organisaties die activiteiten ontwikkelen die het functioneren van de overheid
en de samenleving bewust ondermijnen;

Zijn van oordeel dat:
- Voorkomen moet worden dat sprake kan zijn van facilitering via dienstverlening door
overheden, waaronder de provincie, van criminele activiteiten dan wel strafbare
feiten ( waarvan een betrokkene financieel voordeel heeft);
De voorgestelde jaarlijkse bijdragen van de provincie Zeeland aan het RIEC (
40.000,--) en de Taskforce ( 50.000,--) effectiever zijn en meerwaarde bieden als er
binnen de provinciale organisatie meer capaciteit is om signalen van ondermijnende
criminaliteit te verzamelen, BIBOB-aanvragen te behandelen en de bewustwording
binnen de provinciale organisatie te vergroten;
GS afspraken dient te maken met het RIEC en de Taskforce zodat de bijdragen
uitsluitend ten goede komen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen
de provincie Zeeland;
Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2017 worden geïnformeerd over de
voortgang van bovenstaande.

Besluiten:
- In de periode 2017 tot en met 2019 jaarlijks 50.000,-- extra vrij te maken ( vanuit de
budgettaire ruimte) om binnen de provinciale organisatie krachtig in te zetten op het
verzamelen van signalen van ondermijning, op BIBOB-aanvragen, bewustwording en
op andere zaken die nodig zijn voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
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