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Kort verslag gesprek clubraad met de burgemeester d.d. 25 juli 2022 
Aanwezig: burgemeester, de heren Aerssens en Kluft (NAC Breda), de heren Mul, Stam, Wierikx, 
Koks en V.d. Bemt (clubraad), de heren Van Haaften en Van Deventer (POL), de heer Koevoets 
(gemeente OOV) 
  

1. Opening en eventuele mededelingen 

• De heer Kluft neemt deel via teams. 

• De betrokken portefeuillehouders uit het college hebben kennisgemaakt met een 
delegatie van de beoogd aandeelhouders.  
  

2. Vaststellen verslag d.d. 22 februari 2022 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 
Met de nieuwe eigenaren wordt nog opgepakt de afspraak rond het uitwerken van ‘voor welke 
waarden staat de NAC-supporter’. Idee is de uitwerking naar buiten te brengen rond de derby 
tegen Willem II. 
 

3. Terugblik op vorig seizoen  
Er is een korte samenvatting van hoe het seizoen is verlopen in de vorm van een raadsbrief 
richting de raad gestuurd. Dit geeft de aanwezigen geen aanleiding tot aan- of opmerkingen. 
Het is een heldere uiteenzetting. 
Oproep is dat na ongeregeldheden supporters zich uitspreken tegen het geweld zoals dat is 
gedaan na de ongeregeldheden rond ADO Den-Haag. 
Landelijk is met de clubs in de KKD afgesproken de wedstrijdvoorbereiding aan te scherpen 
en te komen tot een uniforme handelswijze door burgemeesters bij niet nakomen van de 
vergunningsvoorwaarden en na ongeregeldheden. Ook evaluatie wedstrijden en het 
monitoren van het nakomen van afspraken maken daar deel van uit. Dit mede met het oog op 
de aanwezigheid van grote clubs in de KKD, de te spelen derby’s en de zorgen rondom de 
kwaliteit van de veiligheidsorganisatie bij sommige clubs in de KKD. Ook de KNVB heeft hier 
aandacht voor. De afgesproken dadergerichte aanpak blijft in de regel het uitgangspunt. Het 
handelingskader voor burgemeesters wordt vanuit de expertgroep opgesteld en wordt t.z.t. 
ook besproken met het landelijk supporterscollectief. 
 

4. Risicocategorisering wedstrijden 
Het bij de agenda gevoegde overzicht geeft aan wat de risicocategorisering was bij de laatste 
wedstrijd tegen de desbetreffende club.  
De indeling is nog steeds actueel met de navolgende correcties: 
- ADO: B met buscombi 
- Willem II (B) en De Graafschap (A): risico afhankelijk van de ervaring met de uitwedstrijd 

aan te passen. 
 

5. Vooruitblik naar volgend seizoen 
De stemming onder de supporters is positief. Vooralsnog zijn er geen verwachtingen qua 
sportieve prestaties behoudens het behalen van de nacompetitie. Maar bij goed presteren 
team kan dit uiteraard veranderen. 
Bijzonderheid is dat WK gespeeld wordt tijdens dit seizoen. Aandacht voor de 3 weken geen 
wedstrijden voor Willem II – NAC Breda. Dit wordt gezien als een risicofactor omdat tijdens 
deze weken de spanning geleidelijk kan oplopen toewerkend naar de derby zonder afleiding 
door een andere wedstrijd. Politie en gemeente nemen dit op met de collega’s in Tilburg. 
Vanuit de KNVB zal tijdens zowel de uit- als de thuiswedstrijd tegen Willem II een auditor 
aanwezig zijn. Deze schuift ook aan bij de vierhoeken. 
Het is belangrijk kort na ongeregeldheden rondom wedstrijden met elkaar te evalueren. Dit 
wordt hoger op de agenda van de vierhoek gezet. In overweging nemen na incidenten een 
onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren los van de emotie. In de vierhoek bespreken hoe 
dit te organiseren. 
 

6. Rondvraag 

• Uitgangspunt bij de inzet van de politie blijft ‘afwezig als het kan en aanwezig als het 
moet’. Door de driehoek wordt in de afweging over de inzet van de politie ook rekening 
gehouden met de opkomsttijden in relatie tot de inschatting van de risico’s. 
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• Het volgende periodiek gesprek wordt gepland in de weken voor de uitwedstrijd tegen 
Willem II. 
 

7. Sluiting 
De burgemeester spreekt de hoop uit dat het een voor NAC Breda sportief succesvol seizoen 
zal worden, dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 


