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Onderwerp: bestuurlijke weerbaarheid lokale politiek

Geacht(e) afdelingsbestuur en/of fractievoorzitter,
Ondermijning is een groot maatschappelijk probleem in Brabant en Zeeland. Van
ondermijning is sprake als lokale gemeenschappen worden aangetast door vermenging van
onder- en bovenwereld. Bedreigingen grof geweld zijn bekende tactieken van de
onderwereld. Ook het -sluipend- manipuleren van lokale gemeenschappen om het criminele
imperium veilig te stellen en aanzien te verwerven komt veel voor. Denk aan het 'helpen'
van voetbalclubs met crimineel geld, maar ook het beïnvloeden van politieke besluiten ten
gunste van criminele investeringen.
Studies, boeken en krantenartikelen maken duidelijk dat het probleem wijdverbreid is. De
onderwereld probeert op alle mogelijke manieren een plek te veroveren in de
bovenwereld. Het rapport 'Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur' (Pro
Facto) geeft inzicht in de omvang ervan. Emile Kolthoff schreef onlangs in de Volkskrant:
"Politieke partijen stellen nu hun kieslijsten samen voor de gemeenteraad. Criminele
infiltratie is zeer denkbaar" (VK 21-09-'17).
Het is betonrot voor het fundament van de lokale democratie. Het is een illusie om te
denken dat dit aan uw gemeente voorbij gaat.
Het Rijk gaf de aanpak van ondermijning recent een impuls.
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een cruciaal moment voor
de democratie. Uw partij doet daaraan mee. U zit in de democratische frontlinie.
De lokale democratie moet weerbaarder worden tegen ondermijning en dan helpt het als de
lokale politiek de aanpak ervan en de weerbaarheid ertegen prioriteert.
Alleen als we er samen werk van maken, zorgen we voor een sluitend hekwerk tegen
ondermijning.
Als u signalen van leden van uw partij ontvangt of als u zelf met dit onderwerp worstelt,
kunt u voor raad en advies altijd terecht bij uw burgemeester. Ook kunt u terecht bij de
politie (0900-8844) of u kunt anoniem uw verhaal kwijt bij het landelijk meldpunt
(vertrouwenslijn 0800 2800 200).
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