Aanpak Ondermijning
Elf projecten uit het ondermijningsfonds aan het woord
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Gebiedsgerichte aanpak
Gemeente Alphen aan den Rijn

Terugdringen van gebiedsgebonden criminaliteit
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt hard aan een gebiedsgerichte aanpak van het bedrijventerrein Rijnhaven. Deze
aanpak heeft als doel om de verschillende vormen van criminaliteit terug te dringen. Voorbeelden van criminaliteit zijn
hennepkwekerijen en opgeslagen XTC-grondstoffen. Door integrale risicoanalyses uit te voeren, kan gericht gecontroleerd
worden bij verdachte bedrijven en panden.
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Het verhaal van Frank Heijmink
“Ik kom voor mijn werk bij de Politie veel op industrieterreinen in en rondom
Alphen aan den Rijn. Hier zie ik al jaren veel hardwerkende ondernemers, maar
ik merkte dat het verloop van bedrijven op industrieterrein Rijnhaven veel groter
was dan bij andere industrieterreinen. Ook staan hier opmerkelijk veel
leegstaande loodsen en vinden op dit industrieterrein geregeld misdrijven plaats.
Dit waren voor mij signalen dat een grote kans bestaat dat hier meer criminele,
ondermijnende activiteiten plaatsvinden,” vertelt Frank Heijmink. Frank is vijf
jaar geleden aangesteld als contactpersoon voor ondernemers en horeca in
Alphen aan de Rijn. “In het begin weet je nog niet zo goed waar je op moet
letten, maar als je een praatje gaat maken met de ondernemers en de buurt en
antwoorden blijven vaag, dan neem ik het bedrijf verder onder de loep. Ook
werk ik graag samen met partners zoals de gemeente en het RIEC, want samen
heb je zo veel meer informatie.” Toen er landelijk meer bekendheid kwam voor
de aanpak van ondermijnende criminaliteit en een ondermijningsfonds ter
beschikking kwam, was dit een mooi moment om verder op de signalen te gaan
investeren. “We hebben heel veel data en signalen verzameld, maar moeten nu
doorpakken en niet stil gaan zitten. Over tot actie dus!”

Gerichte controles middels analyses
Gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een revitalisering van het
Rijnhavengebied met onder meer de ontwikkeling van een recreatiehaven waar
wonen, werken en recreëren samenkomen. Gelet op de signalen en incidenten
van ondermijnende criminaliteit in het gebied, is een projectmatige aanpak
noodzakelijk om de ondermijnende criminaliteit en/of misstanden op het
bedrijventerrein in beeld te brengen en deze waar nodig door middel van
integrale samenwerking met zowel publieke als private partners te voorkomen,
te verstoren en aan te pakken. Dit gaat de gemeente doen door de
informatiepositie en -uitwisseling te verbeteren tussen RIEC-partners. Ook gaat
de gemeente effectiever integraal en proactief optreden tegen ondermijnende
criminaliteit. Hierbij zullen ook ondernemers in de regio worden betrokken.
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Tussenresultaten
Stakeholders in kaart
De gemeente heeft alle publieke en private partners die nodig
zijn voor de gebiedsgerichte aanpak in kaart en betrokken.
Juridische kaders
Met een AVG kaderoverzicht wordt een juridische basis
geboden voor de risicoanalyses.
Gebiedsscan Rijnhaven
Op basis van de beschikbare informatie bij de aangesloten
partners heeft een eerste gebiedsscan plaatsgevonden.
Ondernemersbijeenkomst
Ondernemers en burgers zijn geïnformeerd over de aanpak op
een speciale bijeenkomst.

Vervolgstappen
Vervolgonderzoek
Bedrijven die op basis van de risicoanalyse als verdacht zijn
aan te merken, worden verder onderzocht. Ook gaat aandacht
uit naar panden waar weinig tot niets over bekend is.
Afstemming uitvoeringsstrategie en beleidsplan
Voor het verdere vervolg is afstemming nodig over strategie
en beleid.

Familiegerichte aanpak
Gemeente Gouda

Tegengaan van het Dalton-effect
In de gemeente Gouda is een familiegerichte aanpak opgesteld om de overdracht van crimineel gedrag tegen te gaan. De
gemeente kent een aantal families waar het plegen van strafbare feiten structureel van generatie op generatie wordt
overgedragen — het zogenoemde Dalton-effect. Door interventies van straf te combineren met zorg, wordt geprobeerd (de
overdracht van) het criminele gedrag terug te dringen.
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Het verhaal van Eric Gorter
Eric Gorter, stadsmarinier van gemeente Gouda, sprak een paar jaar geleden met
een wijkagent in Gouda Goverwelle. Die zag veel jonge ventjes van een jaar of
12, 13, 14 die veel overlast veroorzaakten. “Inbraken, drugs dealen, dat soort
dingen.” Veelal waren hun vaders, broers of ooms ook geen onbekenden van de
stadsmarinier en de wijkagent, en dat zette ze aan het denken. “We vroegen ons
af hoe groot de criminele families zijn die hier in de buurt wonen en we kwamen
al snel op veertig personen binnen één familie,” aldus Eric. Ze zijn toen bij wat
bekende ooms van de jongens op bezoek geweest met de boodschap “als jullie
meer aandacht van de overheid willen, dan geven we jullie die, want met zo veel
overlast van jullie neefjes kunnen we niet anders.” Binnen de kortste keren
waren de jongeren van de straat en voelde de buurt zich veiliger. Een eerste
kleine overwinning voor de familieaanpak. Maar we wilden groter denken en
toen kwam het ondermijningsfonds. Hierdoor kunnen we het aantal families die
we willen aanpakken uitbreiden. Daarnaast betrekken we nu ook het
Veiligheidshuis erbij en starten we grotere acties om meer inzicht te krijgen in
waar de families zich zoal mee bezig houden.

Straf en zorg
Het doel van de familieaanpak is om de uitstroom van familieleden uit de
criminaliteit te bevorderen, instroom van nieuwe familieleden in de criminaliteit
te remmen en de overdracht van crimineel gedrag tussen generaties te
beëindigen. Dit doet de projectgroep door crimineel gedrag van leden van de
familie adequaat aan te pakken. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente
Gouda werken samen om bij criminele gedragingen van (één van) de
familieleden zo snel mogelijk onderzoek en vervolging op te pakken. Daarnaast
biedt het project gerichte zorg aan binnen de familie door te zoeken naar
mogelijkheden in opleiding of werk voor en met de jongeren. Ook maken de
partners zichtbaar aan de familie dat zij onder de aandacht staan.
In de aanpak wordt gekeken naar de rol van alle familieleden die het 'systeem
criminele familie' in stand houden, zodat ook gericht kan worden geprobeerd in
te grijpen in dat systeem. De regie richt zich op de gehele familie, niet alleen op
enkele individuen of gezin.
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Tussenresultaten
Analyse familiebanden en crimineel gedrag
Als vertrekpunt voor de familiegerichte aanpak is een analyse
gemaakt van de bestaande familiebanden en het criminele
gedrag van elk familielid.
Strategie van straf en zorg
Op basis van de analyse is een strategie opgesteld, waarin
straf en zorg gecombineerd worden.
Trajectbegeleiding
Eind 2019 is gestart met begeleiding van meerdere
familieleden. Resultaat hiervan is naast onderdak, werk en
opvoedondersteuning ook dat kinderen niet langer in huis
wonen bij hun criminele ouders.
Handhaving
Naast de zorg is ook strikt gehandhaafd, met als resultaat dat
meerdere familieleden vast zitten of het afgelopen jaar vast
hebben gezeten.

Vervolgstappen
In het komende jaar wordt deze aanpak van straf en zorg
onverminderd doorgezet.

Bestuurlijk Ondersteuningsteam
District Alphen aan den Rijn - Gouda

Bestuurlijke ondersteuning op districtsniveau
In het district Alphen aan den Rijn - Gouda is een bestuurlijk ondersteuningsteam (BOT) ingesteld. De gemeenten binnen het
district kampten met verscheidene vormen van ondermijnende criminaliteit, waaronder de aanwezigheid van
hennepkwekerijen of de vondst van drugsafval. Om de aanpak hierop te intensiveren kunnen de gemeenten nu een beroep
doen op de kennis en expertise van het bestuurlijk ondersteuningsteam.

6

Het verhaal van Marjan Luis
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven
- Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard vormen samen
District G binnen de eenheid Den Haag. Geografisch gezien ligt het district
precies tussen grote steden zoals Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.
Het gebied bevat bovendien veel platteland en afgelegen gebieden. Uit de
ondermijningsbeelden die het RIEC Den Haag had opgesteld, bleek dat
criminelen in grote steden steeds vaker naar het platteland trekken om daar
ongezien hun criminele activiteiten te kunnen voortzetten. Wanneer je verder
inzoomt op de acht gemeenten binnen het district, zie je dat criminelen veelal
niet in één gemeente opereren, maar binnen meerdere gemeenten tegelijkertijd
actief zijn. Om Brabantse toestanden, zoals vele hennepkwekerijen en drugslabs
in boeren schuren in district G te voorkomen, besloten de gemeenten de handen
ineen te slaan. “Gezamenlijk hebben we een integraal project opgestart, want
we willen voorkomen dat als er één gemeente ondermijning actief gaat
aanpakken, de anderen er last van krijgen. Door op een eenduidige manier te
werken, maken we alle gemeenten binnen het district weerbaar tegen
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.” aldus Marjan Luis, Coördinator
van het Bestuurlijk ondersteuningsteam, district Alphen aan den Rijn - Gouda.

Bestuurlijk bestrijden
Het BOT heeft als doel om alle gemeenten in staat te stellen een volwaardige en
slagvaardige rol in te nemen. Dit zorgt ervoor dat alle gemeenten op de korte
termijn ondermijning bestuurlijk kunnen bestrijden. Dit doet het BOT door zorg
te dragen voor passend beleid en consequente en effectieve bestuurlijke
handhaving. Als gevolg van deze impuls beschikken ook de kleine gemeenten, op
het moment dat het BOT op de lange termijn niet meer beschikbaar is, over
passende (beleids-) kaders, expertise en inrichting om deze lijn zelfstandig door
te zetten.
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Tussenresultaten
Samenstelling BOT
Begin 2020 is het BOT samengesteld en voortvarend aan de
slag gegaan met het vormgeven van het hulpaanbod en het
kennismaken met de gemeenten binnen het district.
Presentaties over hulpaanbod
Het districtscollege is geïnformeerd over de werkzaamheden
van het BOT, met een eerste advisering.
Doorlopende advisering
Bestuurders worden doorlopend geadviseerd door het BOT,
onder andere over het bestuurlijke instrumentarium.

Vervolgstappen
Voortzetting activiteiten
De komende tijd zal het BOT zijn activiteiten voortzetten en
waar nodig uitbreiden.
Organisatie themamiddag
Voor het vergroten van het bereik heeft een themamiddag
arbeidsuitbuiting/mensenhandel voor het districtscollege
plaatsgevonden. Deze wordt in de toekomst ook aan andere
doelgroepen binnen het district gepresenteerd.

Aanpak autobranche
Gemeente Rijswijk

Intensieve aanpak van dubieus ondernemerschap in de autobranche
In de gemeente Rijswijk is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het aanpakken van de autobranche. Publieke partijen
constateerden dat er binnen deze branche sprake was van dubieus ondernemerschap. Met het invoeren van een
vergunningsplicht voor de gehele auto– en reparatiebranche worden criminele praktijken een halt toegeroepen.
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Het verhaal van Burgemeester Michel Bezuijen
De automotivebranche sprong eruit tijdens een gebiedsanalyse van Bureau Beke
naar ondermijning op bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk. Met zestig
autobedrijven was de branche flink oververtegenwoordigd, met een aantal
schimmige of ronduit louche bedrijven, volgens de analyse. In de malafide
automotivebranche zie je naast de smokkel van drugs (in verborgen ruimtes van
de (huur)auto), ook andere vormen van ondermijning voorbij komen zoals
witwassen en belastingfraude.
Voor burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk was het een uitgemaakte zaak:
hier moeten we iets aan doen! Toen de gemeente te horen kreeg dat zij lokale
projecten rondom de aanpak van ondermijnende criminaliteit mochten indienen,
stond Rijswijk daarom direct in de startblokken.

Het vergunnen van de autobranche
Het project is opgestart om een onveilig, niet leefbaar en malafide
ondernemersklimaat in Rijswijk tegen te gaan. De aanpak van de automotivebranche heeft hierbij prioriteit. Om dit te bereiken heeft Rijswijk in navolging van
Tilburg en Rotterdam/Schiedam een pilot opgezet met een vergunningstelsel
voor de automotive branche. Uniek aan de Rijswijkse variant is dat ook de autoreparatiebedrijven daarin zijn meegenomen. Verder is uitzonderlijk dat het
nieuwe vergunningstelsel voor heel Rijswijk zal gaan gelden, om de
verdrijvingseffecten binnen de gemeente te voorkomen. Naast het opwerpen
van barrières voor malafide ondernemers wil de gemeente ook bonafide
ondernemers beschermen.
Als deze pilot in Rijswijk een succes is, kan dit vervolgens regionaal worden
uitgerold. Daarvoor is de koppeling met de ondermijningsprojecten van
Zoetermeer en Alphen aan den Rijn van belang. Het uiteindelijk beoogde
einddoel is een regionaal geharmoniseerd vergunningstelsel.
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Tussenresultaten
Beeld van de autobranche
Onderzoek is verricht om een goed beeld te krijgen van de
autobranche in de gemeente.
Organisatie ondernemersavond
Ondernemers zijn meegenomen in het proces van het
vergunning plichtig stellen van de autobranche.
Implementatie vergunningsplicht
De vergunningsplicht is eind 2019 vastgelegd in de algemene
plaatselijke verordening.
Beoordeling aanvragen
De aanvragen komen binnen en worden gecontroleerd.

Vervolgstappen
Aanpak dubieuze ondernemingen
Daar waar nodig worden bedrijven binnen de autobranche
verder onderzocht en aangepakt.
Samenwerking omliggende gemeenten
Om te voorkomen dat criminele activiteiten zich enkel
verplaatsen, wordt de samenwerking gezocht met omliggende
gemeenten.

Weerbare Bloemenveiling
Gemeente Westland en omgeving

Samen komen tot een blijvend weerbare sierteeltsector
In het programma ‘Weerbare Bloemenveiling’ wordt gewerkt aan een aanpak om te komen tot een blijvend weerbare
sierteeltsector. Publieke en private partijen werken samen om verscheidende vormen van ondermijnende criminaliteit aan te
pakken. Hierin wordt zowel preventief als repressief opgetreden door de aangesloten partijen.
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Het verhaal van Huibert den Butter
In 2017 liep het programma ‘Integere Greenports’ af. Dit was een programma
van de politie en Belastingdienst waarin onderzoek werd gedaan naar bedrijven
die op een oneerlijke manier concurreerden en mogelijk werden gebruikt als
dekmantel voor ondermijnende activiteiten. Het programma leverde helaas niet
op waar de organisaties op hoopten. Er waren nauwelijks signalen van malafide
bedrijven naar voren gekomen.

Tussenresultaten

Dat vond Huibert den Butter vreemd: “Ik werk al 20 jaar als politieman in LeidenBollenstreek en ik hoor al 20 jaar dat er bij bepaalde sectoren van alles gebeurt
wat het daglicht niet kan verdragen. De bloemenveiling was één van die sectoren
waar ik veel over hoorde en besloot mij daarop te focussen. In politiesystemen
vond ik rondom deze sector allerlei signalen van ondermijning, zoals een
vrachtwagen-chauffeur die ook lid was van een criminele motorbende en kilo’s
cocaïne die waren gevonden tussen de bloemen.”

Oppakken van casuïstiek
In samenwerking met gemeente en politie zijn de eerste
casussen opgepakt en hebben interventies plaatsgevonden.

Toen de minister aankondigde dat er 100 miljoen naar ondermijnende
criminaliteit zou gaan, is Huibert met de gemeente Katwijk en Westland in
gesprek gegaan en hebben ze samen een voorstel geschreven voor een
projectplan. “We hebben hierbij zeker de ervaringen van het eerste programma
meegenomen. Waar we toen keken naar individuen, hebben we nu ons plan
gericht op brede ondermijnende activiteiten binnen de sector.”

Publieke en private barrières
Dit programma richt zich op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit die zich kan voordoen op en rond de bloemenveilingen in de
gemeenten Aalsmeer/Uithoorn, Rijnsburg/Katwijk en Naaldwijk/Westland. Het
doel is om concrete verschijningsvormen van criminele fenomenen te traceren
en nader in beeld te brengen als vertrekpunt voor integrale casusaanpak en
interventies. Op die manier wil het programma bijdragen aan het elimineren van
deze criminele activiteiten. Daarnaast heeft het programma als doel om
criminele fenomenen die gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen/ nestelen op
en rond de veilinglocaties te verhinderen door het opwerpen van private en
publieke barrières. Dit zorgt voor fundamentele versteviging van de
weerbaarheid van processen, ketens, organisaties.
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Samenwerkingsverbanden opgezet
In meerdere gremia werken publieke en private partijen
intensief samen.

Barrières in voorbereiding
Een eerste beeld van de modus operandi van criminelen is
gevormd en barrières zijn in voorbereiding om dit te
doorbreken.

Vervolgstappen
Verdere versterking informatiepositie
Om te komen tot effectieve barrières, is het samenbrengen
van relevante informatie van groot belang.
Integraal werkproces
In de komende maanden wordt de aanpak uitgerold en
gaandeweg verder vormgegeven.
Borging publiek-private samenwerking
Om te zorgen voor een blijvende aanpak wordt flink
geïnvesteerd in de borging van de opgebouwde
samenwerking.

Malafide vastgoedposities in de stad
Gemeente Leiden

Leidsche vastgoedsector in beeld
In 2018 is uit het ondermijningsbeeld van het RIEC naar voren gekomen dat in Leiden mogelijk in vastgoed wordt
geïnvesteerd met crimineel geld. Het vermoeden bestaat dat onroerend goed verworven, geëxploiteerd en vervreemd wordt
met crimineel verkregen vermogen. Met de ontwikkeling van een integrale aanpak, waarbij publieke en private partijen
intensief samenwerken, wordt de Leidse vastgoedmarkt onderzocht en aangepakt.
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Tussenresultaten
Het verhaal van Jasper van Ginneken en Freek
Edeling
Halverwege 2018 leverde RIEC Den Haag het ondermijningsbeeld voor de
gemeente Leiden op. De vermoedens van Jasper van Ginneken en Freek Edeling,
projectleider ondermijning en informatiecoördinator bij de gemeente Leiden, dat
er iets niet klopte in de Leidse vastgoedwereld werden hier bevestigd. “We
wisten dat de vastgoedsector in de gemeente opmerkelijk was. De markt is erg
gesloten, de waardestijgingen van woningen waren soms onverklaarbaar en er
waren geruchten en vermoedens dat er een link was met de drugswereld.” Toen
daarna de versterkingsgelden werden aangekondigd, was dan ook direct
duidelijk dat de gemeente Leiden hieraan mee wilde doen. “Met de komst van
de extra gelden kon geïnvesteerd worden in extra kennis en tools. Daarnaast is
er is bestuurlijk meer besef gekomen dat we hiermee écht aan de slag moeten”,
aldus Jasper en Freek.

Publieke en private barrières
De vastgoedmarkt in Leiden wordt bedreigd door vermogen dat niet van juiste
komaf is. Daarom richt het project zich op het verkrijgen van inzichten in
transacties en verhoudingen binnen de Leidse vastgoedmarkt. In samenwerking
met de betrokken partners wordt er een analyse gemaakt van het onroerend
goed, de betrokken rechthebbende, gebruikers en financieringsstructuren. Het
model dat wordt ontwikkeld, vormt een set van indicatoren. Wanneer feiten en
omstandigheden op basis hiervan worden herkend, kan een (integrale)
interventie worden ingezet. Ook richt het project zich op het ontwikkelen van
barrières om crimineel verkregen vermogen in de Leidse vastgoedmarkt te
weren.
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In kaart brengen criminele werkwijzen
Door zicht te krijgen op de modus operandi van criminelen,
kan gericht geïntervenieerd worden.
Top 3 verdachte vastgoedspelers
De focus is aangebracht op grote, verdachte spelers binnen de
Leidse vastgoedmarkt.
Onderzoeken en analyses
Onderzoeken en analyses zijn uitgevoerd om de
informatiepositie te versterken. Denk hierbij aan een pand-tot
-pand analyse en onderzoek naar mogelijke facilitators.
Publiek-private samenwerking
Om de informatiepositie te versterken is ingezet op een brede
samenwerking, waardoor relevante informatie van publieke
en private partijen kan worden samengebracht.

Vervolgstappen
Integrale aanpak
Op basis van de onderzoeken wordt een integrale aanpak
ontwikkeld om casuïstiek op te pakken.
Borgen en doorontwikkelen van barrières
Barrières die worden ontwikkeld om crimineel verkregen
vermogen te weren, moeten telkens worden doorontwikkeld
en worden geborgd binnen de organisatie.

Gezonde Horeca
Gemeente Gouda

Bestrijden van malafide horeca-activiteiten
In de gemeente Gouda werd geconstateerd dat enkele lokale horecaondernemingen mogelijk erg in de belangstelling staan
onder criminelen. De horecagelegenheden fungeren mogelijk als knooppunt: het is een plek die door criminelen gebruikt kan
worden om zaken te doen, illegaal drugs te verkopen of geld wit te wassen.
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Tussenresultaten
Het verhaal van Ebru Avci
In 2017 begon de gemeente Gouda met het inzetten op de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Al snel bleek dat drugscriminaliteit hier het grootste
probleem was. “Alles wat we aanraakten qua ondermijning had te maken met
drugs. Vervolgens merkten we dat de horeca hierin een ontzettend grote rol had.
Sommige horecagelegenheden waren als het ware drugsloketten. Hier werd
drugs gehandeld, geld witgewassen en het werd ook gebruikt als
ontmoetingsplek voor criminelen. Zij hadden het gevoel dat de overheid hen in
de horecagelegenheden niks kon maken, en dat is natuurlijk een zorgwekkende
ontwikkeling”, zo vertelt Ebru Avci, Programmamanager ondermijning bij de
gemeente Gouda. Criminelen gingen nog een stapje verder door een
contrastrategie in te zetten: ze deden alles om de overheid te dwarsbomen.
Denk hierbij aan het indienen van veel WOB-verzoeken en
corruptiebeschuldigingen richting de Politie uiten, die je niet kunt negeren.
De versterkingsgelden in 2018 gaven de partners een boost om ondermijnende
criminaliteit rondom de horeca beter aan te pakken, maar prioriteren blijft
ontzettend belangrijk. “Je moet niet alles tegelijk willen aanpakken, want dan
komt er uiteindelijk weinig van de grond. Je moet slim kiezen en kijken waar je
als gemeente nu écht buikpijn van hebt. Toch blijft het altijd een project van de
lange adem en gaat het zeker niet altijd makkelijk zijn. Volhouden is hierbij de
sleutel tot succes”, aldus Ebru.

Criminaliteit wordt hier niet getolereerd
Het project richt zich enerzijds op de uitstroom van malafide eigenaren van
panden en/of bedrijven en anderzijds op de instroom van bonafide eigenaren
van de panden en/of bedrijven om zo de criminaliteit te remmen. De gemeente
wil door middel van deze werkwijze een signaal afgeven dat criminaliteit hier
niet wordt getolereerd.
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Bibob-toetsen en Integrale controles
In het afgelopen jaar zijn acht Bibob-toetsen uitgevoerd. Een
aantal hiervan zijn momenteel nog in behandeling. Ook hebben
er meerdere integrale horecacontroles plaatsgevonden.
Nieuwe huurders
Bij 4 probleempanden zijn de oorspronkelijke eigenaren
vertrokken nadat zij onder andere waarschuwingen kregen,
vergunningen zijn ingetrokken of integrale controles zijn
gehouden. In de panden komen nieuwe bonafide huurders.
Vergunningsplicht
Het afgelopen jaar constateerden de gemeente en politie dat
afhaal- en bezorgzaken vaker worden gebruikt en voor criminele
activiteiten. In de APV is een nieuwe bepaling opgenomen om
afhaal- en bezorgzaken vergunningplichtig te maken.

Vervolgstappen
Juridische procedures
De komende tijd wordt door de gemeente juridische procedures
gevoerd tegen malafide ondernemers.

Toestroom bonafide ondernemers
Er wordt ingezet op een toestroom van bonafide ondernemers
door gesprekken te voeren met nieuwe huurders en de
verhuurders. Daarnaast worden aanvragers van
horecavergunningen begeleid bij het proces en bij signalen van
ondermijning worden de integrale partners betrokken.

De Weimarstraat en omgeving
Gemeente Den Haag

Tussen zand en veen
De Weimarstraat is gelegen in het gebied Regentesse-Valkenboskwartier en splitst de wijken Regentesse- en
Valkenboskwartier in een noordelijk en zuidelijk deel. Deze scheiding tussen ‘zand’ en ‘veen’ is eveneens een sociale scheiding.
Het zuidelijke (veen)deel ten oosten van de Weimarstraat is een minder leefbare wijk met specifieke sociale problemen. Dit is
het gevolg van een overconcentratie van laagwaardige horeca en detailhandel, maar ook door illegale woonsituaties, hennep
gerelateerde criminaliteit, illegaal gokken en drugshandel. Het gebied is daarom een voedingsbodem voor ondermijning.
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Tussenresultaten
Het verhaal van Annette de Graaf
De problematiek in de Weimarstraat speelt al een flink aantal jaren en tot op heden is het
nog nooit écht gelukt om de signalen die er zijn van ondermijning concreet te maken en
een aanpak erop los te laten. Volgens Annette de Graaf, stadsdeeldirecteur Segbroek bij
de gemeente Den Haag, komt dit doordat er in de buurt diverse problematiek speelt.
“Voor ‘interessante’/onduidelijke vastgoeddeals is ReVa al langere tijd een te interessant
gebied. In de Weimarstraat en omgeving zijn relatief veel coffeeshops in de buurt
gevestigd, en daarbij ook veel (laagwaardige) horeca die naast de klanten ook criminelen
aantrekken. Het is bijvoorbeeld verboden om grote hoeveelheden drugs te bezorgen bij
een coffeeshop, dus daarom rijden er in de buurt regelmatig jongens rond om de drugs in
kleine hoeveelheden af te leveren. Vaak in heel dure auto’s. Daarnaast zijn er de
afgelopen jaren een aantal schiet- en steekpartijen geweest en werd deze zomer op last
van de burgemeester een coffeeshop gesloten voor 3 maanden naar aanleiding van een
schietincident in de Weimarstraat. Door deze incidenten is onrust en een gevoel van
onveiligheid in de wijk ontstaan. Verder worden er in de wijk illegale sigaretten verkocht,
is er een vermeende growshop gevestigd en is het aantal shishalounges de afgelopen
jaren flink gestegen.” Dit soort locaties zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit.
Daarnaast verandert de werkelijkheid ontzettend snel en dat maakt het nog lastiger om
het probleem aan te pakken. “Echter is stilzitten geen optie. Waar we voorheen als
overheid los van elkaar de problematiek wilden aanpakken, doen we het in dit project
juist integraal en betrekken we hierin zowel overheidspartners als bewoners uit de
buurt.”

Barrières tegen criminele inmenging in de wijk
Het doel van de ondermijningsaanpak in de Weimarstraat en omgeving is het opwerpen
van barrières tegen criminele inmenging in de wijk. Dit moet samen met preventieve
maatregelen ervoor zorgen dat de gelegenheidsstructuur voor drugshandel en andere
ondermijnende activiteiten wordt weggenomen. De bredere aanpak in het gebied zal zich
richten op aspecten zoals de leefbaarheid, het fysieke uiterlijk van de straat, gezond en
integer ondernemerschap, rechtmatige bewoning en participatie van belanghebbenden.
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Vergunningsplicht opnemen in APV
Het APV voorstel 'vergunningplicht ondermijning' is door de raad
vastgesteld. Dit is een vergunningsplicht binnen een afgebakend
gebied voor ondernemers en biedt mogelijkheden voor toezicht,
handhaving en toepassing van het Bibob instrument.

Pilot Meld een Vermoeden App
De Meld een Vermoeden App is in eerste instantie voor
professionals gemaakt. Op verzoek van de gemeente is voor het
project Weimarstraat de App aangepast voor het gebruik van
burgers. Op 1 oktober is de App 'live' gegaan voor de pilot
Weimarstraat. Burgers kunnen vanaf nu signalen van
ondermijning via de app melden.

Vervolgstappen
Aanwijzingsbesluit
Na het vaststellen van de APV wordt het vergunningenproces
verder ingericht door middel van het aanwijzen van een
focusgebied in het aanwijzingsbesluit. Wat in de praktijk
betekent dat circa 100 ondernemers op/rond de Weimarstraat
een vergunning bij de burgemeester zullen moeten aanvragen.
Borging proces
Om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroting van de
leefbaarheid in het gebied en het tegengaan van risico’s voor de
openbare orde, zal thema ondermijning vast deel uitmaken van
een brede gebiedsgerichte aanpak binnen de gemeente.

Scheveningen Haven
Gemeente Den Haag

Het risico van te weinig aandacht en toezicht
In één oogopslag lijkt de haven van Scheveningen een haven waar niet veel gebeurt, maar het beperkte (toe)zicht in en
rondom de haven en op vaarbewegingen in en uit de haven brengt een risico met zich mee. Daarnaast bieden de kades veel
ruimte voor het verschepen en opslaan van goederen. Dit maakt het logistiek interessant voor drugssmokkelaars die door
versterkt toezicht verjaagd worden uit grotere havens als Rotterdam en Antwerpen. De combinatie van het
risicoverplaatsingseffect en te weinig controle vraagt extra aandacht en toezicht in de haven van Scheveningen.

18

Het verhaal van Cees Duvekot en Edwin Leemans

Tussenresultaten

De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en centraal aan de
Nederlandse kust, waardoor snel in- en uitvaren mogelijk is. De haven is
onderverdeeld in beroepsvaart en recreatievaart. De Scheveningse haven
beschikt over ongeveer 65 vaste ligplaatsen met huurovereenkomsten, 2000
meter vrije kade voor passanten en een particuliere jachthaven met 300
ligplaatsen. Rondom de haven van Scheveningen heerste een lange tijd het
gevoel dat hier geen criminaliteit voor komt. Dat veranderde toen zes jaar
geleden het idee kwam om verschillende overheidspartners die zich bezighouden
met de aanpak van ondermijning te laten samenwerken met de
havenmedewerkers die op de locatie 24/7 aanwezig waren. “De
overheidspartners hadden de kennis en wij waren de oren en ogen bij de
zeehaven,” zo vertellen Edwin Leemans en Cees Duvekot, beide werkzaam bij het
havenbedrijf van de gemeente Den Haag in Scheveningen. “Ze leerden ons waar
we zoal op moesten letten, bijvoorbeeld als schepen ‘s nachts zonder licht de
haven binnen voeren of iemand zijn standplaats enkel contant wilde afrekenen.
Wij stuurden dit soort signalen door naar de overheidspartners en zij gingen
vervolgens hiermee aan de slag of namen het mee in hun onderzoek.” Met de
komst van de versterkingsgelden van het ministerie kon deze samenwerking nog
verder worden uitgebreid. Er werd met name geïnvesteerd in Bibob-toetsen op
standplaatsen. “Het was erg opvallend dat enkele standplaatshouders vrijwel
direct vertrokken na de aankondiging hiervan. Zij durfden het duidelijk niet aan
en voor ons een onverwacht eerste resultaat voordat je écht bent begonnen aan
het project”, aldus Edwin en Cees.

Cameratoezicht
De camera's op Scheveningen haven mogen nu formeel
worden uitgekeken en gebruikt voor de aanpak ondermijning.
Registratiesysteem
Er wordt een registratiesysteem ontwikkeld voor
Scheveningen Haven. Hierin kan worden bijgehouden welke
vaartuigen op welk moment van de dag de haven in- en
uitvaren. Op de korte termijn is dit vooral waardevolle
informatie voor opsporingsonderzoeken als er een incident
heeft plaatsgevonden. Op de lange termijn kan de data die in
het registratiesysteem opgeslagen wordt, gebruikt worden
voor het analyseren van (afwijkende) patronen en het
detecteren van verdachte vaarbewegingen.
Bibob-toetsen
In 2019 zijn 18 ligplaatsen getoetst op de wet Bibob. Hieruit
zijn 2 ligplaatsen geweigerd. Inmiddels zijn er afspraken
gemaakt tussen de directie Veiligheid en de Havendienst over
een tweede ronde screenen van ligplaatshouders middels de
Bibob-toets.

Toezicht en integriteit
De doelstelling van het project is het verbeteren van het inzicht en toezicht in de
haven op vaarbewegingen en andere verdachte omstandigheden. Zo wordt een
barrière opgeworpen om gebruik van de haven voor illegaal transport door
criminelen tegen te gaan. Daarnaast richt het project zich op het bewaken van de
integriteit van ligplaatshouders om zo te voorkomen dat de haven wordt
misbruikt voor criminele doeleinden.
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BOA capaciteit
De handhavers zijn steeds vaker in de haven aanwezig en
hebben korte lijnen met de professionals die betrokken zijn bij
de haven en de aanpak ondermijning. Er wordt nog gekeken
naar meer structurele inzet in de haven van boa's.

Geweld en liquidaties in de stad
Gemeente Delft

Integrale aanpak van drugsproblematiek
In 2018 is Delft veelvuldig opgeschrikt door een reeks schietpartijen op personen en gebouwen. In enkele gevallen zijn er
dodelijke slachtoffers gevallen, een bijzonder grote aantasting van de openbare orde en veiligheid. Drugshandel lijkt bij veel
van deze incidenten tot dusverre een grote rol te spelen. Dit vormt de aanleiding om de drugsgerelateerde problematiek in
Delft in kaart te brengen.
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Het verhaal van Bert Hobbelink

Tussenresultaten

“Op een dag in mei 2018 hoorde ik op het nieuws dat er ’s nachts
ondernemingen beschoten waren in onze gemeente. Ik twijfelde geen moment
en ben direct naar de desbetreffende locatie gegaan. In overleg met de
burgemeester en politiechef ter plaatse besloten we, in afwachting van nader
onderzoek, het zekere voor het onzekere te nemen door de desbetreffende
ondernemingen direct te sluiten,” aldus Bert Hobbelink, juridisch beleidsadviseur
bij de afdeling OOV van de gemeente Delft. “Heftige geweldsincidenten van deze
soort waren in 2018 nog vrij nieuw in Nederland en zeker in de gemeente Delft.
Echter zagen we in dat jaar steeds vaker vormen van drugsgeweld voorbij
komen, zoals deze gewelddadige schietincidenten. Met dit soort gebeurtenissen
weet je als overheid dat direct handelen vereist is en je waar mogelijk eventuele
onderliggende problematiek moet aanpakken. De versterkingsgelden van het
ministerie van Justitie en Veiligheid konden dan ook niet op een beter moment
komen.”

Informatiesystemen
De gemeente heeft de processen rondom de aanpak van
georganiseerde criminaliteit en de wensen rond een
gedigitaliseerde en geautomatiseerde aanpak geïnventariseerd.
Naar aanleiding hiervan heeft een marktconsultatie plaats
gevonden voor de ontwikkeling van een
veiligheidsinformatieknooppunt. De wens is dat in deze tool
signalen en informatie gemakkelijk naast elkaar zet. Hierdoor
kan een signaal vervolgens sneller worden opgeworpen tot
casus of interventie. Daarnaast heeft de tool als functie om
signalen rondom ondermijning automatisch te herkennen en bij
meerdere signalen digitale ‘rode vlaggetjes’ bij de onderneming
te plaatsen, zodat hier meer aandacht op komt.

Geweld en drugscriminaliteit stoppen

Informatiebehoefte
De informatiebehoefte van gemeente en partners is in beeld
gebracht.

Het doel van het project is om drugscriminaliteit en het daarmee gepaard
gaande geweld een halt toe te roepen. Daarnaast richt het project zich op het
tegengaan van het witwassen van opbrengsten in de lokale economie. Ook willen
de partners door middel van een integrale aanpak het zicht op netwerken en
structuren rondom drugsgerelateerde zaken versterken.
Om de doelstellingen te behalen, wordt een informatiesysteem opgezet dat is
gericht op de aanpak van de drugsgerelateerde problematiek in Delft. Ook richt
het programma zich op het verbeteren van organisatorische samenwerking, door
de informatie-uitwisseling te versterken. Daarnaast wordt gestuurd op een
proactieve informatie-uitwisseling en werkwijze van en tussen partners. Niet
alleen de informatiepositie moet worden verbeterd, de aanpak moet vervolgens
ook in de praktijk worden gebracht. Daarom zijn het versterken van de
bestuurlijke weerbaarheid en de weerbaarheid van ondernemers in Delft
aanvullende onderdelen binnen de aanpak.
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Casuïstiek
Samen met Politie Eenheid Den Haag heeft de gemeente Delft
15 casussen gestart. Er wordt nu gefocust op 5 casussen rondom
horecagelegenheden.

Vervolgstappen
Aanbesteding
Begin 2021 wordt de aanbesteding voor het informatiesysteem
in gang gezet.

Malafide auto- en horecabranche
Gemeente Zoetermeer

Zicht op ondermijning
In de gemeente Zoetermeer hebben in de afgelopen jaren meerdere (schiet)incidenten plaatsgevonden, die wezen op
ondermijnende criminaliteit. Deze gebeurtenissen vormden aanleiding om de horecabranche van de stad aan te pakken.
Daarnaast wordt de autobranche aangepakt: uit een uitgebreide analyse kwam naar voren dat de autobranche vaak als
dekmantel gebruikt wordt voor het vervoer van drugs, wapens of contant geld.
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Het verhaal van de Drank en Horeca toezichthouder

Tussenresultaten

“Tot twee jaar geleden zag ik wel wat vreemde dingen bij bedrijven en
horecagelegenheden in de gemeente Zoetermeer, maar er ging eigenlijk nooit een
belletje rinkelen dat dit iets te maken zou kunnen hebben met ondermijnende
criminaliteit. Denk hierbij aan kapperszaken die tot (zeer) laat ’s avonds open zijn,
bedrijven waar alleen contant kan worden afgerekend of een shishalounge waarbij
mannen die daar niet werkzaam zijn, mij te woord staan over de zaak als ik vraag
naar de bedrijfsleider. Pas toen er versterkingsgelden werden vrij gemaakt om
ondermijning aan te pakken, besefte ik mij hoe groot het probleem was”, zo vertelt
de Drank en Horeca toezichthouder van de gemeente Zoetermeer. “Ik ben nu
getraind om signalen beter te herkennen en geef deze vervolgens door aan
verschillende partners. Meer dan ooit wordt de samenwerking gezocht, want het is
ontzettend lastig om deze criminelen aan te pakken. Voorheen was er telkens
onvoldoende bewijs, maar nu kijken we breder. We kijken niet alleen naar het grote
probleem, maar proberen kleine onderdelen hieruit te pakken, zoals een overtreding
op de drank en horecawet. Als louche bedrijven hier meerdere malen op worden
betrapt, kunnen we toch behoorlijk flinke boetes uitdelen. In de toekomst hoop ik
dat we dit kunnen uitbreiden en nog beter inzichtelijk kunnen maken hoe we dit
soort malafide bedrijven hard kunnen aanpakken.”

Bewustwordingssessies
De gemeente heeft bewustwordingssessies georganiseerd
voor ambtenaren van alle afdelingen.

Extra impuls
Gezien de maatschappelijke effecten van ondermijnende criminaliteit binnen de
horeca– en autobranche, hebben de gemeente en partners er jaren terug voor
gekozen om integraal op te treden. Met de komst van de ondermijningsgelden kon
een extra impuls gegeven worden aan de aanpak. Door extra in te zetten op analyses
en juridische kennis werkt de gemeente aan het verbeteren van de
informatiepositie. Zo worden er naast criminele activiteiten ook netwerken in kaart
gebracht om efficiënter samen te werken. Het afgelopen jaar zijn meerdere casussen
gestart en hebben controles plaatsgevonden. De projecten van Zoetermeer, Alphen
aan den Rijn en Rijswijk kennen een duidelijke overlap en de drie gemeenten zien
dan ook een meerwaarde in het gezamenlijk optrekken.
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Ondernemersbijeenkomst
Er is een ondernemersbijeenkomst georganiseerd om
ondernemers te informeren over het onderwerp
ondermijning.
Meldpunt ondermijnende criminaliteit
Er is een meldpunt geïntroduceerd waar vermoedens met
betrekking tot ondermijnende criminaliteit op eenvoudige en
eenduidige wijze bij de gemeente gemeld kunnen worden.

Multidisciplinair team
Een multidisciplinair team (gemeente, politie en RIEC) is
opgericht om signalen en vermoedens van ondermijnende
criminaliteit te bespreken op lokaal niveau.
Gebiedscan
Op een van de bedrijventerreinen is een pilot gestart. Hier is
een gebiedsscan uitgevoerd om meer zicht te krijgen op
mogelijke ondermijnende activiteiten die zich hier afspelen.
Controles
Vijf autobedrijven zijn gecontroleerd in het kader van het
Digitaal Opkopers Register. Ook hebben er twaalf integrale
horecacontroles plaatsgevonden.

