Van: Nispen van M.
Verzonden: donderdag 5 april 2018 14:19
Aan: Commissie J&V
CC: Wiskerke C.
Onderwerp: Verzoek rondvraag procedurevergadering

Goedemiddag,
Vanmorgen waren een aantal leden aanwezig bij de ontbijtbijeenkomst met de taskforce Brabant
Zeeland om te spreken over ondermijning, zie de uitnodiging hieronder. Mede namens de aanwezige
leden zou ik bij de procedurevergadering graag in de rondvraag de vaste commissie voor J&V willen
voorstellen de regering te vragen (met het voortouw bij de minister van Justitie en Veiligheid) om een
schriftelijke reactie op de ‘Proeve van wetgeving. Voorkomen en aanpakken ondermijning’ van de
Regioburgemeesters. Deze proeve van wetgeving is eerder aan ons toegestuurd, onderdelen daarvan
zijn ook besproken, maar een integrale beleidsreactie vanuit het kabinet op de verschillende specifieke
onderdelen is er niet, daar is ook nog niet eerder om gevraagd, maar zou wel behulpzaam zijn in de
discussie en de voortgang op de verschillende onderdelen. Vandaar dit verzoek.
Bij voorbaat dank voor het op de agenda plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP

Van: Sophie van Hof [mailto:s.van.hof@eindhoven.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 17:07
Onderwerp: Uitnodiging ontbijtbijeenkomst Ondermijning - 5 april 08.00-10.00 uur- Nieuwspoort

Geachte woordvoerders,
In december 2017 heeft u een werkbezoek gebracht aan de Taskforce Brabant Zeeland in
Eindhoven, waarbij wij gesproken hebben over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Inmiddels zijn ook belangrijke stappen gezet in de proeve van wetgeving ‘Voorkomen en
aanpakken Ondermijning’ en willen wij u daar graag meer in detail in meenemen . Wij
begrepen dat u een debat heeft aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving over de
bedreiging van burgemeesters in het Eindhovens dagblad. Het zou dan ook goed zijn dit
gesprek voorafgaand aan dit debat met elkaar te voeren. Daarom willen wij u uitnodigen
voor een ontbijtsessie op donderdagochtend 5 april van 8 tot 10 uur in perscentrum
Nieuwspoort. Hierbij zullen de regio-burgemeesters John Jorritsma en Theo Weterings als
voorzitters van de Taskforce Brabant-Zeeland aanwezig zijn alsmede de experts m.b.t. de
proeve van wetgeving ‘Voorkomen en Aanpakken ondermijning’ en bedreiging van
burgemeesters.
Graag horen wij via een reply op deze mail of u op 5 april 2018 van 08.00 tot 10.00 uur ’s in
Nieuwspoort aanwezig kunt zijn. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en uw
beleidsmedewerker is uiteraard ook van harte welkom.
Hartelijke groet,
Karin van den Berg, Public Affairs gemeente Tilburg
Sophie van Hof, Public Affairs gemeente Eindhoven

