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Breda, 25 september 2020 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 Spelregels Bredaas BeRaad 
 
Aan het college van B&W van Breda 
 
Onderwerp: houdbaarheid voorzitter veiligheidsregio 
 
Geachte burgemeester, 
 
Met afgrijzen heeft onze fractie naar de beelden van de supportersbijeenkomst gisteravond op het 
Olympiaplein in Tilburg gekeken. Terwijl het aantal coronabesmettingen oploopt en Nederland afglijdt in 
een tweede golf en in het Amphia ziekenhuis voor het eerst sinds augustus weer coronadoden vielen, leek 
het alsof men in Tilburg nog nooit gehoord had van het coronavirus. Dat terwijl tijdens de eerste golf 
Tilburg, net als Breda, lange tijd een van de grootste coronabrandhaarden was, waarschijnlijk mede 
veroorzaakt door carnaval. Destijds kon dit nog aan onbekendheid met en onwetendheid over het virus 
gewijd worden. Maar inmiddels zijn we die fase ruimschoots voorbij. 
Wij moedigen onze collega’s in de Tilburgse raad dan ook aan om haar controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol te nemen tijdens het verantwoordingsdebat met hun burgemeester. Maar de 
heer Weterings is niet alleen burgemeester van Tilburg. Hij is ook voorzitter van de veiligheidsregio waar 
Breda onder valt. En in die hoedanigheid neemt hij beslissingen die ook voor onze stad gelden. Beslissingen 
die grote invloed hebben op de bewegingsvrijheid van onze inwoners en de mogelijkheden van onze 
ondernemers. Dat, samen met de bizarre uitspraken van de heer Weterings – “dit zo organiseren was een 
bewuste keuze”1 en “het uit de hand lopen is de schuld van de supporters”2 – maakt dat de kwestie ook een 
Bredase aangelegenheid is. En dat brengt ons tot de volgende vragen: 
 
1. Wat is uw reactie op wat er gebeurd is op het Olympiaplein, en de wijze waarop de voorzitter van de 
veiligheidsregio vooraf en achteraf heeft gereageerd? 
2. Wat doet deze gebeurtenis met het draagvlak voor de coronamaatregelen? 
3. Vindt u dat de heer Weterings na dit fiasco nog houdbaar is als voorzitter van de veiligheidsregio? Kunt u 
uw antwoord uitgebreid toelichten? 
4. Nu het risico er is dat het virus zich op grootschalige wijze heeft verspreid onder Tilburgers, wat gaat u 
eraan doen om te voorkomen dat zij de komende dagen op de Bredase terrassen en in onze horeca het virus 
verder gaan verspreiden? 
5. Kunt u, gelet op het afzwakkende draagvlak voor coronamaatregelen én het feit dat er waarschijnlijk op 
zeer korte termijn strakkere maatregelen worden geïntroduceerd, deze vragen per ommegaande, maar 
uiterlijk binnen 1 week, beantwoorden?  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Verdaasdonk 
Fractievoorzitter SP Breda 
 

 
1 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3265046/bewuste-keuze-om-willem-ii-fans-op-plein-naar-de-wedstrijd-te-laten-
kijken-zegt-burgemeester 
2 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3265153/niet-de-schuld-van-gemeente-dat-het-misging-op-het-willem-ii-fanplein-
vindt-burgemeester 


