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Onderwerp  

Informatie en Ontmoeten (Beeldvorming) over Ondermijning. 

 

Kennisnemen van 

Het doel / de doelstelling van de beeldvormende bijeenkomst, met als thema “ondermijning” op 10 

maart 2020. 

 

Inleiding 

Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van (de structuren van) onze maatschappij met 

ontwrichtende gevolgen op maatschappelijke terreinen (definitie van het Regionaal Informatie en 

Expertise Centrum). Het belangrijkste kenmerk van ondermijning is dat er een vermenging van de 

bovenwereld en de onderwereld plaats vindt. Criminelen gebruiken of misbruiken legale instituties 

voor hun criminele activiteiten. Ze tasten daarmee de formele rechtsstaat aan én het vertrouwen van 

onze inwoners in die rechtsstaat. Maar ook de informele basis van onze samenleving -fatsoenlijke 

verhoudingen, normen en waarden- worden systematisch aangetast. De bovenwereld loopt het risico, 

al dan niet bewust, gedwongen of verwijtbaar criminele activiteiten te faciliteren. Samen met de politie 

en het RIEC wil de gemeente op 10 maart 2020 een bijeenkomst ondermijning organiseren waarop het 

‘onzichtbare zichtbaar’ wordt gemaakt, om zo samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.  

 

Kernboodschap 

Op 10 maart, in een openbare beeldvormende bijeenkomst, inwoners, ondernemers en raadsleden uit 

West Betuwe informeren over ondermijning. Wat is ondermijning? Hoe kunt u het herkennen? Wat zegt 

het ondermijningsbeeld over onze gemeente? Vragen die aan de orde van de dag zijn en waarop die 

avond een antwoord wordt gegeven. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing.  

 

Financiën 

Niet van toepassing.  
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Communicatie 

 De gemeenteraad wordt over de bijeenkomst Informatie en Ontmoeten (Beeldvorming) over 

Ondermijning in kennis gesteld middels een informatienota. 

 Aankondiging van de avond wordt naar lokale pers gestuurd en via het Weekblad West 

Betuwe, de social mediakanalen en de website van de gemeenteraad gedeeld. 

 

Vervolg 

In het jaarlijks Uitvoeringsplan leest u op welke wijze het college uitvoering geeft aan activiteiten, 

projecten en/of beleid om de benoemde doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 

op het gebied van ondermijning te behalen.  

 

Bijlage(n) 

Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 


