Aanpak ondermijning
Zoetermeer 2020
Ondermijnende criminaliteit aanpakken. Daar werkt de gemeente Zoetermeer aan
samen met de politie, het OM en met inwoners en bedrijven. We werken aan het
signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijning.
In dit overzicht ziet u de resultaten uit 2020.

€ 710.000,Vermogen afgepakt van
criminelen

Bedrijventerreinen

74

Gesprekken met
ondernemers

7

Signalen van
ondernemers

4

Bedrijven
vertrokken na
verscherpt toezicht

188

Verstuurde
brieven voor
bewustwording

Juridische
handhaving

21

Panden gesloten

Last onder
dwangsom

13

2

Bestuurlijke
waarschuwingen

6

Bijeenkomsten
voor inwoners,
ondernemers &
ambtenaren

Horeca

Succesverhaal
Een autobedrijf gedroeg
zich verdacht. Overdag
was het er stil, maar ’s
avonds was het er
ongewoon druk. Kort
daarna ontving de politie
een anonieme melding dat
dit bedrijf betrokken zou
zijn bij drugshandel. We
scherpten het toezicht
aan. Daarna verdween het
bedrijf opeens: de
inboedel stond op straat.
Hierna bleek er een link te
zijn met een bedrijf in een
andere gemeente. Deze
gemeente is hiervan op de
hoogte gesteld.

1

Horecavergunning
ingetrokken

1

Vergunning
verstrekt met
BIBOB voorwaarden

0

Schietincidenten,
handgranaten,
aanslagen op horeca

Eind 2020 lijkt er geen
malafide nachthoreca
meer actief te zijn in
Zoetermeer.

Controles

140

Integrale
controles

40

Controles
Digitaal
Opkopersregister

8

HEIT-controles
in Zoetermeer

Succesverhaal: een opgerold drugslab
In 2020 hadden enkele bedrijven op een Zoetermeers bedrijventerrein
last van een heel vreemde geur. De brandweer heeft na die melding een
meting van giftige stoffen uitgevoerd. Na de resultaten betrad de politie
het pand en ontdekte een crystal meth lab. De burgemeester heeft
het pand gesloten. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat
ondernemers en inwoners vermoedens melden. Dankzij hen
kunnen we ondermijnende criminaliteit aanpakken!

Drugs

Signalen

64

Signalen van
hennep onderzocht

Hennepkwekerijen
ontmanteld

2

16

Voorbereidende
handelingen ontdekt

Drugslab
ontmanteld

1

17
x Harddrugs en/of
softdrugs aangetroffen
in panden

Andere resultaten
• De structuur van de
aanpak is verbeterd.
• Informatiepositie op
bedrijventerreinen
versterkt door de inzet
van de BOAondermijning en de
wijkagenten.
• De gemeente heeft
signalen kunnen
oppakken en
verbindingen gelegd
tussen bedrijven,
personen en locaties.
• Betere samenwerking
tussen gemeente,
politie en andere
partners

Meldingen via
Misdaad Anoniem

34

Signalen
onderzocht

Nieuwe kernteamcasussen opgestart

5

Wapens

66
28

Casussen met een
positief resultaat

Casussen
opgeschaald
naar het RIEC

1

4

RIEC-casus met een
positief resultaat

Meld ondermijning!
Herkent u signalen
of vertrouwt u een
situatie niet?
Meld dit via
Meld Misdaad
Anoniem:

Telefoon:
0800-7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

E-mail:
ondermijning@zoetermeer.nl

In beslag genomen:

51x
66
47
16
9

Munitie
Vuurwapens
Steekwapens
Slagwapens
Stootwapens

Ambities 2021
De gemeente en politie willen
de aanpak van ondermijning
in 2021 verder versterken en
verduurzamen. Er is veel
werk te doen: je lost dit
probleem niet binnen een
paar jaar op. Daarnaast gaan
we komend jaar:
• Onderzoeken of invoering
van een vergunningplicht
op een risicovolle branche
of gebied wenselijk is.
• Het project ‘Dealbreakers’
uitvoeren. Hiermee willen
we jonge aanwas in de
georganiseerde criminaliteit
voorkomen.

