Ondermijning: Je gaat het pas zien als je het doorhebt…
Landelijk zijn overheden zelfstandig en gezamenlijk bezig met de strijd tegen georganiseerde
criminaliteit en ondermijning. Het begrip ondermijning is nog relatief onbekend, maar kort gezegd
komt het er op neer dat de criminele onderwereld zich langzaam innestelt in de bonafide
bovenwereld.
Over het algemeen is ondermijning niet direct zichtbaar, maar als je er op let, ga je het zien.
… mensen die weinig werken, maar wel veel geld hebben… zogenaamde ‘’windhappers’’
… rare geuren bij een pand waar de ramen altijd afgeplakt zijn…
… bedrijfspanden waar je nooit iemand ziet, of alleen op afwijkende tijden…
… een overschot aan hetzelfde soort bedrijven in een beperkt gebied, waar nooit klanten zijn…
Ondermijning is zeer onwenselijk omdat het leidt tot onveiligheid. Denk hierbij aan brand als gevolg
van een hennepkwekerij, maar ook aan bedreiging, afpersing, uitbuiting, geweld en milieuvervuiling.
Ook leidt ondermijning tot oneerlijke concurrentie, waardoor de kwaliteit van het
ondernemersklimaat verslechtert. Uiteindelijk betalen we met elkaar de rekening van de
veroorzaakte schade. Op de lange termijn ondermijnt dit alles letterlijk en figuurlijk de kwaliteit van
de samenleving.
Het probleem is dat mensen zich vaak nog niet bewust zijn van de omvang en de ernst van
ondermijning in Nederland. Er zijn mensen die het normaal vinden dat iemand op een illegale manier
geld verdient. Veel anderen keuren het stilzwijgend af maar kijken vervolgens de andere kant op:
“Ach, zolang ik er geen last van heb…” Helaas is het zo dat iets wat al jaren speelt en geaccepteerd
wordt, niet in één dag verandert en wordt opgelost.
Er bestaan 3 grote fabels met betrekking tot ondermijning. Ik wil ze hierbij noemen en ontkrachten.
1. Ondermijning is iets van de stad. In plattelandsgebieden komt het niet voor.
Ondermijning komt overal voor. Ik kan u vertellen dat het ook voorkomt in Twenterand.
2. De aanpak van ondermijning is alleen weggelegd voor politie en Justitie.
Politie en Justitie zijn zelfstandig niet in staat om ondermijning te stoppen. Met strafrecht
alleen komen we er niet. Ook andere overheden zoals gemeenten, belastingdienst, sociale
recherche en UWV moeten hun aandeel leveren. Dit doen we tegenwoordig ook. De
overheid werkt integraal samen, maar dit moet nog wel verder geïntensiveerd worden. De
overheid heeft daarbij echter ook de hulp van alerte burgers en ondernemers nodig die
signalen en misstanden melden.
3. Ondermijning kan alleen met de harde hand aangepakt worden.
Repressie door de overheid is zeker nodig, maar het is minstens zo belangrijk dat we met
elkaar toewerken naar een cultuur waar oneerlijk geld verdienen niet meer geaccepteerd
wordt en we letterlijk geen zaken meer doen met dit soort lieden. Wanneer eerlijkheid en
rechtvaardigheid echt de norm is kan ondermijning minder snel wortel schieten. Dit is
minstens zo belangrijk als hard ingrijpen door de overheid.

Samenspannen rondom ondermijning: dit willen we niet in Twenterand
Het is belangrijk dat Twenterand veilig en leefbaar blijft. Daar hoort ook een gezond
ondernemersklimaat bij. Op andere plekken in Nederland is men inmiddels stevig aan het drukken op
het fenomeen ondermijning. Ondermijning is echter net als water. Het vloeit daar naartoe waar de
minste weerstand is. Daarom nemen we ook hier onze maatregelen. De gemeente Twenterand is
bezig met het implementeren van zogenaamd BIBOB-beleid en ambtenaren worden getraind op het
herkennen en melden van signalen van ondermijning. Daarnaast wordt er integraal samengewerkt
met andere overheidspartners waarbij elke overheidspartner ingrijpt met de ter beschikking staande
instrumenten. Als gemeente kunnen we in dat kader bijvoorbeeld drugspanden sluiten of een
vergunning weigeren of intrekken. Maar we kunnen het als overheid niet alleen. Wij hebben ook u,
de ondernemers in Twenterand, nodig om ondermijning tegen te gaan. Ik roep u daarom op om geen
zaken te doen met schimmige bedrijven, alert te zijn en verdachte zaken te melden; bijvoorbeeld via
de wijkagent of via het onafhankelijke meldpunt ‘Meld Misdaad Anoniem’.
Ondernemers zien en weten heel veel. U kunt dus een belangrijke bijdrage leveren aan het
tegengaan van ondermijning. Ik reken dus op u!

