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ACHTERGROND
De gemeente Rotterdam werkt met
partners zoals het Openbaar Ministe-

In gesprek met de Nederlandse
Vereniging van Geldtransactiekantoren en Nederlandsche
Bank over de geldtransactiekantoren in Rotterdam.

rie, de Belastingdienst en de politie,

Auto’s in beslag genomen
ter waarde van:

€ 530.438

bewoners en ondernemers samen
om ondermijnende criminaliteit aan te
pakken. Deze vorm van criminaliteit
is niet direct zichtbaar, maar heeft wel
een ontwrichtende werking op onze
stad. We pakken zowel criminelen als
de achterliggende structuren aan.

HAVEN

We werken samen aan het voorkomen,
signaleren, en aanpakken van onderIn deze infographic is een selectie

AFPAKKEN EN TERUGGEVEN
AAN DE MAATSCHAPPIJ

van de resultaten en inspanningen

Crimineel geld en goederen afpakken

van 2017 opgenomen.

gebeurt al jaren. Maar wat merkt de

mijnende criminaliteit in Rotterdam.

82 vangsten
door het HARC-team

samenleving daarvan? En kunnen
naast de staatskas ook burgers en

CRIMINEEL
VERMOGEN

maatschappelijke doelen profiteren
van afgepakt crimineel vermogen?
Dit idee werd in 2017 concreet met
een inbeslaggenomen drugsboot. De
boot, gebruikt voor drugstransporten,

beslag gelegd op

werd geschonken aan het Rotterdamse Scheepvaart en Transportcollege.
Dankzij het ontwerp is de boot
bijzonder geschikt voor klimaatonder-

CIRCA

73

MILJOEN
EURO

zoek en educatieve doeleinden.
Naast een praktisch doel heeft dit experiment ook een duidelijke boodschap:
‘Het afpakken van geld of goederen

5.264 kilo
cocaïne

raakt criminelen op een plek die pijn
doet. Door deze boot een maatschappelijke bestemming te geven, maken
we dat zichtbaar in de samenleving. Het is een helder signaal dat
criminelen niet onoverwinnelijk zijn’,

2.708
kilo
marihuana

legt hoofdofficier Van Nimwegen uit.
Inmiddels draagt de tot ‘De IJsbreker’
omgedoopte voormalige drugsboot
volop bij aan het lesprogramma van
het Rotterdamse Scheepvaart

19

geldtransactiekantoren
gecontroleerd
10 zijn inmiddels niet meer actief
als geldtransactiekantoor

514 kilo

heroïne

en Transportcollege.

RDAM

999.321

pillen synthetische drugs

HAVEN

ILLEGAAL GOKHUIS KRIJGT
NIEUWE FUNCTIE
Al jaren is integraal geïnvesteerd op

Campagne:
Rotterdamse haven,
veilige haven

het aanpakken van een illegaal gokhuis
en met het nodige succes: de voormalig exploitant heeft een recordboete
ontvangen van de Kansspelautoriteit
van 375.000 euro en de inrichting is

invulling te geven aan deze prominente

Gesprekken met VVE’s,
VVE010, particuliere
makelaars en pandeigenaar

locatie en direct in verbinding te staan

om hen voor te lichten over de

met de wijk heeft de gemeente zich

risico’s van verhuur

voor onbepaalde tijd gesloten door
de burgemeester. Om een positieve

gevestigd op dit adres, samen met

30
meldingen via
Meld Misdaad
Anoniem
binnengekomen

haar ketenpartners. Criminaliteit wordt
niet getolereerd en samen met de
ondernemers en bewoners zorgen we
voor een prettig woon- en werkklimaat
op de Beijerlandselaan. De locatie zal
functioneren als integrale vergader-
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bestuurlijke boetes
wegens onttrekken van woningen
aan woningvoorraad:

€ 78.500

ruimte en zal gelegenheid bieden
voor voorlichting rondom het thema

WAPENS

ondermijning.

VASTGOED

602

in beslag
genomen

waaronder 186 pistolen & 45 geweren

Kennisbijeenkomst
6 grote vastgoedeigenaren:
met als doel het signaleren
en voorkomen van misbruik
van hun panden

MENSENHANDEL
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bibob-onderzoeken
gericht op verhuur,
bouwvergunningen
en verkoop
5 niet gegund

BRANCHES
Inzet Webvoyager
t.b.v. internet rechercheren

Met voorlichting

1100

jongeren en
professionals bereikt

11

veroordelingen
mensenhandel

7

winkelpanden
Mathenesserweg
getransformeerd
naar woningen
zodat stichtingen en winkels die
zich niet aan de regels houden
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16

BIBOB
onderzoeken

6 niet gegund/
ingetrokken
2 nog in behandeling

niet kunnen terugkeren.
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BRANCHES

DRUGS

ZICHTBAAR ÉN
BEVOEGD OP STRAAT

5

Op de Mathenesserweg vergroot

vergunningen ingetrokken

positie door te investeren in het

de gemeente haar informatie-

1151

persoonlijk contact tussen over-

vermoedens
hennepteelt
onderzocht

heid, ondernemers en bewoners.
Handhavers, primair verantwoordelijk voor een veilig leefklimaat
en een schone buitenruimte,

289

stappen in het kader van ondermijning binnen bij ondernemingen om een praatje te maken

hennepkwekerijen
ontmanteld

over hun bedrijf en de buurt.
Ook in de Spaanse Polder
zetten we in op zichtbaarheid.
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Dit bedrijventerrein ligt op het

BEDRIJVENTERREIN

grondgebied van de gemeenten

bestuurlijke
boetes opgelegd
voor meer dan
400.000 euro

Schiedam en Rotterdam. Om te
voorkomen dat handhavers bij de
gemeentegrens hun werk moeten
stoppen, hebben we een convenant getekend. Nu mogen
de handhavers van beide

circa

gemeenten op elkaars grond-

75 kg

gebied surveilleren en verbaliseren. Zo treden we samen

harddrugs in
beslag genomen
in Rotterdam-Zuid

zichtbaar en adequaat op tegen
ondermijnende criminaliteit.

15 controles
waarvan 12 binnen de autobranche
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