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Wegkijken is geen optie meer

volksbuurten, binnen motorclubs en
in woonwagenkampen, maar vertakken zich door de hele samenleving. Onder- en bovenwereld zijn verstrengeld.
Notarissen, consulenten, accountants,
ambtenaren en bestuurders zijn betrokken bij wiwassen. Motorbendes zoeken politieke sûomannen, ambtenaren
worden geintimideerd, burgemeesters
worden bedreigd en voelen zíchzo eenzaarnals de nachtportier. Soms moeten
ze er zelfs voor vluchten, getuige het tra-

criminalisering: waar aanpassing beoogd
werd, was aÉondering het resultaat. Zo
ontstond er een zwijgcultuur, met bijna
Italiaanse toestanden. En het is lucratief
75o rot goo t'niljoen euro perjaar, alleen
al in de Tilburgse hennepteelt.

Niet effectief
Het straftecht bh;kt niet echteffectief,
via het besmursrecht valt meer te bereiken. Maar er is momenteel een enorme

ond.er- en bovenwereld verstrengeld

lacobs van Helmond. En het gaat verder: 'Het is de vrees dat criminelen ook
het besruur binnendringen, omdat met

raken,

hun illegaal verwowen miljoenen voor

ondercapaciteit bij de politie voor de
aanpak van dit probleem. De urgentie
ervan groeit maar is in de Haagse politiek nog nauwelijks opgepakt. Natuurlijk is het erg, maar relevanter is de waag
wat er tegen te doen valt.

hen nu eenmaal alles te koop is.' Het

De wagen die in dit boek gesteld wor-

openbaar bestuur moet de baas blijven,

den,zljnvanethische en morele aard en
stellen kwesties van integriteit en inclusie aan de kaak. Het is actueel, journa-

gische verhaal van burgemeester Fons

PieterTops enJanTromp
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De publicatie van dit boek kan niemand
ontgaan zijn: over media-aandacht hadJan Tromp niet te
klagen. Ze schetsen dan ook een alar-

maar dat wordt zo wel lastig.

den PieterTops en

merend beeld van de Nederlandse onderwereld. Dit is het verhaal van de
weerbare onderklasse, het verhaal van
zelfr edzaamheid en eigenrichting, van

verstrengeling van onder- en bovenwereld en de urgentie om dit probleem aan
te pakken. Lokaal en regionaal doet men
er van alles aan, de Tweede Kamer

blijft

achter. En repressie alleen werkt niet.
De netwerken zijn geworteld in

Parallelle samenleving
Het boek legt de werkelijke corruptie
in Nederland bloot van het poliriek-be-

stuurlijke apparaat en de criminaliteit
lijkt stevig te zijn ingebed in wat de'pa'

listiek relevant en geeFt een verrassende

inkgk in een gesloten deel van de samenleving dat zich tot nu toe grotendeels aan onze waarneming ontuok.
Maar wegkljken is geen optie meer.

rallelle samenleving' wordt genoemd.
Aanvankelijk verwonderen de auteurs
zich, maar her bhjkt echt waar tezljn.
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De werkelijkheid is soms ronduit spek-

de UN G en afg estudeer d

glad, constateren ze. De overheid heeft
zelf o ok blj gedragen aan voortgaande
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Vng.nl is vernieuwd
Gemeenten hebben met veel maatschap-

pelijke opgaven te maken. Ze verwachten
hierop van de VNG een innovatieve en
verbindende rol. Dat waagt een VNG die
nog meer dé vereniging van gemeenten
wordt en waar maatschappelijke opgaven

- -

centraal staan. Die strategisch sterker is,
wendbaar en flexibel en vaker vanuit de
netwerken opereert. Om hieraan tegemoet te komen, is onder meer de website

vemieuwd.
Wat is er veranderd?
o Maatschappelijke thema's staan
centraal.
. Waar mogelijk staan brj de dossiers

VNG-standpunten vermeld.
Slimme integratie nieuws, events,
standpunten, producten en
de

o

diensten.
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Goede voorbeelden van gemeenten
worden bij de dossiers getoond.
Duidelüke call-to-actíon: wat kunt u

doen?

ffifr)

27

)alvart

zotT

