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Samen met bewoners, ondernemers en professionals is er
in 2018 keihard gewerkt aan de opgave Veilige Stad.
Veiligheid is het fundament voor een aantrekkelijke, veerkrachtige
en weerbare stad. Thema's die bewoners het meest frustreren
of aantasten in hun veiligheidsgevoel zoals (ernstige) overlast
in de woonomgeving zijn aangepakt. Er zijn diverse activiteiten
ondernomen om de sociale stabiliteit in de Dordtse samenleving
te stimuleren. En er is streng en consequent opgetreden tegen
ondermijnende criminaliteit zoals hennepteelt en drugshandel.
Ook is er geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording van
de risico's van cybercrime voor ondernemers. In deze factsheet
presenteren we de resultaten van onze inspanningen over 2018.

Ondermijning 2018
Integrale controles
9 INTEGRALE CONTROLE ACTIES MET PARTNERS

Q.

46 BEZOCHTE ONDERNEMINGEN

Daarbij zijn diverse misstanden ontdekt. Denk aan: overtredingen
van de Wet op de Kansspelen en de Drank- en Horecawet. financiële
administratie die niet op orde was, overtredingen van het rookverbod,
verbroken/vervalste ijkzegels op energiemeter, uitkeringsfraude,
overtredingen Arbeidstijdenwet en waarschuwingen voedselveiligheid.

Ontmantelde hennepkwekerijen

22

ONTMANTELDE KWEKERIJEN

6.634 PLANTEN/STEKKEN
199,14 KG HENNEP
€ 643.375

TERUG TE VORDEREN HENNEPINKOMSTEN

Afgepakte goederen
en crimineel vermogen
€ 493.567,82 daadwerkelijk afgepakt
(slachtofferbeslag. wederrechtelijk verkregen voordeel, inbeslaggenomen
goederen, verbeurdverklaringen en ontnemingen)

Ondermijning sonderzoek
€ 250.000,- beslaglegging op diverse goederen en
geld bij onderzoek naar illegaal gokken

www.dordtveilig.nl
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Drugsacties
9 DEALERS AANGEHOUDEN
1090 zakjes cocaïne/heroïne
774 GRAM COCAÏNE/HEROÏNE
RUIM 3 KG HENNEP
50 METHADON PILLEN
15 XTC PILLEN
C 8.605,- cash
3 VUURWAPENS
1

<£

BOKSBEUGEL

DIVERSE BENODIGDHEDEN OM HARDDRUGS TE BEREIDEN/BEWERKEN
9 AUTO'S INBESLAGGENOMEN
3 WONINGEN (TIJDELIJK) GESLOTEN DOOR DE BURGEMEESTER

Uitkering sfraude
Door het Team Overlast en Ondermijning van de Sociale Dienst
Drechtsteden zijn 54 onderzoeken gedaan die hebben geleid tot
19 keer stopzetten en 6 keer wijzigingen van uitkeringen. Twee
aanvragen voor een uitkering zijn afgewezen.
Bij elkaar levert dit een besparing van € 237.500,- op en een
totale terugvordering van € 111.892,'
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Trainingen
*
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‘Herkennen signalen mensenhandel' gevolgd door medewerkers
van de Stadswinkel, adviseurs van Handhaving en toezichthouders
Participatiewet van de Sociale Dienst Drechtsteden.

‘Signalen Arbeidsuitbuiting' gevolgd door medewerkers van de gemeente,
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Sociale Dienst Drechtsteden.
‘Drugslaboratoria en chemicaliën' gevolgd door medewerkers van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
'Voorlichting Signalen hennepkwekerijen)' gevolgd door medewerkers
van Handhaving.

Meldingen meldpunt en MMA
Sinds 1 juli 2018 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met NL
Confidential. Hierdoor kan de gemeente kennis nemen van de anonieme
meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. In de periode juli tot en met
december 2018 zijn er 32 meldingen gedaan. Deze gingen voornamelijk
over hennepkwekerijen, softdrugs en harddrugs. De MMA meldingen
blijven anoniem.
Meldingen uit de mailbox Ondermijning betroffen in 2018:
door burger

17

door handhaving

20 meldingen totaal, waarvan:
vermoeden illegale
activiteiten

drugs/hennep

Bestuurlijke maatregelen
SLUITINGEN VAN EEN PAND DOOR HANDEL/TEELT HENNEP

a

4 SLUITINGEN DOOR HANDEL HARDDRUGS
1 SLUITING DOOR ILLEGALE PROSTITUTIE
20 FORMELE BESTUURLIJKE WAARSCHUWINGEN HENNEP
4 WAARSCHUWINGEN HARDDRUGS
4 WAARSCHUWINGEN PROSTITUTIE
2 WAARSCHUWINGEN HELING

Mystery guest controles
massagesalons
10 CONTROLES UITCEVOERD

Sessie Opgave
Veilige Stad gemeenteraad
De gemeenteraad is in september apart geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen van de gemeentelijke Opgave Veilige Stad. Met name
ondermijnende criminaliteit en polarisatie kwamen aan bod.
Filosoof Bart Brandsma heeft zijn denkkader over polarisatie
gepresenteerd.

Drug sdumping en
9 DUMPINGEN DRUGSAFVAL (SYNTHETISCHE DRUGS)

Overlast
Meldingen en incidenten overlast
van drank, drugs, jeugd en dak,- en thuislozen in de aangewezen gebieden

60

51

62

Lijnbaan

55

Vogelbuurt

134 137

Kromhouten
omgeving

21

28

Dubbeldamseweg Noord

Screening woonoverlast
Voor de screening van woonoverlast op basis van Wet bijzondere
maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) hebben Trivire en
Woonbron samen 18 screeningsverzoeken gedaan, van september tot
en met december 2018 Daarop volgden twee gesprekken met potentiële
huurders. Uiteindelijk is voor alle verzoeken een positieve woonverklaring
afgegeven.

Overig rondom overlast
•

Succes is en blijft de combinatie van de Kerngroep en het
Intenrentieteam. Minder inzet van het Interventieteam komt doordat
meer mensen sociaal aanbod accepteren.

•

Met Halt en R-Newt is meer preventief ingezet op de jongere doelgroep
(de broertjes van...). We proberen deze jongeren te behoeden dat zij de
verkeerde kant op gaan.

•

Met name de overlastcijfers voor jeugd blijven afnemen. Dat is ook de
reden waarom we ons meer op de preventieve aanpak kunnen richten.

•

We hebben meer datagestuurd gewerkt en analyses gemaakt
van groepen Daarbij hebben we concreet ingezet in buurten op
bijstandsfraude, postfraude en illegale verhuur.•

•

Opening van vijf Merwedehuusjes. Dit zijn sobere woningen voor
langdurig dakloze personen met ingewikkelde problematiek.

□

Sociale stabiliteit
Bondgenoten

#

We zijn dit jaar gestart met het concept Bondgenoten. Bondgenoten
is een netwerk in een gemeente waarin diverse veiligheidspartners
duurzaam contact hebben met de lokale gemeenschap. De netwerken
moeten sociale onrust in gemeenschappen voorkomen en tegengaan.
Het doel is om als politie en gemeenschap in tijden van onrust niet
tegenover, maar juist naast elkaar te staan. Bondgenoten is nadrukkelijk
geen nieuwe netwerkstructuur van professionals, maar een platform
van deelnemers die elkaar normaal niet ontmoeten. Het netwerk van
bondgenoten bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente en
politie en tien mensen vanuit het informele netwerk, zoals de moskee,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners.

ir

Bewustwording
•

Sinds 2015 hebben 130 professionals uit het sociale en het
veiligheidsdomein de eendaagse training ‘Omgaan met Radicalisering'
gevolgd. Het gaat om medewerkers van de sociale wijkteams, de Sociale
Dienst Drechtsteden, gemeente, Jeugdteams, MEE plus en Reclassering.

•

Daarnaast hebben zes personen een driedaagse training gevolgd.
Dit waren onder andere medewerkers van gemeente, Sociale Dienst
Drechtsteden en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.
Sinds 2017 hebben circa 50 Dordtse moeders de training Oumnia Works

•

gevolgd. Het belangrijkste doel van de training is moeders in zeven
dagdelen extra bagage mee te geven om te helpen bij de opvoeding van
hun kinderen. Door aandacht te geven aan onder andere radicalisering en
sexting.

Bijeenkomsten
•

7 juni 2018: Werkatelier ‘Delen van informatie bij vermoedens
van radicalisering’.

•
•

3 bijeenkomsten van Netwerk Bondgenoten
2 inspiratiesessies Sociale Stabiliteit. Hier zijn de plannen voor
2019-2020 met organisaties uit de stad besproken.
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Cybercrime 2018
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