Dordrecht

Een veilige stad
maken we samen
Een veilige stad is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad.
In de Opgave Veilige Stad werken we aan plannen die bijdragen aan een veilig Dordrecht. Deze
plannen bedenken we niet vanuit “een ivoren toren”. Samen met onze collega’s, partners, bewoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een sluitend systeem van preventieve
maatregelen, barrières en repressie waarmee we onveiligheid voorkomen en aanpakken. In het
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 hebben we 5 prioriteiten benoemd om de veiligheid in onze
stad te vergroten: het tegengaan van overlast, het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, het
aanpakken van digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit, het behouden van de sociale stabiliteit
en het beheersen van veiligheidsrisico’s.

In deze factsheet presenteren we de resultaten van onze inspanningen
over 2020.

Ondermijning 2020

Cybercrime 2020

Integrale controles

In 2020 was sprake van 11 incidenten van sexting en
49 incidenten van cybercrime.

januari
4 ONDERNEMINGEN IN EEN REGULIERE CONTROLE
MET ALLE BETROKKEN PARTNERS
februari
4 ONDERNEMINGEN IN EEN REGULIERE CONTROLE
MET ALLE BETROKKEN PARTNERS
September
3 ONDERNEMINGEN MET ALLEEN POLITIE, HANDHAVING EN OZHZ

Bijeenkomsten
•
•

•

Voorbeelden van constateringen zijn: inbeslagname 5kg waterpijptabak,
hercontrole kas(boek), vervolgonderzoek Belastingdienst nodig, brandveiligheid, mogelijke uitkeringsfraude en inrichtingseisen speelautomaten.

En nog meer...
•

Meldingen Meld Misdaad Anoniem
Sinds 1 juli 2018 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met NL
Confidential. Hierdoor kan de gemeente kennisnemen van de anonieme
meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. In 2020 was sprake van 140
meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Een groot gedeelte daarvan was
druggerelateerd; harddrugs (36), hennepkwekerijen (27), softdrugs (22)
en straathandel (17). Er werd 18 keer melding gemaakt van het negeren
van Corona-maatregelen. Daarnaast werd gemeld over geweld, waarbij de
categorie huiselijk geweld het hoogst scoorde met 5 meldingen.

Uitkeringsfraude

Cybercongres Digitaal Veilig. 3 februari 2020; 300 MKB-deelnemers.
Webinar ‘Kinderen Online wat doet dat met ze’. 7 oktober 2020;
doelgroep Ouders/verzorgers. Deze webinar heeft 126 kijkers gehad. In het
kader van de week van de opvoeding. Uitgifte magazine in de Week van de
Opvoeding met artikel ‘Leuke & Veilig’ op internet.
Webinar Veilige School 4 november 2020; doelgroep onderwijs- en
jeugdprofessionals, thema jongeren online in coronatijd: 110 deelnemers en
138 kijkers via YouTube.

•

•

•

•

Uitkeringsfraude van Team overlast en ondermijning namens de
Sociale Dienst Drechtsteden:

De burgemeester tekende namens het college de City Deal Lokale
Weerbaarheid Cybercrime. Samen met 7 andere gemeenten, ministeries en
andere partners worden de krachten gebundeld om de weerbaarheid tegen
cybercrime te vergroten.
De Haagse Hoge School heeft in samenwerking met Stichting Lezen en
Schrijven onderzoek gedaan naar de informatie die laaggeletterden krijgen
over digitale veiligheid in de bestaande cursussen. De resultaten van dit
onderzoek geven informatie hoe de bestaande cursussen voor laaggeletterden
kunnen worden verbeterd.
Via sociale media worden inwoners regelmatig gewezen op de gevaren die het
internet met zich meebrengt. Daarbij is specifiek ook aandacht geweest voor
de doelgroep ouderen (o.a babbeltrucs).
MKB’ers kunnen gratis gebruik maken van een cyberbuddie scan. Deze scan
controleert of er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn
genomen binnen het bedrijf om cybercriminelen te weren.
De plannen liggen klaar om jongeren, die voor het eerst hun rijbewijs
komen halen bij het stadskantoor, voor te lichten over de gevaren van
identiteitsfraude. Dit gebeurt met een aansprekende flyer en een gadget voor
het rijbewijs.

Dordrecht zoekt Cyber Agents!

•		78 afgehandelde werkprocessen
•		33 keer stopzetten van uitkeringen
•		11 keer wijziging van uitkering

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van online boeven:
cybercriminelen. Daarom zoekt de gemeente Dordrecht Junior Cyber
Agents tussen 8 en 12 jaar. In HackShield leren kinderen wat zij als
Cyber Agent kunnen doen om te zorgen dat niet alleen zijzelf
online veilig zijn, maar ook hun vader, moeder, opa en oma.
Eind 2020 had Dordrecht al 127 cyberagents.
www.joinhackshield.nl

Bij elkaar levert dit een besparing van € 400.000,00 op
en een totale terugvordering van € 229.258,79.

Bestuurlijke maatregelen
8 WAARSCHUWINGEN SOFTDRUGS EN HARDDRUGS
1 SLUITING VANWEGE MENSENHANDEL/PROSTITUTIE
10 SLUITINGEN VAN EEN WONING/PAND VANWEGE SOFTDRUGS
3 SLUITINGEN VAN EEN WONING VANWEGE HARDDRUGS

Sociale stabiliteit 2020

Resultaten aanpak ondermijning
Districtsrecherche ZHZ tbv zaken uit Drechtsteden Binnen (=Dordrecht):
Beslag: € 1.681.074,Berekend wederrechtelijk verkregen voordeel: € 102.068,-

Een sociale en stabiele samenleving is bestand tegen conflicten van binnenuit
en buitenaf en derhalve de basis voor een leefbare en veilige stad. Daarom
werken we aan het organiseren van veerkracht in de samenleving, zodat
deze tegen ‘een stootje kan’. Het maatschappelijk evenwicht vraagt om
voortdurend onderhoud van netwerken, waarbij iedereen aan zet is. Inwoners,
gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel.

VVC (veel voorkomende criminaliteit) Drechtsteden Binnen (niet alleen cijfers
van ondermijningszaken, maar alle zaken waarbij beslag is gelegd):
Beslag € 50.620,14 zaken waarin slachtofferbeslag is gelegd
Berekend wederrechtelijk verkregen voordeel: € 38.727,-

In Dordrecht is in de afgelopen jaren een breed signaleringsnetwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit professionals die werkzaam zijn in het
sociale- en veiligheidsdomein. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het
opmerken van oplopende spanningen en mogelijke signalen van radicalisering.

Voertuigen met verborgen ruimten:
Beslag: 8 voertuigen
Aangetroffen in de verborgen ruimten onder andere: een vuurwapen,
inbrekerswerktuigen (zoals een koevoet), een groot geld bedrag, 0,5 kg
heroïne, 18,5 kg ketamine, dealer hoeveelheden drugs en steekwapens.

Trainingen
Om de deskundigheid van professionals op gebied van radicalisering,
extremisme en polarisatie op peil te houden, biedt de gemeente elk jaar
trainingen aan. Professionals kunnen hier gratis gebruik van maken. In 2020
hebben in totaal 27 professionals de basistraining Radicalisering gevolgd.
In deze training maakt men kennis met de fenomenen radicalisering en
extremisme. Ook leert men radicalisering te signaleren en adequaat te reageren.
Daarnaast hebben 2 professionals een verdiepende training gevolgd.

Hennep
16 ONTMANTELDE KWEKERIJEN
3.637 PLANTEN/STEKKEN
9 VERDACHTEN AANGEHOUDEN
€ 222.038,- BEREKEND WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL

Oumnia Works heeft in 2020 voor een moedergroep en voor het eerst in
Dordrecht voor een vadergroep een educatief programma van 7 dagdelen
verzorgd in wijkcentrum Admiraal. In totaal hebben 20 mensen deelgenomen.
Met dit programma krijgen ouders handvatten om hun kinderen weerbaar op te
voeden, waardoor jongeren minder vatbaar zijn voor radicale boodschappen en
‘wij en zij denken’.

Dealers (hard)drugs:
36 aanhoudingen bezit harddrugs
21 aanhoudingen handel in harddrugs
Bij de hierboven genoemde aanhoudingen werd aangetroffen:
18107 gr Ketamine, 1005,6 gr cocaïne, 266,5 gr heroïne, 278,5 gr
amfetamine, 154 XTC pillen, 30 ml GHB.

Nieuwsbrieven

Lasten onder dwangsom (LOD’s) voor straathandel drugs opgelegd: 38
Aantal overtredingen van de opgelegde LOD’s: 5

Via nieuwsbrieven worden circa 120 professionals en vrijwilligers op de
hoogte gehouden van nieuws, achtergronden en interessante publicaties. In
2020 zijn 2 nieuwsbrieven verschenen.

Overlast 2020

Flyer ‘Waar kunt u terecht als u
zorgen heeft over radicalisering?’

Het jaar stond vooral in teken van corona en de noodmaatregelen.
Vruchtbare samenwerking tussen handhaving, politie, jongerenwerk en
andere partners. Daardoor overlast relatief beperkt gebleven.

De flyer is breed verspreid onder Dordtse professionals. In deze flyer staat
onder meer informatie over wat radicalisering is, waar informatie en advies te
halen is en wat de belangrijkste signalen zijn.

Lancering meldpunt ongewenst
huurgedrag
25 MELDINGEN
Waarvan 11 inderdaad gaan over achterstallig onderhoud, wateroverlast etc.
Enkele (ook) over te hoge huur.

Beheersen veiligheidsrisico’s 2020

Woonoverlast
•
•
•
•
•

4 burgemeester waarschuwingen uitgereikt. 3 (voornemens) bestuurlijke
gedragsaanwijzing.
Circa 50 casussen woonoverlast behandeld in woonoverlastoverleggen. 		
Op 21 een intensieve integrale aanpak ingezet.
2 waarschuwingsbrieven uitgereikt.
2 bestuurlijke gedragsaanwijzingen opgelegd.
1 dwangsom verbeurd.

Incidenten Crisisbeheersing
en Bevolkingszorg
oproepen OvD-Bz in 2020

brand

Interventieteam/taskforce
•
•

		totaal 191 aanvragen behandeld:
• 167 positieve woonverklaringen
•		10 positieve woonverklaringen met voorwaarden
• 5 negatieve woonverklaringen
•		9 ingetrokken aanvragen
• 2 openstaande aanvragen
17 zienswijzegesprekken gevoerd

In totaal 57 aanvragen voor buurtbemiddeling, waarvan:
OPGELOST 24
IN BEHANDELING 9
WENST GEEN VERVOLG 5
ONGESCHIKT EN/OF DOORVERWEZEN 11
ANDERS 8
In Dordrecht zijn er in ieder geval 22 tijdelijke huisverboden
opgelegd in 2020.

extreme weersomstandigheden

Er zijn in 2020 geen GRIP-incidenten in Dordrecht geweest. Wel is de Officier
van Dienst Brandweerzaken (OvD Bz) in 2020 16x opgeroepen voor een
incident in Dordrecht:
3x voor brand
6x voor extreme weersomstandigheden (hoog water, storm, wateroverlast)
2x voor gevaarlijke stoffen (gaslucht)
5x overig (contact meldkamer, lijkvinding, OOV, vervuild wegdek)

21 huiszoekingen gedaan en daar waar nodig repressief opgetreden.
90 personen hebben in het kader van een persoonsgerichte aanpak
een sociaal aanbod gekregen.

Cijfers screeningen in het
kader van de Wet bijzondere
maatregelen grootstedelijke
problematiek

•
•
•
•

bijzonderheden daarin zijn:
3 februari 2020: brand Dubbeldamseweg Noord 13 (brand in oud historisch
pand)
10 februari 2020: hoogwater binnenstad
16 juni 2020: wolkbreuk met overstroming van straten binnenstad
24 december 2020: broeibrand HVC
Voor de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen
Covid-19 zijn er sinds 15 maart 2020 21 noodverordeningen
bekrachtigd. Sinds 12 maart is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 		
opgeschaald naar ‘GRIP 4’ in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Wet Openbare Manifestaties
De gemeente Dordrecht heeft 20 kennisgevingen in het kader van de WOM
ontvangen. De aanvragen voor demonstraties van Black Lives Matters en
tegen de coronamaatregelen zijn het vermelden waard.

Evenementen 2020
Begin 2020 is het Carnaval op 22-2 als één van de weinige grotere
evenementen nog doorgegaan. Op 17 maart werd het verbod op
evenementen afgekondigd. Op 24 juni werd een versoepeling voor
evenementen tot 250 personen per 1 juli aangekondigd. In die periode tot
14 oktober zijn er 2 grote evenementen georganiseerd, te weten: Muziek in
de Museumtuin en Palm Parkies. Daarnaast zijn er diverse kleine activiteiten
georganiseerd. Op 14 oktober werd opnieuw een verbod op evenementen
ingesteld.

Integrale aanpak terugdringen
wapenbezit
Tegengaan Wapenbezit
Er zijn grote zorgen over de bewapening van jongeren in Dordrecht. De huidige
tendens binnen de gemeente Dordrecht is dat ook potentiele slachtoffers
zich aan het bewapenen zijn om zich in het geval van een incident te kunnen
‘verdedigen’. Partijen in de stad werken samen aan het terugdringen van
het wapenbezit. Het gezamenlijke plan is een combinatie van repressieve en
preventieve elementen.
De integrale aanpak bestaat o.a. uit preventief fouilleren, preventieve
kluisjescontroles op scholen, jeugdaanpak en de inzet van rolmodellen.

gevaarlijke stoffen

@dordtveilig

www.dordtveilig.nl

