
Breda, 30 augustus 2022.  

Geachte leden van de gemeenteraad,   

Het vertrouwen in de overheid heeft ongetwijfeld de aandacht van ons allemaal, ook van u. Ook in 
Breda is het vertrouwen ver te zoeken. U doet er vast, vechtend tegen de bierkaai van 
toeslagenaffaires, jeugdzorgdebacles en ander landelijk leed, alles aan dat te herstellen.  

Ondanks alle goede bedoelingen achter het beleid en van de uitvoerders, kan het eindresultaat zijn 
dat individuele Bredanaars zodanig in de mangel komen dat we achteraf allemaal zeggen: dat was 
niet de bedoeling. En dan? En is er constante aandacht en oprechte betrokkenheid van de 
gemeenteraad nodig om ervoor te zorgen dat de menselijke maat leidend blijft bij gemeentelijk 
handelen.  
 
We willen u graag enkele vragen voorleggen over hoe de gemeente volgens u zou moeten omgaan 
met de burger. Over welke principes daarbij centraal zouden moeten staan. We stellen die vragen 
open en niet aan de hand van werkelijke casussen, hoewel u en ik die allemaal zo kunnen 
opnoemen.  

Want als we één voorbeeld noemen leidt dat de aandacht af van de kern van de zaak: Hoe dichtbij 
willen wij als “gemeente die alles samen brengt” nu echt zijn ?  
 
Geen concrete voorbeelden dus, maar wel hieronder een verduidelijking van hoe goedbedoeld 
beleid en consequente uitvoering van alle overheids-radartjes tot ongewenste situaties voor 
personen kunnen leiden: 
 
Iedereen wil ondermijnende criminaliteit tegengaan. Niemand wil  dat Nederland een Narcostaat 
wordt waar maffia en bendes de dienst uit maken. We willen geen bloedige afrekeningen die soms 
aan de orde van de dag lijken.   

Politie, Justitie en OM doen er daarom alles aan om de boeven te vangen. Daarbij is veel  
toegestaan. Zij gebruiken alle middelen, strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en  civielrechtelijk. Het 
RIEC organiseert en coördineert dat regionaal. “Maak boeven op alle fronten het leven  
onmogelijk”, dat is het devies.   

Criminelen moeten we aanpakken. Maar wat als onze instanties er naast zitten. Wat als informatie 
achteraf onjuist blijkt, en wij op foutieve algoritmes of vooroordelen worden. Dan kan het, dat een 
Bredanaar onterecht te boek komt te staan als crimineel. Het gevolg kan dan zijn dat je leven 
afgepakt wordt.  Met als ongewenst gevolg dat strafrecht  - vervolging door het OM –, 
bestuursrecht - gebiedsverboden of boetes -  en Civielrecht --je baas ertoe brengen je te ontslaan 
of van je werk te halen--.   

Je leven, je gezinsgeluk, je reputatie, kortom je toekomst alles glijdt uit je handen weg.  
 

Tot zover de verduidelijking. U heeft als gemeenteraad grote ambities geformuleerd met Verbeter 
Breda. U wil kloven dichten, mensen nader tot elkaar brengen en als overheid dichtbij zijn. U heeft 
het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om met hun  handelen de 
mensen dichter bij elkaar te brengen.  

En tegelijkertijd: Door volgzaam mee te werken aan landelijk beleid brengt de gemeente 
Bredanaars in problemen. Waarom is er niemand die even op de rem trapt? Niemand die 
tegengas geeft:  “He hallo we kennen die persoon al jaren”. Da is unne goeie. Laten we nog eens 
goed naar deze zaak kijken want dit kan en wil ik niet geloven.…”  

Die houding voedt het wantrouwen. Dat ontmoedigt mensen in het uitsteken van de nek voor 
elkaar, voor de buurt, de stad, het dorp. Dat onterecht toebrengen van leed, ook al doe je als 
overheid uit oogpunt het algemene belang, vraagt om excuus, om erkenning, om compensatie 



en in ernstige gevallen zelfs eerherstel. 

Daarom vragen wij u: 
 
1. Hoeveel schade aan onschuldige Bredanaars mag de het handelen van College van B&W 

en/ of uw Raad opleveren?  

2. Hoe zou u willen dat de gemeente handelde als het u of een van uw u naasten betrof die 
onterecht gemangeld wordt de algoritmen en desinformatie?  

2A. Welk kader van zorgvuldigheid gaat u meegeven aan het College als het gaat om  
verdenking en aanpak van Bredanaars? 

3. Hoe zou u willen dat de burgemeester/ het college handelt als blijkt dat ze u of een van u  
naasten onterecht benadelen en dat ze onterecht uw het leven onmogelijk hebben gemaakt?  

3A. Welke opdracht geeft u de Burgemeester College mee richting ernstig benadeelde 
Bredanaars?  

4. Welke mores zou u aan Bredanaars willen beloven over wederzijds vertrouwen, zodat we niet in  
angst en haat tegenover elkaar komen te staan, maar ‘schouder aan schouder’ naast elkaar staan  
voor een Breda dat samenbrengt? 

5. Bij welk MENS in het gemeentebestuur kan een Bredanaar aankloppen als die zich door het  
systeem/ de gemeente onheus bejegend voelt?   
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