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onderwerp Ondermi jnende cr iminal i te i t 

Geachte mevrouw Schippers, 

De bestr i jd ing van georganiseerde cr iminal i te i t is een van de meest moei l i jke 
maatschappel i jke opgave van de overheid. Politie, jus t i t ie , gemeente , belast ingdienst en 
andere overheidsinstant ies werken schouder aan schouder om dit probleem fors aan te 
pakken. 

Recent heeft de Taskforce Brabant-Zeeland in een brief aan het kabinet de urgent ie 
hiervan nog eens benadrukt en een aantal concrete voorstel len gedaan. De 
ondermi jnende cr iminal i te i t en de impact hiervan op de samenleving gr i jpen diep in op de 
lokale sociale s t ructuur , economie en vei l igheid. Dit legt een grote druk op bestuurders en 
ambtenaren , die met de bestr i jd ing belast z i jn . 

In de komende kabinetsperiode vragen wi j u de aanpak van georganiseerde cr iminal i te i t 
hoge pr ior i tei t te geven. Niet alleen door in te zetten op repressie maar vooral ook om 
gemeenten beter toe te rusten op de zware maatschappel i jke opgave om cr iminal i te i t te 
voorkomen. 

Bestuurders en ambtenaren worden helaas steeds meer het s lachtof fer van int imidat ies 
en bedreig ingen. Het is tegen deze achtergrond dat w i j met bezorgdheid naar recente 
ontwikkel ingen k i jken, waar in just i t ie een onlangs veroordeelde wapenhandelaar in eerste 
instant ie niet vervolgde voor bedreiging van een burgemeester en een pol i t ie-ambtenaar 
omdat hi j al twee keer is veroordeeld to t lange gevangenisst raf fen. 

Om deze reden zijn wi j van mening dat bestuurders en ambtenaren onvoorwaardel i jk 
moeten worden gesteund in hun str i jd tegen de georganiseerde cr iminal i te i t . Z i j 
verdienen niet alleen op de verschi l lende bestuur l i jke niveaus steun maar 
vanzel fsprekend moeten zi j zich in hun str i jd ook gesteund voelen door het Openbaar 
Ministerie en het s lu i ts tuk: het strafrecht. 
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In de komende kabinetsperiode verzoeken wi j u eveneens zorg te dragen voor borging 
van de bescherming van bestuurders en ambtenaren. 

Met vr iendel i jke groet, 
De raad van Waalwi jk , 
Namens deze, a 

ocken 

Een afschri f t van deze brief is verzonden naar: 
- Gemeenteraden en commissar is van de Koning in de provincie Noord-Brabant 
- Het Openbaar Ministerie 
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