
meldingen ontvangen, waarvan 
143 via ‘Meld Misdaad Anoniem’

casussen opgestart met lokale 
partners

casussen afgehandeld met een 
positief resultaat

casus opgeschaald naar het 
RIEC

Signalen en casussen
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Resultaten 2021 in één oogopslag
Aanpak ondermijning Zoetermeer

Ondermijnende criminaliteit aanpakken. Daar werkt de gemeente Zoetermeer aan samen 
met de politie, het Openbaar Ministerie en met inwoners en bedrijven. 

We werken aan het signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijning. 
In dit overzicht ziet u de individuele en gezamenlijke resultaten uit 2021.

Afgepakt vermogen criminelen Bedrijventerreinen

gesprekken gevoerd 
met ondernemers

bedrijven vertrokken na 
verscherpt toezicht

bewustwordingsbrieven 
verstuurd

integrale controles 

414
7

296
9

€ 385.000,-

Horeca

Bibob-onderzoeken 
uitgevoerd

malafide bedrijven 
geweerd met Bibob

integrale controles

28
4

42
Bestuurlijke handhaving

bestuurlijke boete

panden gesloten

last onder dwangsom

bestuurlijke waarschu-
wingen

1
19
6x
18

Team Handhaving en de politie voeren samen 
gesprekken met ondernemers op bedrijven-
terreinen. Tijdens deze gesprekken kunnen 
ondernemers hun zorgen over verdachte 
situaties delen en kunnen wij ondernemers 
uitleggen hoe ze ondermijning beter kunnen 
herkennen. Maar het komt ook voor dat er 
tijdens een gesprek verdachte situaties aan 
het licht komen. Zo zijn er tijdens een 
gesprek ontdekkingen gedaan die hebben 
bijgedragen aan een politieonderzoek naar 
drugs. Later heeft de politie in een pand 
drugs en wapens aangetroffen. De burge-
meester heeft het pand gesloten.

Succesverhaal

Er is veel geïnvesteerd in bewustwor-
ding bij ondernemers en inwoners, 
door gebruik van (social)media.

Er zijn 17 integrale controles 
uitgevoerd met het Haags Economisch 
Interventie Team (HEIT)

Er is een start gemaakt met het project 
‘Dealbreakers’, gericht op het voorko-
men van jonge aanwas in drugscrimi-
naliteit. Topscheidsrechter Serdar 
Gözübüyük, heeft workshops over 
respect en levenskeuzes gegeven op 
scholen. Hij gaat hier in 2022 mee 
verder.

De informatiepositie is verder 
versterkt, omdat nu ook de gemeente
aangesloten is bij Meld Misdaad 
Anoniem.

De gemeente en politie willen de aanpak van 
ondermijning in 2022 verder versterken en 
bestendigen. Er is veel werk te doen: je lost dit 

probleem niet binnen een paar jaar op. Daarnaast gaan we 
komend jaar:

De gemeente en politie zijn in de aanpak van ondermij-
ning afhankelijk van de hulp van Zoetermeerders. Het 
melden van verdachte situaties kan ons helpen bij het 
doen van onderzoek en het beschermen van de 
openbare orde. Zo is er een frauderend bedrijf geweest 
dat veel overlast veroorzaakte voor omwonenden. Door 

te melden werd de situatie voor de 
politie inzichtelijker gemaakt en kon 
de burgemeester daarna handha-
vend optreden. Het bedrijf is 
vertrokken en veroorzaakt geen 
overlast meer voor de omgeving. 
Dit laat zien hoe belangrijk het is dat 
ondernemers en inwoners vermoe-
dens melden. 

Succesverhaal

      www.meldmisdaadanoniem.nl
      ondermijning@zoetermeer.nl

Herkent u signalen of 
vertrouwt u een situatie niet? 

Meld dit via 
Meld Misdaad Anoniem: 

Meld ondermijning!

signalen over hennep 
onderzocht

hennepkwekerijen 
ontmanteld

drugsafval aangetroffen en 
opgeruimd

harddrugs en/of softdrugs 
aangetroffen in panden

Drugs

48
20
1x

27x

gas-alarmwapens

automatische 
vuurwapens

vuurwapens

imitatiewapens

Wapens

33
5

21
4

In beslag genomen:

Ambities 2022Andere resultaten en 
inspanningen

Een bewustwordingscampagne opstarten over het 
herkennen van drugslabs.

De weerbaarheid van Zoetermeerse bedrijventerrei-
nen verder versterken door meer samen te werken 
met ondernemers.

Het organiseren van een aantal grote integrale 
controles op locaties die kwetsbaar zijn voor 
ondermijning.

Het voortzetten van het project Dealbreakers, door 
meer samen op te trekken met scholen in het 
middelbaar- en beroepsonderwijs.
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0800-7000


