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Ondermijningsbeeld Zoetermeer

EEN BEELD VAN ONDERMIJNING BINNEN DE GEMEENTE IN ÉÉN OVERZICHT
We spreken van ondermijning wanneer de onderwereld (illegaal) zich mengt met de bovenwereld (legaal).

HOE KOMT HET ONDERMIJNINGSBEELD TOT STAND?
GEBASEERD OP PROFESSIONELE KENNIS EN INTUÏTIE

Bewustwordingsbijeenkomsten

(Groeps)interviews

RIEC Den Haag organiseert
bewustwordingsbijeenkomsten
voor de gemeente Zoetermeer
Politie

Gemeente

Openbaar Ministerie

FENOMENEN

Risicovolle
bedrijvigheid

Fraude en
witwassen

Criminele
groepen

Drugscriminaliteit

Mensenhandel

VOORBEELDEN VAN FENOMENEN
De auto-, horeca- en
beautybranche zijn
kwetsbaar voor
criminele
ondernemers.

Signalen van
zorgfraude, woonen adresfraude en
witwassen in de
gemeente.

Criminele
jeugdgroepen,
motorclubs en
familienetwerken
maken misbruik van
vrijplaatsen.

Signalen van
Vermoedens van
misstanden bij de
productie en handel
huisvesting van
in soft- en
arbeidsmigranten
harddrugs door
door uitzendbureaus
jongeren, families
en illegale prostitutie.
en ondernemers.

GELEGENHEDEN

ASPECTEN DIE HET GEBIED AANTREKKELIJK MAKEN VOOR CRIMINELEN
Grotere gemeenten
pakken ondermijning aan,
waardoor criminelen zich
verplaatsen naar Zoetermeer.

De gemeente is makkelijk te
bereiken en heeft een aantal
gunstig gelegen wijken.

Ons-kent-ons-cultuur en
lage meldingsbereidheid,
waardoor criminelen zich
ongezien wanen.

BLINDE VLEKKEN

FENOMENEN OF PLEKKEN WAAR WEINIG ZICHT OP IS
HORECA
WITWASSEN VIA
LUXE GOEDEREN

CRIMINELE NETWERKEN
HUISVESTING
ARBEIDSMIGRANTEN
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EXTRA INFORMATIE OVER HET ONDERMIJNINGSBEELD VAN DE GEMEENTE
Ondermijning is wereldwijd vertakt, maar wortelt en investeert lokaal, zo ook in de gemeente
Zoetermeer. Criminele groeperingen verdienen grof geld met hun activiteiten. Bij de uitvoering
van criminele activiteiten en het investeren van de verkregen winsten is de ‘criminele
ondernemer’ aangewezen op de mogelijkheden die de plaatselijke omgeving biedt. Daarmee
kan ondermijning ook direct invloed hebben op de leefomgeving in Zoetermeer, bijvoorbeeld
door criminele investeringen in vastgoed, verpaupering van straten en wijken, of overlast als
gevolg van drugshandel of illegale prostitutie. Ondermijnende criminaliteit tast bovendien het
lokale gezag aan en criminelen proberen tussen de (illegale) onderwereld en de (legale)
bovenwereld voor zichzelf alles goed te regelen.
Om inzichtelijk te krijgen hoe de gemeente Zoetermeer ervoor staat, is onderzoek gedaan en
dit heeft geleid tot een ondermijningsbeeld. Hieronder wordt ingegaan op de thema’s en de
doelen die de gemeente zichzelf stelt naar aanleiding van dit onderzoek.

Risicovolle bedrijvigheid

THEMA'S

De auto-, horeca- en beautybranche zijn sectoren die risico's met zich meebrengen. Zo zijn er
autobedrijven op bedrijventerreinen die mogelijk dienen als dekmantel om geld wit te wassen door een
fictieve omzet op te voeren. Bij horecazaken, clubs en shishalounges zijn er vermoedens van witwassen,
illegaal gokken en bedreigingen. Zo zijn er aanslagen met handgranaten en automatische wapens
gepleegd op nachtclubs in Zoetermeer. De beautybranche brengt risico’s met zich mee op gebied van
witwassen en arbeidsuitbuiting. Of deze vermoedens allemaal kloppen, wordt verder onderzocht.

Fraude en witwassen
Er zijn signalen van zorg-, woon- en adresfraude en witwassen in de gemeente Zoetermeer. Foute zorgaanbieders vragen persoonsgebonden budgetten (PGB) aan, maar leveren de aangeschafte zorg slecht
of beperkt. Zorgaanbieders, bewindvoerders en beheerders maken zo misbruik van kwetsbare personen.
Ook adresfraude komt voor in Zoetermeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bewoning zonder inschrijving.
Dit kan resulteren in uitkeringsfraude of spookbewoning. Daarnaast zijn er vermoedens van witwassen
in de horecabranche, bij nachtclubs, op bedrijventerreinen en in de beautybranche.

Criminele groepen
Jeugdgroepen, familienetwerken en criminele motorclubs in Zoetermeer worden in verband gebracht
met ondermijning. Zij spelen een belangrijke rol in de handel in drugs en gebruiken daarbij geweld.

Drugscriminaliteit

Vermoedelijk worden bijna alle soorten drugs geproduceerd en verhandeld in Zoetermeer. Met name
jongeren (onder andere uit jeugdgroepen), families en ondernemers houden zich hiermee bezig. De
drugs wordt geteeld en geproduceerd in woningen en op bedrijventerreinen. Hierbij is vermoedelijk een
link met de autobranche. Verder is een toenemende professionaliteit merkbaar onder hennepkwekers
en jongeren die betrokken zijn bij de straathandel.

Mensenhandel
Mensenhandel lijkt een ‘ver van mijn bed-show’, maar ook in Zoetermeer vinden aspecten ervan plaats.
Zo zijn er misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Migranten uit Oost-Europa, werknemers
van (Aziatische) restaurants, alcoholisten, verslaafden en daklozen lopen een verhoogd risico om
slachtoffer te worden van arbeidsuitbuiting. Daarnaast zijn er vermoedens van illegale prostitutie.

Vrijplaatsen

Er zijn signalen dat criminele groepen gebruik maken van vrijplaatsen, zoals bedrijventerreinen en
afgelegen en/of afgeschermde gebieden waar criminelen zich ongezien wanen. Bedrijventerreinen
worden in verband gebracht met drugscriminaliteit, extreem geweld, (zorg)fraude en witwassen.

Doelen van de gemeente en de politie
De gemeente en politie hebben mede naar aanleiding van dit ondermijningsbeeld de volgende doelen gesteld:

Het vergroten van zicht op
risicovolle bedrijvigheid en
blinde vlekken door
bewustwording van
ondermijning binnen de
gemeente te vergroten.

Het intensiveren van toezicht
en controles op risicobranches,
zoals bedrijventerreinen,
horeca, zorg (en zorgfraude)
en woon- en adresfraude door
bijvoorbeeld gebruik te maken
van het Haags Economisch
Interventie Team (HEIT).

Het gebruiken van
alternatieve oplossingen
voor terugkerende
problematiek, zoals
incidenten bij een aantal
nachtclubs.

Het behouden van een
integer en weerbaar
bestuur van de stad.

U kunt helpen!
Bewustzijn onder Zoetermeerse inwoners is erg belangrijk. Juist de inwoners van Zoetermeer kennen hun omgeving goed
en zien als eerste wanneer er iets niet klopt. Het is voor de gemeente en de politie van groot belang dat dergelijke
signalen gemeld worden.
Samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners bestrijden we ondermijning. U kunt ons hierbij goed helpen.
Hoe? Door niet weg te kijken, maar te melden. Belangrijk is dat u de signalen van ondermijning herkent. Meer informatie
over signalen van ondermijning vindt u op www.zoetermeer.nl/ondermijning of via de App ‘Ondermijning’.

Melden signalen ondermijning
Herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? U kunt dit melden door te bellen of te mailen naar:
· Telefoon: 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
· Internet: www.meldmisdaadanoniem.nl
· E-mail: ondermijning@zoetermeer.nl

