
Scheerlicht 
in Diemen

Erik Boog wil na zes jaar burgemeester-
schap graag herbenoemd worden, zo maakte hij 
afgelopen september bekend op sociale media. 
Zijn Facebook-pagina liep vol met reacties, 
zonder uitzondering positief: “Sinds u hier bent is 
Diemen veranderd naar zeer positief. Blijf lekker 
lang onze burgemeester”. 

Ondermijnende criminaliteit
Diemen – ruim 31.000 inwoners – ligt onder de 
rook van Amsterdam, waardoor de gemeente 
grootstedelijke problematiek kent door met name 
drugshandel. Burgemeester Boog ziet bijvoor-
beeld regelmatig hennepkwekerijen in woningen 
en bedrijfspanden. Daarnaast ziet hij gedwongen 
prostitutie en arbeidsuitbuiting plaatsvinden 
binnen zijn gemeentegrenzen. Boog bestrijdt 
die ondermijnende criminaliteit in zijn gemeente 
actief. “Bij ondermijnende criminaliteit is er 
sprake van verwevenheid tussen de bovenwereld 
en de onderwereld. Je ziet dat zware, georga-
niseerde criminaliteit in de hele samenleving 
steeds meer tentakels heeft. Criminelen maken 
vaker gebruik van legale partijen uit de bovenwe-
reld – zoals pandeigenaren, notarissen, woning-
bemiddelaars en financiële instellingen. Dit 
ondermijnt de rechtsstaat en de samenleving.”

Toen Boog in 2015 aantrad als burgemeester 
van Diemen maakte het bestrijden van onder-
mijnende criminaliteit geen actief onderdeel uit 
van het gemeentebeleid. Boog: “We hadden toen 
weinig zicht en grip op ondermijning. En dat geldt 
voor veel gemeenten. Ik zocht naar een manier 
om meer zicht te krijgen op ondermijnende crimi-
naliteit en heb toen het initiatief genomen om 
project Scheerlicht te starten. Als burgemeester 
heb ik verschillende partners bij elkaar gebracht 
die een rol kunnen spelen in het bestrijden van 
ondermijnende criminaliteit. De verschillende 
gemeentelijke afdelingen, politie, belasting-
dienst, FIOD, vreemdelingendienst, ministerie 
van Sociale Zaken en UVW hebben allemaal een 
stukje informatie dat een indicatie kan zijn voor 
ondermijning. Als je die stukjes informatie bij 
elkaar legt, kan je beter in beeld krijgen welke 
personen criminele activiteiten uitvoeren. Deze 
methode is zeer effectief gebleken in Diemen. 
Als je niet actief op zoek gaat naar deze acti-
viteiten, dan zie je het niet snel. Een straatroof 
zie je gebeuren in de openbare ruimte, maar 
ondermijnende criminaliteit vindt vaak verborgen 
plaats. Ik zie het als de verantwoordelijkheid van 
de burgemeester om het onzichtbare zichtbaar 
te maken.” 

Voor wie zich afvraagt wat scheerlicht precies 
betekent, het online woordenboek geeft deze 
prachtige definitie: zijdelings licht dat onder een 
vlakke hoek invalt, waardoor de oppervlakte-
structuur van een voorwerp door de contrasten 
van licht en schaduw duidelijk wordt.

Verschil van opvatting
Onder burgemeesters – ook die van D66-huize – 
bestaat een verschil van opvatting over de vraag 
in hoeverre de burgemeester zich actief dient in 
te zetten voor het bestrijden van ondermijnende 
criminaliteit. Boog: “Burgemeesters krijgen van 
de wetgever steeds meer bestuursrechtelijke 
bevoegdheden om tegen criminelen op te 
treden. Veel collega’s vinden dat geen goede 
zaak. Zij wijzen op de capaciteitsproblemen bij 
politie en justitie en vinden dat die problemen 
nu op het bordje van burgemeesters worden 
gelegd. Ik zit daar anders in. Natuurlijk moeten 
wij niet de gaten vullen die bij andere organisa-
ties ontstaan; dat probleem moet de landelijke 
politiek oplossen. Ik vind de bestrijding van de 
zware criminaliteit echter een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met een belangrijke rol voor 
burgemeesters. Als burgemeester kan je een spin 
in het web zijn en een coördinerende en stimule-
rende rol spelen. Intern verbind je de communi-
catielijnen tussen de gemeentelijke afdelingen en 
extern heb je de mogelijkheden om met andere 
overheidsinstanties een gezamenlijke strategie 
te bepalen. En ondermijning kan je alleen voor-
komen met preventieve maatregelen en een sterk 
sociaal beleid. Dat is bij uitstek een gemeente-
lijke verantwoordelijkheid. Als burgemeester kan 

je over alle beleidsterreinen heen sturing geven 
aan die brede aanpak.”

Sociaal-liberale aanpak
Een effectieve aanpak van ondermijnende crimi-
naliteit is een sociaal-liberale aanpak, zegt Boog: 
“Een goed veiligheidsbeleid is bij uitstek sociaal. 
Ik ben geïnspireerd door burgemeester Bart 
Somers van de Belgische gemeente Mechelen 
die deze uitspraak heeft gedaan. Ik zie dat 
slachtoffers van ondermijnende criminaliteit 
vaak kwetsbare jongeren zijn die soms ook een 
verstandelijke beperking hebben. Zij komen vaak 
terecht in de wereld van drugshandel. Daarnaast 
zijn er mensen die kwetsbaar zijn omdat zij 
bijvoorbeeld in de schulden zitten en zo verleid 
worden om criminele activiteiten te ontplooien. 
Zij worden slachtoffer van grote criminele 
netwerken waarin zij terechtkomen. Ondermijning 
treft inwoners die een woning zoeken, terwijl 
criminelen talloze woningen misbruiken voor hun 
praktijken. Ondernemers krijgen te maken met 
oneerlijke concurrentie. Criminaliteitsbestrijding 
moet daarom niet het uitsluitende domein 
van ‘rechts’ zijn. Een sociaal-liberaal beleid is 
effectief omdat repressie nodig is, maar het 
belangrijker is om te voorkomen dat criminelen 
überhaupt ondermijnende activiteiten kunnen 
ontplooien en mensen in deze harde wereld 
terechtkomen. Daarvoor is een ander drugsbe-
leid nodig. En als gemeente moet je investeren 
in sociaal beleid, in onderwijs, in de kansen voor 
de jeugd, en in een snelle begeleiding als het 
toch dreigt mis te gaan. Als burgemeester moet 
je hard optreden tegen criminaliteit, maar hart 
hebben voor mensen.” ■

D66 wil dat mensen hun burgemeester 
direct kunnen kiezen. Want deze bestuur-
der is niet alleen verantwoordelijk voor 
openbare orde en veiligheid, maar geeft 
zijn of haar gemeente smoel en kleur. 
Deze aflevering: Erik Boog.
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