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onderwerp Ondermijnende criminaliteit 

Geachte mevrouw Schippers, 

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is een van de meest moeilijke 
maatschappelijke opgave van de overheid. Politie, justitie, gemeente, belastingdienst en 
andere overheidsinstanties werken schouder aan schouder om dit probleem fors aan te 
pakken. 

Recent heeft de Taskforce Brabant-Zeeland in een brief aan het kabinet de urgentie 
hiervan nog eens benadrukt en een aantal concrete voorstellen gedaan. De 
ondermijnende criminaliteit en de impact hiervan op de samenleving grijpen diep in op de 
lokale sociale structuur, economie en veiligheid. Dit legt een grote druk op bestuurders en 
ambtenaren, die met de bestrijding belast zijn. 

In de komende kabinetsperiode vragen wij u de aanpak van georganiseerde criminaliteit 
hoge prioriteit te geven. Niet alleen door in te zetten op repressie maar vooral ook om 
gemeenten beter toe te rusten op de zware maatschappelijke opgave om criminaliteit te 
voorkomen. 

Bestuurders en ambtenaren worden helaas steeds meer het slachtoffer van intimidaties 
en bedreigingen. Het is tegen deze achtergrond dat wij met bezorgdheid naar recente 
ontwikkelingen kijken, waarin justitie een onlangs veroordeelde wapenhandelaar in eerste 
instantie niet vervolgde voor bedreiging van een burgemeester en een politie-ambtenaar 
omdat hij al twee keer is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. 

Om deze reden zijn wij van mening dat bestuurders en ambtenaren onvoorwaardelijk 
moeten worden gesteund in hun strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Zij 
verdienen niet alleen op de verschillende bestuurlijke niveaus steun maar 
vanzelfsprekend moeten zij zich in hun strijd ook gesteund voelen door het Openbaar 
Ministerie en het sluitstuk: het strafrecht. 
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Gemeente 
TAaalwijk 

In de komende kabinetsperiode verzoeken wij u eveneens zorg te dragen voor borging 
van de bescherming van bestuurders en ambtenaren. 

Met vriendelijke groet, 
De raad van Waalwijk, 
Namens deze, 

ocken 

Een afschrift van deze brief is verzonden naar: 
- Gemeenteraden en commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 
- Het Openbaar Ministerie 
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