Aanpak ondermijnende criminaliteit
Rotterdam 2018
ACHTERGROND

Auto’s in beslag genomen
ter waarde van:

De gemeente Rotterdam werkt samen
met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, bewoners, Verenigingen van
Eigenenaren (VvE’s) en ondernemers
om ondermijnende criminaliteit te

Toezicht op geldtransactiekantoren versterkt: periodiek
overleg met toezichthouder
en branchevereniging

€ 342.360,-

signaleren, te voorkomen en aan te
pakken. Deze vorm van criminaliteit is
niet altijd direct zichtbaar, maar heeft
wel een ontwrichtende werking op onze
stad. In deze infographic is een selectie
van de resultaten en inspanningen van
2018 opgenomen.

CRIMINEEL
VERMOGEN

2 Blenderacties op Zuid:
70 kg drugs, 58 auto’s en
meerdere wapens in beslag
genomen, 17 aanhoudingen
verricht, €100.000,- aan
schulden geïnd en €60.000,ter plekke afgepakt
bekijk de video

MENSENHANDEL

Weerbaarheidssessie
georganiseerd voor exploitanten
in de prostitutiebranche

Beslag gelegd op

€ 15.789.588

MAATSCHAPPELIJKE
WEERBAARHEID IS CRUX
VOOR SUCCES
Dat justitie en politie het niet alleen
kunnen bij de aanpak van ondermijning,
wordt inmiddels breed onderschreven.

Meer dan

Ondermijning is vooral een sociaal-maatschappelijk fenomeen. Bij de bestrijding

12

veroordelingen
mensenhandel
Waarbij € 134.000,- is afgepakt

daarvan is daarom een maatschappelijk
antwoord nodig. Deze maatschappelijke
weerbaarheid heeft vele gezichten: het
komt erop neer dat overheid en private
partijen samen optrekken. Een branche-

Gezamenlijk strafrechtelijk
onderzoek gestart met
Roemenië:

vereniging die intern toezicht versterkt,

25
controles op
geldtransactiekantoren
waarbij op 1 pand een
vergunningplicht is opgelegd

Onwijze Moeders die de norm herstellen
of een VvE die haar leden extra alert
maakt. Samenwerking, een lange adem
en elkaars wereld begrijpen zijn hierbij
belangrijk. Het resultaat is een breed
front tegen ondermijning dat wel het
verschil kan maken.

10 aanhoudingen
verricht in beide landen

BRANCHES

STRIJD TEGEN GROTE
CRIMINALITEIT BEGINT KLEIN

SPAANSE POLDER

Rotterdam is de hoogbouwstad van
Nederland. De appartementengebouwen
bieden naast een mooi uitzicht ook vaak
anonimiteit. Soms kan je direct vanuit
de parkeergarage een appartement in,

4 vergunningen ingetrokken
en 2 geweigerd

niemand die je ziet of iets opmerkt. De

Vergunningplicht
autoverhuurbranche
ingesteld per 1 september
in de Spaanse Polder

Vereniging van Eigenaren (VvE)
in zo’n gebouw heeft er alle belang
bij om criminelen buiten de deur te

BI
BOB

20

BIBOB
onderzoeken
gericht op horeca
8 niet gegund

houden. Op schade aan panden,
gevoelens van onveiligheid en ook
imagoschade, zit geen enkele VvE
te wachten. Dankzij een pakkende
video, gemaakt met de acteurs van
Flikken Rotterdam, raakten gemeente
en politie in gesprek met VvE’s.
Relatief kleine maatregelen zoals

11
BESTUURLIJKE SLUITINGEN

bekijk de video

goed sleutelbeheer, camera’s
installeren en korte lijntjes met

10 aanvragen in

behandeling,
8 bedrijven op eigen initiatief
gestopt met autoverhuur

de wijkagent kunnen voor een beter
woonklimaat en groter veiligheidsgevoel zorgen.

bekijk de video

DE EERSTE STAP IS IN
GESPREK GAAN
Opslagboxen zijn ontzettend handig om
tijdelijk huisraad in op te slaan, bij een
verhuizing of een paar maanden verblijf
in het buitenland. Met een code is zo’n
box altijd toegankelijk, anoniem en uit het
zicht. Precies om deze redenen blijken
ook criminelen gecharmeerd te zijn van
opslagboxen: voor de opslag van ge-

VASTGOED

16 bestuurlijke boetes

opgelegd wegens onttrekken van
woningen aan de woningvoorraad:

73

€ 92.000,-

stolen spullen, drugs, wapens en zwart
geld. De overheid voert controles uit,
maar ook exploitanten van opslagboxen kunnen maatregelen nemen om
ongewenste types te weren. Denk aan
goede training van personeel, intern
cameratoezicht, anoniem melden en
goede afspraken met de politie bij
incidenten. De eerste stap is een

gesprekken gevoerd
met pandeigenaren

gesprek tussen de overheid en
gezamenlijke exploitanten waarin ze het
probleem erkennen en -vooral- op zoek

BEWUSTWORDINGSBRIEF
verzonden naar circa

gaan naar samenwerking om tot
oplossingen te komen. Met het doel
om voor het overgrote deel van de

2300
verhuurmakelaars en
-bemiddelaars

44
BI
BOB

BIBOB onderzoeken
gericht op verhuur,
bouwvergunningen
en verkoop
5 niet gegund

klanten de voordelen van een opslagbox
te behouden.

bekijk de video

SPAANSE POLDER

DELFSHAVEN

GESLOTEN

15

13 bestuurlijke sluitingen

integrale
controles

77

Bij o.a. 3 opslagbox-,
27 garage- en 8 groenteen fruitbedrijven

ondernemingen integraal
gecontroleerd

en 4 vergunningen
ingetrokken

bekijk de video

OUDE GLORIE
MATHENESSERWEG
KEERT TERUG

16 panden getransformeerd
tot woningen op de
Mathenesserweg

Voor architecten is de Mathenesserweg
een straat om van te smullen. Als één
geheel ontworpen, met schitterende
details, van hoge kwaliteit, beeldbepalend. Maar 100 jaar na de tekentafel en

HAVEN

de aanleg van de weg was de harde

GESLOTEN

realiteit dat de straat verloederde. Niet
alleen qua veiligheidsgevoel maar ook
qua onderhoud. De overheid deed
wat ze kon, maar de sleutel naar

7 BESTUURLIJKE
SLUITINGEN

109 vangsten
door het HARC-team

succes bleek het gesprek met de
pandeigenaren. Als zij gaan inzien
wat de potentie is van hun bezit ontstaat
er een win-winsituatie. Zij kunnen
bijvoorbeeld foute huurders weren, de

incl. 2 spoedsluitingen n.a.v.
aantreffen harddrugs (100 kg
cocaïne en 15 kg heroïne)

architectonische kwaliteit van vroeger
terug laten komen en hun vastgoed beter
onderhouden Hierdoor verdwijnen foute
bedrijfjes en stichtingen, de weg als
geheel krijgt haar oude glorie terug en

18.947 kg cocaïne, 3.378 kg
hasj, 241 kg marihuana en
58 kg heroïne

de vastgoedprijzen stijgen.
Kijk maar eens wat een gemiddeld,
opgeknapt voormalig winkelpand
inmiddels oplevert op de Mathenesserweg op de woningmarkt.

BOA’s van Rotterdam &
Schiedam werken uniform
en gaan gezamenlijk
op pad

bekijk de video

Convenant cameratoezicht
afgesloten

DRUGS

VUURWAPENS

125

274

bestuurlijke boetes opgelegd
voor meer dan €430.000,-

GEORGANISEERDE WIETTEELT
OP ZUID AANGEPAKT

261

vuurwapens en
130 nepvuurwapens
inbeslag genomen

Drugs en wapens van straat, maar
ook crimineel vermogen en bezit

ontmantelde
hennepkwekerijen
n.a.v. 918 onderzochte
signalen

afpakken om de crimineel te raken
waar dat het meeste pijn doet. In
Rotterdam-Zuid gebeurde dit tijdens gezamenlijke acties, preventief fouilleren en
opsporingsonderzoeken. Zo leverde een
onderzoek naar georganiseerde hennepteelt niet alleen vier verdachten en een

Waarvan 80 imitatiewapens
en 50 alarmgeweren

grote hoeveelheid hennep op. Er werden
ook vijf vuurwapens, 140.000 euro aan
contanten, diamanten ter waarde van

Ruim

tienduizenden euro’s en vijf auto’s in

330 kg

beslag genomen. Verschillende vormen
van criminaliteit lopen naadloos in elkaar

EEN VUURWAPEN IS NIET
NORMAAL. PUNT.

over. Deze zaak is opgepakt door een
politieteam op Rotterdam-Zuid dat

“Het is niet normaal om een vuur-

zich richt op de aanpak van

wapen te bezitten of te gebruiken in de
straten van Rotterdam”. Rond de 800
individuele bewoners en ondernemers
op Zuid hebben zich inmiddels achter
deze oproep geschaard. De drijfveer
achter het bewonersinitiatief ‘wapens de
wijk uit’ is het ontnuchterende feit dat er

ondermijnende criminaliteit.

harddrugs (cocaïne,
heroïne, crystal
meth en amfetamine)
in beslag genomen
in Rotterdam-Zuid

lees het nieuwsitem

ten opzichte van Nederland in Rotterdam Zuid relatief veel wapenincidenten
plaatsvinden, terwijl er relatief weinig

ONTMANTELDE HENNEPPLANTAGES
ROTTERDAM 2018

gemeld wordt. Dat is onacceptabel en
moet veranderen, zo vindt een groeiende
groep betrokken en bezorgde
burgers
Hoek van Holland
op Zuid. De politie treedt natuurlijk op
tegen wapenbezit en -gebruik, maar het

Hoek van Holland

is ook een mentaliteitskwestie
Bedrijventerrein Schieveen

“En die verander je ook door als

Hillegersberg-Schiebroek

Overschie

goedwillende
Rotterdammers een
Botlek-Europoort-Maasvlakte

Prins Alexander

Rotterdam-Noord-West

Bedrijventerrein Schieveen

duidelijke boodschap te verspreiden:
wapens de wijk uit!”

Spaanse Polder

Botlek-Europoort-Maasvlakte

bekijk de video
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