
Ondermijning Bergen NH:

Bauke van Dijk
Operationeel Expert-Wijk
Gebiedsverantwoordelijke Heiloo
Thema Ondermijning



Rol Politie: 

-Signaleren

-Onderzoek naar meldingen (Ook “veredelen” van MMA-melding)

-Opsporing / Strafrechtelijk onderzoek

-Zowel interne als externe doorverwijzing  ( Hennepteam / Districtsrecherche 
/Team Mensenhandel / Gemeente / Hulpverlening etc) 

-Samenwerkingspartner Integrale Aanpak (RIEC / Gemeente / Belasting /etc.)

Presentator
Presentatienotities
Wat is nu de rol van de politie in het proces rond het signaleren van “ondermijning” 



Ondermijning in de gemeente:

• Mensenhandel ?

• Georganiseerde Hennepteelt?

• Fraude / Misbruik binnen  
vastgoedsector ?

• Witwassen ?

Presentator
Presentatienotities
U vraagt zich vast af of dit ook plaats vindt binnen de gemeente Bergen NH en welke verschijningsvormen dit dan heeft.…………



Mensenhandel:

Wat is dat eigenlijk?
Mensenhandel houdt in dat 

mensen worden uitgebuit of onder 
mensonterende omstandigheden te werk 
worden gesteld. Anderen profiteren 
daarvan. Het is een ernstige schending van 
de mensenrechten en een zware vorm van 
criminaliteit. 

Presentator
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Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige  schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit.   Verschijningsvormen zijn: -Arbeidsuitbuiting / -Criminele Uitbuiting / -Seksuele Uitbuiting  /  -Gedwongen Orgaanverwijdering Helaas kan ik u momenteel niet een overzicht laten zien van bij de politie geregistreerde signalen mbt. Arbeidsuitbuiting.Dit betekent echter niet dat dit niet binnen de gemeente plaats kan vinden of vindt . Het gaat hierbij om onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer voor.  Dit kan zijn in de bouw, de horeca , de seksindustrie en de agrarische sector. Naast schending van mensenrechten en wetgeving, is arbeidsuitbuiting strijdig met het stelsel van sociale zekerheid.  Een opsporingsinstantie die zich met name bezig houdt met  het onderzoeken van signalen  van arbeidsuitbuiting is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW. ) Helaas kon het ISZW  geen overzicht van signalen in de gemeente Bergen NH aanleveren.  Bij Criminele Uitbuiting moet u denken aan mensen die door bijv. door schulden of andere problematiek bijv. worden gedwongen om misdrijven te plegen (Hennepkweek / winkeldiefstallen etc.)    Bij Seksuele Uitbuiting betreft het gedwongen Prostitutie / Pooierboy problematiek.   Over Gedwongen Orgaanverwijdering zijn geen signalen bekend.  Op 7 maart is in het TAQA theater De Vest, door de gemeente Alkmaar , een Regionale Werkconferentie georganiseerd.Tijdens de veegweek  ONDERMIJNING waarbij wij vanuit het basisteam Alkmaar op WOENSDAG 15 mei hebben opgetreden in de B(u)CH hebben wij in Schoorl opgetreden tegen illegal bewoning en arbeidsuitbuiting.



Hennepteelt / drugsteelt eind 2018/ begin 2019: 

-Onderzoek naar verschillende kwekerijen
-Aantreffen 4 kwekerijen in Bergen NH 

Onderzoek Drugsdealers en 
Damoclesbeleid

Presentator
Presentatienotities
Sinds eind 2018 tot heden;	23 dossiers waarvan 5  in gemeente Bergen NH-Sleedoornplansoen Schoorl-Anna Van Burenlaan Egmond aan den Hoef-Breelaan Bergen NH-Lamoraalweg Egmond ad Hoef	THC –lab-Duinweg Egmond a ZeeOmstreeks 5000 plantenOmstreeks 900.000 euro ontnemingDaarnaast uit MMA-meldingen;7 onderzoeken hebben niet tot aantreffen kwekerij geleidt.Meldingen van mogelijke Hennepteelt worden in principe onderzocht door het Districtelijke Hennepteam.In een aantal gevallen worden ad hoc aangetroffen hennepkwekerijen door de BPZ ontmanteld, evt.  met ondersteuning van het Hennepteam.  (bijv. bij melding van wateroverlast of een verdachte situatie die daar aanleiding voor geeft etc).  Toepassen Damocles beleid;Woning gesloten in Bergen NH na vondst Harddrugs drugsDamocles beleid toegepast door gemeente Bergen.-Dreef�De woning is in samenwerking met de gemeente Bergen  op last van de burgemeester gesloten. Dit nav een onderzoek politie naar dealers Harddrugs  



Lamoraalweg Egmond aan den Hoef



Dealer van de Dealers in BT Alkmaar. 
Dreef Bergen NH

Aangetroffen drugs; MDMA, Heroïne, 
Cocaine, Hash(40 gram) + Cocaine-
pers Totaal 4.5 Kilo!

Presentator
Presentatienotities
Leider van Syrisch netwerk.



Bestuurlijke sluiting Loop te Bergen NH

Presentator
Presentatienotities
LOOP in Bergen, direct bestuurlijk gesloten door de Burgemeester,  nadat bleek dat 2   14jarig jongeren in de nacht van 5 op 6 juli 2016MDMA en Concerta toegediend hadden gekregen.  10 juli ontving de wijkagent Bergen deze informative. 11 juli instap in de woning, tegen de wil van de bewoner.\12 juli (‘s nachts !!!) bestuurl;ijke sluiting van de woning, nadat in de woning grote hoeveelheid drugs, wapens en geld warden aangetroffen.Zoon woonde op zolder. Alles in de camera’s Hennepplantage enz.



Fraude / Witwassen binnen horeca-sector in 
Regio:

SCHAGEN - Schagenaar William S. is betrokken 
bij de sluiting van brasserie Nero in Bergen.
De brasserie in Bergen werd eerder deze week op
last van de gemeente gesloten omdat de nieuwe 
exploitant L. D. geen vergunning zou hebben. 
D. is de ex van William S. en ook eigenaresse 
van een café in Callantsoog.
Brasserie Nero werd eerder gerund door William S.
Zijn vergunning werd al eerder ingetrokken. Tegen 
S. loopt een onderzoek. De 49-jarige Schagenaar 
werd op 7 augustus gearresteerd voor witwassen 
en faillissementsfraude.

Presentator
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 Voorbeeld mbt. Fraude- of Witwasonderzoeken in relatie tot Ondermijning. Een mooi voorbeeld uit de directe omgeving betreft het onderzoek dat momenteel gaande is  mbt  de Horecagelegenheid Nero / DjaDian in Bergen , Rechter sluit brasserie Nero en Indonesisch restaurant DjaDjanOndernemer zou niet over benodigde vergunningen beschikken. Meer dan 40 medewerkers op straat Gepubliceerd: 21 december 2018De Bergense brasserie Nero en Indonesisch restaurant Dja Djan in Bergen moest afgelopen dinsdag per direct om 24.00 ‘s-nachts sluiten. De reden: de nieuwe exploitant mevrouw L.Dols (sinds 22 november) beschikt niet over de benodigde drank-, terras-, exploitatie- en horecavergunningen.Voorzieningenrechter S. Steunhauser had Dols en de gemeente Bergen dinsdag voor haar tafel staan en kon, na een urenlange zitting, direct tot een uitspraak komen. Zij wees het bezwaar af, zo meldde eerder het NHD.De burgemeester wilde het restaurant op advies van de politie al eerder sluiten. De voorgestelde sluiting komt volgens het NHD voort uit onderzoek van het Regionale Informatie en Expertise Centrum van de overheid. De gemeente wist ons te melden dat de directie al maanden geleden om deugdelijke papieren was verzocht. Zie hier  (24.12) de reactie van wethouder Yolan Koster op de vraag van interviewer Ruud Bredewold m.b.t. de sluiting.Volgens eigenaresse Lisselotte Dols berust alles op een misvatting en onbegrip. Ze is de ex-partner van William Storch die eerder het bedrijf van Bakker Sr. over nam.Mevrouw Dols is volledig eigenaar van Nero Bergen B.V. Ze heeft niet alleen verschillende exploitatie- en drank- en horecawetvergunningen op haar naam staan, maar ook onlangs nog een Bibob-toetsing bij het landelijk bureau Bibob met succes doorlopen. Ook heeft zij een exploitatie- en drank- en horecawetvergunning in de gemeente Schagen verleend gekregen.Daarnaast is ze eigenaresse van Restaurant Duinzicht in Callantsoog, Brasserie Keyzer en restaurant Le Garage in Amsterdam. Volgens haar liggen ambtenaren van de gemeente Bergen dwars, omdat er nu een onderzoek loopt naar haar ex-partner. Maar daar is nog geen enkele uitspraak over. Dus zou dat niet mee mogen wegen.  



Vragen
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https://www.google.nl/url?q=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-3d-vragen-image4482149&sa=U&ei=Tcp5U_36CczMPd_tgIgH&ved=0CDgQ9QEwBTg8&usg=AFQjCNG64grlUZVroVTMdZ0e_3jEn6rXhg
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