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INLEIDING

AMBITIE 2015-2018

Dit is de zevende, en tevens laatste
voortgangsrapportage over het Actieprogramma
Veiligheid 2015-2018. Net als in de afgelopen jaren
wordt ieder half jaar een rapportage gepresenteerd, en
met de gemeenteraad besproken, over de voortgang
van het veiligheidsbeleid in de afgelopen zes maanden.
Deze rapportage geeft de stand van zaken weer over de
periode juli tot en met december 2017. Zoals gezegd is
het ook de laatste voortgangsrapportage onder het
huidige Actieprogramma. In 2018 wordt een nieuw
veiligheidsplan gemaakt. In deze voortgangsrapportage
wordt daarom niet alleen teruggeblikt op het afgelopen
half jaar, maar ook op de periode van het
Actieprogramma aan de hand van de doelen zoals die in
2015 zijn gesteld.
De voortgangsrapportage begint met een aantal
algemene ontwikkelingen. Daarna wordt per thema
verslag gedaan.
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Tegengaan van criminaliteit en overlast in de stad en het
verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Vier thema’s
1.	High Impact Crimes
2.	Veilige buurt
3.	Aanpak jeugdcriminaliteit en -overlast
4.	Bestuurlijke aanpak georganiseerde
criminaliteit en woonoverlast

Kenmerken van de aanpak
• Integraliteit.
• De gemeente heeft de regie over het veiligheidsbeleid,
maar de aanpak is een gedeelde verantwoordelijkheid
met de partners en inwoners. Deze betrokkenheid
wordt gestimuleerd.
• We werken probleemgericht en informatiegestuurd.
Daar is de inzet op gericht.
• In de communicatie over veiligheid wordt maatwerk
toegepast.
• Flexibiliteit bij de inzet van mensen en middelen.
Doen wat nodig is.
• Innovatief bij het vinden en proberen van nieuwe
methoden en maatregelen.

ALGEMENE
ONTWIKKELING

ONTWIKKELING CIJFERS
2017 T.O.V. 2016

De ambitie in het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018 is
om de criminaliteit en overlast in de stad tegen te gaan en
de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. De
geregistreerde criminaliteit is in de afgelopen jaren steeds
gedaald. In 2017 nam het totaal aantal misdrijven verder af
(-12%, van 11.218 naar 9.853). Het relatieve aantal
misdrijven in Almere is laag vergeleken met andere grote
steden. Per 1.000 inwoners staat Almere in de lijst van
gemeenten op een 52e plaats qua criminaliteitsniveau.

High Impact Crimes

Het aantal woninginbraken steeg met 15% (van 905 naar
1.040). De stijging komt vooral door een toename van het
aantal pogingen (+27%). Het aantal geslaagde woninginbraken is met 7% gestegen.
Woninginbraken Almere
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“DE CRIMINALITEIT
IN ALMERE IS
GEDAALD MET 12%”

Woninginbraken totaal
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Uitgaansgerelateerde incidenten zijn gestegen. In het
centrum van Almere Stad nam het uitgaansgeweld toe van
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Het aantal geweldsmisdrijven nam met 12% af (van 1.480
naar 1.306 delicten). Binnen deze categorie lieten vooral
straatroven (-29%) en zedenmisdrijven (-11%) sterke
dalingen zien. Ook het aantal misdrijven huiselijk geweld
is gedaald (-8%). De overvallen bleven nagenoeg gelijk in
aantal.
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Vernielingen en overlast
Ook het aantal vernielingen is afgenomen (-17%, van 1.211
naar 1.010). Verschillende vormen van overlast lieten wel
een stijging zien. Zo nam jeugdoverlast toe met 12% (van
858 naar 958). Deze stijging vond alleen in het eerste half
jaar van 2017 plaats. In de tweede helft van 2017 was de
jeugdoverlast met 436 meldingen juist lager dan in de
tweede helft van 2016, waarin 448 meldingen werden
gedaan. Ook de overlast van verwarde personen2 nam toe
(+38%, van 662 naar 916). Dit geldt ook voor de meldingen
van drugs- en drankoverlast (+27%, van 329 naar 417).
De jeugdcriminaliteit laat de laatste jaren een dalende
trend2017
zien. Het aantal 12 tot 25-jarigen dat verdacht wordt
van het
2016plegen van één of meer feiten in Almere daalde in
2017 met 10% ( van 1.944 naar 1.743).
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2)  Het betreft meldingen van overlast. Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit pleegden, zijn niet in deze (overlast)categorie opgenomen.
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‘HIGH IMPACT
CRIMES’
Het versterken van de aanpak “High Impact
Crimes” (woninginbraken, straatroven en
overvallen) langs drie sporen: verkleinen
slachtofferkans, vergroten burgerbetrokkenheid en vergroten pakkans.

Probleemgerichte
inzet van mensen en
middelen op kwetsbare tijden en locaties.

 et aantal woninginbraken is in 2018 met 15%
H
gedaald t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde over de periode
2009 t/m 2013 en gedaald naar maximaal 16 inbraken
per 1000 woningen. Het aandeel pogingen tot inbraak
is minimaal 40% van de woninginbraken.
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 traatroven zijn met 15%
S
gedaald t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde over de periode
2009 t/m 2013.

Het aantal overvallen wordt
op het lage niveau van 2013
gehouden.
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Het versterken van de participatie en signaalfunctie van
bewoners en professionals
in de wijk.

Het voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld en daarvoor de maatregelen
uit de Regiovisie Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling uitvoeren.

HIC- Woninginbraken

De aanpak HIC is in de afgelopen tijd versterkt
langs drie sporen:
1. Verkleinen slachtofferkans: er is (camera)
toezicht op kwetsbare tijden en locaties, er
wordt voorlichting gegeven aan bewoners,
schouwen uitgevoerd in wijken en buurten en
gratis preventieadvies gegeven voor woningen.
2.	Vergroten burgerbetrokkenheid: er zijn 16
buurtpreventieteams, ongeveer 125 Buurt
appgroepen, 1.123 Waaksdeelnemers en
17.748 deelnemers aan Burgernet. De
burgerbetrokkenheid wordt continu gestimuleerd o.a. via bewustwordingscampagnes.
3.	Vergroten pakkans: er is het Woninginbrakenteam (WIT) en HIC team van de politie, binnen
het Veiligheidshuis is een TOP X aanpak
gekomen en het Digitaal Opkopersregister is
ingevoerd.
De aanpak van huiselijk geweld is onderdeel van
de kadernota Regionaal Kompas Flevoland
2018-2020. De hoofddoelen van de nota richten
zich op preventie, hulpverlening en nazorg. De
raad heeft op 21 december 2017 ingestemd met
de beleidsdoelstellingen.

HIC - Woninginbraken

Doelstelling: Het aantal woninginbraken is in
2018 met 15% gedaald t.o.v. het
vijfjaarsgemiddelde 2009 t/m 2013
1.492

HIC - Woninginbraken

Doelstelling: Het aantal woninginbraken is
in 2018 gedaald naar maximaal 16 inbraken
per 1.000 woningen

Doelstelling: Het aandeel pogingen tot
inbraak is minimaal 40% van de
woninginbraken.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Woninginbraken, straatroven en overvallen
De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen
is en blijft intensief. Door analyse van delict, plaats en tijd
wordt de aanpak gericht op die gebieden en momenten die
het meest kwetsbaar zijn.
Woninginbraken
• In het najaar van 2017 is een vervolg gegeven aan het
project Veilig Wonen. Hierbij hebben twee Almeerse
woningcorporaties, Goedestede en de Alliantie, in
samenwerking met de gemeente ruim 500 huurwoningen inbraakveiliger gemaakt. Het project werd financieel ondersteund door het ministerie van Justitie en
Veiligheid.
• De BuurTent is 22 keer ingezet. Twaalf keer is op
plekken in de stad waar op dat moment relatief veel
werd ingebroken voorlichting gegeven aan bewoners en
zijn inbraakpreventietips gegeven. Voor de zomervakantie is een zomertour georganiseerd. Hierbij is de
BuurTent in twee weken tien keer ingezet.
• Op kwetsbare tijden, zoals tijdens de donkere dagen en
vakantieperiodes, worden medewerkers van Stadstoezicht in de rol van buurtadviseur ingezet. Inzet vindt
informatie gestuurd plaats in buurten waar relatief veel
wordt ingebroken. Daarbij worden ook preventietips
gegeven en is men alert op verdachte situaties.
• Een ieder die een (poging tot) inbraak meemaakt,
ontvangt een brief met daarin het aanbod voor gratis
preventieadvies van de gemeente en er wordt extra
advies aangeboden in straten met relatief veel inbraken. Het preventieteam van de gemeente heeft 228 keer
een PKVW advies in een woning gegeven.
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• Het Digitaal Opkopers Register (DOR) kent 50 geregistreerde ondernemers. Vanaf mei 2017 vervult naast de
politie ook Stadstoezicht een controlerende rol. Vier
handhavers zijn hiertoe opgeleid. Hiermee is de aanpak
van heling geïntensiveerd. Alle ondernemers zijn bezocht,
waarbij vooral de nadruk is gelegd op het informeren en
het aanmelden in het Digitaal Opkopers Loket.
• Op 4 april 2017 heeft het college besloten een dwangsom van 2.500 euro in te voeren voor het vervoeren van
inbrekerswerktuigen. De maatregel, die mede als doel
heeft om herhaling van overtredingen te voorkomen,
geldt naast het strafrechtelijk optreden door de politie.
Tot op heden zijn er vijf dwangsommen opgelegd.
• Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn
voorbereidingen getroffen voor een pilot digitale
deurbel. In deze pilot wordt onderzocht in hoeverre een
digitale deurbel bijdraagt aan het veiligheidsgevoel, de
objectieve veiligheid en de opsporing. De pilot is in
maart 2018 gestart. In de Stedenwijk zijn 100 adressen
voorzien van een digitale deurbel. Begin 2019 wordt de
pilot geëvalueerd.

Straatroven
De driesporen aanpak wordt ook toegepast op de aanpak
van straatroof. In 2016 is gestart met de campagne
‘Boefproof’, waarbij op middelbare scholen voorlichting
wordt gegeven over preventie van straatroof. Tijdens de
pauze wordt de BuurTent opgezet op het schoolplein en
geven politie en gemeente preventietips. Leerlingen
maken terplekke en in 15 seconden hun telefoon ‘boef
proof’. De BuurTent wordt op aanvraag van de scholen
ingezet.
Overvallen
Sinds 2017 werken gemeente, politie en Slachtofferhulp
Nederland samen conform het protocol nazorg overvallen.
Het doel van het protocol is het zo optimaal mogelijk begeleiden van slachtoffers van een overval. In het protocol
staan de rollen van de betrokken partijen beschreven. De
gemeente heeft de regie en bezoekt een slachtoffer van
een overval naar behoefte om ondersteuning te bieden.
Het betreft hierbij zowel materiële als immateriële
ondersteuning. In december 2017 vonden in korte tijd drie

Op 7 november 2017 vond op verzoek van ondernemers in het centrum van Almere Haven een overvaltraining
plaats, georganiseerd in samenwerking met de ondernemers van de KVO- werkgroep Haven en politie. De training
heeft tot doel dat het overvalrisico zoveel mogelijk beperkt wordt door goede maatregelen te treffen. Instructies
worden gegeven hoe te handelen in geval van een overval. Ook wordt aandacht besteed aan hoe een goed
signalement gegeven kan worden, om de pakkans te vergroten. De overvaltrainingen vinden plaats in het kader van
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en worden verzorgd door de gemeente en trainers van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De training is begin 2018 herhaald i.v.m. de grote belangstelling
onder ondernemers.
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overvallen plaats. Vanuit het protocol is aan de slachtoffers
naar behoefte hulp en begeleiding aangeboden. Ook is
door politie en Stadstoezicht extra inzet gepleegd rond
openings- en sluitingstijden van winkels (bovenop de
bestaande aanpak vanuit het Donkere Dagen Offensief).

Burgerparticipatie
Essentieel voor de HIC aanpak zijn de vele Almeerse
inwoners die samen met gemeente en politie de buurt
veilig houden.
• In Almere Buiten is er een nieuw buurtpreventieteam
gestart in de Bloemenbuurt/Faunabuurt. De deelnemers volgden de training ‘observeren & signalementen
onthouden’ van de politie en gemeente. Dit maakt het
totaal aantal teams nu 16. In totaal zijn 250 vrijwilligers
bij de buurtpreventieteams betrokken. Stichting de
Schoor verzorgt de begeleiding van de teams.
• In 2017 is gestart met een tweetal nieuwe trainingen/
workshops voor de teams: “Omgaan met jeugdgroepen” en “positieve communicatie”. Ruim 120 vrijwilligers bezochten een van deze trainingen. Het aanbod
wordt in 2018 gecontinueerd.
• Ruim 10.000 betrokken buurtbewoners gebruiken de
ongeveer 100 buurtappgroepen om elkaar te informeren over verdachte situaties of personen in hun buurt.
• Voor zowel buurtpreventieteams als buurtappgroepen
is een ‘toolkit’ beschikbaar waarin staat vermeld wat

zij van politie en gemeente kunnen verwachten en hoe
we hen faciliteren. Zo faciliteren we het hele jaar door
borden, stickers en trainingen. De ‘toolkit’ is te vinden
op de website www.veiligalmere.nl.
• Al deze betrokken Almeerders krijgen een zeswekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en
(preventietips).

Huiselijk geweld
Eén van de maatregelen in de aanpak is het opleggen van
een tijdelijk huisverbod door de burgemeester. Hierbij
wordt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang
tot de woning ontzegd. Zo ontstaat een afkoelperiode
waarbij alle betrokkenen hulp krijgen. Het huisverbod kan
worden ingezet bij huiselijk geweld, maar ook bij ernstige
vermoedens van (kinder-)mishandeling. In de tweede helft
van 2017 zijn 21 huisverboden opgelegd (ten opzichte van
16 in de tweede helft van 2016 en 30 in de eerste helft van
2017).
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“SINDS 2017 WERKEN
GEMEENTE, POLITIE
EN SLACHTOFFERHULP
NEDERLAND SAMEN
CONFORM HET
PROTOCOL NAZORG
OVERVALLEN.”
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“DOOR ANALYSE VAN DELICT, PLAATS
EN TIJD WORDT DE AANPAK GERICHT
OP DIE GEBIEDEN EN MOMENTEN DIE
HET MEEST KWETSBAAR ZIJN”
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“SAMEN WERKEN AAN
EEN VEILIG ALMERE”
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BUURTAPPGROEPEN

BURGERNETDEELNEMERS

Ongeveer 10.000 betrokken buurt
bewoners gebruiken BuurtApp
groepen om elkaar te informeren over
verdachte situaties of personen in
hun buurt.

In Almere speuren 17.270 paar oren en
ogen mee naar vermiste of verdachte
personen tijdens een Burgernetactie.

16

WAAKSDEELNEMERS

BUURTPREVENTIETEAMS

Ruim elfhonderd hondenbezitters
doen mee aan Waaks en zijn extra
alert op verdachte situaties tijdens
het uitlaten van hun hond en melden
dit bij de politie.

In Almere zijn 15 buurtpreventieteams
actief die er samen met de politie en de
gemeente voor zorgen dat de buurt
leefbaar en veilig blijft.

INITIATIEVEN BURGERPARTICIPATIE VEILIGHEID
13
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2017
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VEILIGE
BUURT

’

Het verminderen van overlast door
verloedering in de buurt. Het percentage
inwoners dat veel overlast ervaart is
teruggebracht van 35% naar 30%
(bron: Veiligheidsmonitor 2013).

Het verbeteren van de veiligheid op
bedrijventerreinen en in winkelgebieden
en hiervoor de maatregelen ten behoeve
van de Keurmerken Veilig Ondernemen
(KVO) uit te voeren.

Het terugdringen van het aantal incidenten
in het openbaar vervoer en hiervoor de
maatregelen uit het convenant ‘Lokaal
Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer
Almere 2014-2017’ uit te voeren.

ECTB
IMLIPGA CURUIRMT
I
E
VH

ES

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?

‘ HI

G

DOELSTELLING 2018

2

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2E HELFT 2017

AFSPRAKEN 2018

Een veilig en prettig uitgaans
klimaat en hiervoor de maatregelen
uit het convenant ‘Veilig Uitgaan
Almere 2014-2017’ uit te voeren.

Zichtbaar en daadkrachtig
toezicht op straat en hiervoor
het aantal handhavers op straat
met 10 fte uitbreiden.
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Het percentage inwoners dat zich
wel eens onveilig voelt in de buurt
is verlaagd van 29% naar 25%
(bron: Veiligheidsmonitor 2013).

Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is verhoogd
van 6,5 naar 7,0 (bron:
Veiligheidsmonitor 2013).

Elk bestaand winkelgebied en bedrijventerrein heeft
een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Momenteel hebben tien winkelgebieden en industrieterreinen een KVO-werkgroep en keurmerk. In
2017 is het eerste KVO Buitengebied in Almere opgericht (tweede in Nederland). Begin 2018 is gestart
met de oprichting van het tweede KVO Buitengebied.
Bovendien is het KVO begin 2018 geëvalueerd. Het
KVO in Almere heeft een 7.2 gemiddeld gekregen
van de ondernemers en partners. De veiligheid en
leefbaarheid op bedrijventerreinen en in winkelgebieden is beoordeeld met een 7.3.
Met Prorail, NS, Connexxion (sinds december
Keolis) en politie wordt dagelijks gewerkt aan het
verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving
in en rond het openbaar vervoer. De afspraken die
gemaakt zijn in het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar vervoergebied Almere 2014-2017
zijn hierbij uitgevoerd. Inmiddels is een nieuw
convenant voor de periode 2018-2021 gesloten.
De afspraken binnen de Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan 2014-2017 richten zich op de thema’s:
kwaliteit openbaar gebied, veiligheid, gezondheid,
toezicht & handhaving en communicatie & monitoring. Samen met horeca en politie worden de
maatregelen uitgevoerd en jaarlijks geactualiseerd.
In 2018 zal een nieuw convenant worden gesloten.

Veilige buurt - Fysieke verloedering
Doelstelling: Het percentage inwoners dat
veel overlast ervaart van fysieke
verloedering in de buurt is teruggebracht
van 35% naar 30%.

Veilige buurt - Veiligheidsbeleving

Veilige buurt - Rapportcijfer

Doelstelling: Het percentage inwoners dat
zich wel eens onveilig voelt in de buurt is
verlaagd van 29% naar 25%.

Doelstelling: Het rapportcijfer voor
veiligheid in de buurt is verhoogd
van 6,5 naar 7,0.
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32%

31%

  
2015

2016

2017

  
2013

Looptijd Actieprogramma 2015-2018

Bron: RVS

2534

2015

2016

2017
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2013
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2017

Looptijd Actieprogramma 2015-2018

Jeugdoverlast

Jeugdcriminaliteit

Doelstelling: Aantal jeugdige verdachten (12
t/m 24 jr) met 10% verminderen t.o.v. het
vijfjaarsgemiddelde 2009 t/m 2013

6,9

6,5

20%

30%

2013

24%

Doelstelling: Jeugdoverlast met 15%
verminderen t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde
2009 t/m 2013*
991

“ER WORDT DAGELIJKS
GEWERKT AAN HET
   VERBETEREN VAN
DE VEILIGHEID EN
VEILIGHEIDSBELEVING
IN EN ROND HET
OPENBAAR VERVOER”
958

2198
858
Stadstoezicht
heeft zich sinds de start in 2013 779
1944
1743
verder ontwikkeld en telt ongeveer 50 handhavers
met Boa bevoegdheid. Bijzondere taakaccenten
zijn jeugd, controle van het Digitaal Opkopersregister (DOR) en Drank- en Horecawet. De Boa’s
zijn ook aangewezen om 18- minners bij overtre2015
2016
2017
2018
Gemiddelde
2018
Gemiddelde
ding 2015
van de 2016
Drank- 2017
en Horecawet
door
tet/mverwij2012
2009 t/m
2013*
2013
zen naar
Halt. Inzet van de handhavers vindt
Looptijd Actieprogramma 2015-2018
Looptijd Actieprogramma 2015-2018
probleemgericht plaats en informatiegestuurd. In
2017 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het toezicht op straat met als uitkomst
dat ook na 1 maart 2018 de Boa’s worden ingehuurd via G4S.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Veilig uitgaan

Festivalplein

Het goede verloop van het uitgaansleven gebeurt in nauwe
samenwerking tussen horecaondernemers, portiers en
politie. Aan twee horecaondernemingen is een bestuurlijke
boete opgelegd i.h.k.v. de Drank en Horecawet voor
schenken van alcohol aan minderjarigen. Aan een
horecaonderneming is een tijdelijke sluiting opgelegd
i.v.m. herhaaldelijk niet voldoen aan DHW. In overleg met
horeca ondernemers zijn er vijf Collectieve Horeca Ontzeggingen (CHO) opgelegd in de tweede helft 2017. In
diezelfde periode zijn er bij ROSA drie meldingen gedaan.
Deze zijn afgehandeld.

Het driesporenbeleid (zorg, fysiek en handhaving) is
voortgezet. Het algemene beeld is rustig en beheersbaar.
Er zijn veel personen in beeld, in samenwerking met
partijen als Leger des Heils, Kwintes en Surant zijn
zorgtrajecten gestart, de locatie is fysiek minder aantrekkelijk gemaakt en door de nauwe samenwerking politie,
handhavers en cameratoezicht wordt er met regelmaat
effectief opgetreden tegen strafbare feiten. De verplaatsing van aanwezigen Festivalplein naar andere plekken in
het stationsgebied is steeds gemonitord en tegengegaan,
waarbij de verplaatsing van enkele personen naar het
Taxiplein in het najaar heeft geleid tot extra maatregelen
(de raad is hierover apart geïnformeerd). Wat betreft
incidenten Festivalplein worden de aanhoudingen (drugs,
vermoedens handel) die met enige regelmaat gedaan
worden, zichtbaar in de cijfers. In 2017 vonden in totaal 75
incidenten plaats, waarvan verreweg de meeste (44) in de
eerste helft 2017 als gevolg van bedelgedrag van een
persoon bij het parkeerterrein.

Veilig Openbaar Vervoer
Ook in de tweede helft van 2017 is flink ingezet op het
verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer. De
focus lag hierbij op het verlagen van de A-incidenten (de
zwaarste gevallen die vallen onder het strafrecht, zoals
mishandeling, bedreiging en diefstal). In het busvervoer
vonden 759 incidenten plaats, waarvan 91 A-incidenten
(waarvan de meeste zonder geweld of vernieling), 502
B-incidenten en 166 C-incidenten.

Op 10 december 2017 heeft Keolis de concessie busvervoer overgenomen van Connexxion. De raad is apart
geïnformeerd over deze overgang, de start van Keolis en
de sociale veiligheid in en rond de bussen.

Verwarde personen

Omdat de A-B-C registratiemethodiek per 1 januari 2017 landelijk is gewijzigd, zijn de cijfers niet helemaal
vergelijkbaar met eerdere periodes. Wel is zichtbaar, niet alleen in Almere maar ook landelijk, dat het totaal aantal
incidenten in het OV is toegenomen door de aandacht voor sociale veiligheid en de daaraan verbonden hogere
meldingsbereidheid onder personeel en reiziger. Daarnaast worden meer incidenten geregistreerd omdat binnen
de ABC-categorie nieuwe subcategorieën zijn toegevoegd die tot extra registraties leiden.

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2E HELFT 2017
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Regio Flevoland heeft de ambitie om per 1 oktober 2018
een sluitende keten te hebben voor personen met verward
gedrag. Hiervoor wordt een regionaal plan van aanpak
‘personen met verward gedrag’ uitgevoerd. Het college
heeft 20 februari jl. een agendaverzoek bij de raad
ingediend om te spreken over de voortgang van dit plan.

EN VERDER
• is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de VeiligheidsmonitorWijkpeiling 2017;
• heeft de burgemeester besloten het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van
de busbaan/Saffraanplein en busbaan/Lavendelplantsoen na 1 februari 2018 niet
meer te verlengen;
• kan de burgemeester een notoire overlastveroorzaker verbieden een bepaald
gebied voor een bepaalde termijn te betreden. In de eerste helft van 2017 zijn
zeven schriftelijke waarschuwingen uitgereikt. In de tweede helft van 2017 zijn
drie schriftelijke waarschuwingen, twee 24-uurs ontzeggingen en één 48-uurs
ontzegging uitgereikt;
• heeft op 14 november 2017 de jaarlijkse veiligheidsbijeenkomst voor alle KVOwerkgroepen plaatsgevonden bij het recyclingperron de Vaart. Wethouder René
Peeters heeft daarbij certificaten uitgereikt aan twee KVO-werkgroepen die dat
jaar hun keurmerk hebben gekregen. De werkgroep van de Markerkant,
Gietersplaats en Frezersplaats heeft opnieuw een certificaat behaald en de
nieuwe werkgroep van Stadslandgoed de Kemphaan kreeg voor het eerst een
certificaat (bijzonder certificaat Buitengebied).
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De JIT-methodiek toepassen op overlast
gevende jeugd om zo jeugdoverlast met 15%
te verminderen t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde
over de periode 2009 t/m 2013 en daarmee de
leefbaarheid in Almere te verhogen.

De JIT Plus- en Top X-aanpak toepassen op
criminele jongeren om zo jeugdcriminaliteit te
verminderen met 10% t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde
over de periode 2009 t/m 2013 en daarmee de
veiligheid in Almere te verbeteren.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?

AAN
‘ HI P
G

DOELSTELLING 2018
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AFSPRAKEN 2018

Het leveren van maatwerk en de flexibele inzet
van instrumenten en trajecten als onderdeel
van de JIT-methodiek en de JIT Plus- en Top
X- aanpak.
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Het versterken van de ketenaanpak door
werkprocessen sluitend te maken voor een
sneller resultaat.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
In de aanpak jeugdgroepen is de JIT methodiek
toegepast en verder ontwikkeld. Onderdelen zijn
o.a. de Plus-Min-Mee methodiek en het 7
Stappenmodel met de groepsscan.
In het Veiligheidshuis is een Top-X aanpak
gekomen om personen, waaronder jongeren, die
voor veel criminaliteit en overlast zorg in de stad
aan te pakken. Daarbij is ook de ketenaanpak
versterkt. De JIT Plus aanpak voor jongeren (te
licht voor de Top-X aanpak en te zwaar voor de
groepsaanpak vanuit het JIT) is inmiddels
doorontwikkeld naar een lokale persoonsgerichte
aanpak (lokale PGA) voor personen die herhaaldelijk de openbare orde en/of veiligheid verstoren en
(nog) niet in aanmerking komen voor de Top X
aanpak in het Veiligheidshuis.
Een flexibele inzet van en meer maatwerk in
trajecten is één van de opgaven in de Bestuursopdracht zorg en veiligheid die het college 25
augustus 2015 heeft vastgesteld. De raad wordt
apart geïnformeerd over  de afronding van deze
bestuursopdracht.

Aanpak problematische jeugdgroepen

door Bureau Beke in opdracht van het WODC3 onderzoek
Sinds 2015 wordt niet langer gebruikgemaakt van de
gedaan naar én een handreiking ontwikkeld voor de
shortlistmethodiek maar van een nieuwe methodiek, de
duiding van problematisch jeugdgroepgedrag4,5. De
Veilige
buurt
Fysieke
verloedering
Veilige
buurt
Veiligheidsbeleving
Veiligebij
buurt
- Rapportcijfer
groepsscan. Omdat groepen hierin niet meer geclassifihandreiking wordt nu ingevoerd
de JIT’s.
Aan de hand
Doelstelling: Het percentage inwoners dat
Doelstelling: Het percentage inwoners dat
Doelstelling: Het rapportcijfer voor
ceerd worden
als hinderlijk,
of crimineel,
als groepskenmerken,
impact
op de
veel overlast
ervaart van overlastgevend
fysieke
zich wel eensisonveiligvan
voeltonderwerpen
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veiligheid in de buurt
is verhoogd
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ook het
werkproces
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veranbuurt,
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en
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en
psychosociale
problevan 35% naar 30%.
29%
6,9 op- en 7,0
6,9
derd. Hiertoe is het zogenaamde 7 stappen-model
matiek worden plannen van aanpak
bijgesteld.
35%
6,5
25%
ontwikkeld waarmee de JIT’s (Jeugd Interventie Teams) in
Momenteel24%zijn er vier plannen van aanpak van toepassing
32%
31%
2017 aan de slag zijn gegaan.
Vanwege
het
wegvallen
van
(120%
in Buiten, 2 in West en 1 in Oost).
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Doelstelling: Aantal jeugdige verdachten (12
t/m 24 jr) met 10% verminderen t.o.v. het
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Doelstelling: Jeugdoverlast met 15%
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2009 t/m 2013*
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3)  WODC, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum, Ministerie van Justitie en Veiligheid
4)  Handreiking duiding problematisch jeugdgroepgedrag, Bureau Beke, 2017
5)  Rapport Duiding problematisch jeugdgroepgedrag, Bureau Beke, Tom van Ham en Henk Ferwerda, 2017
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Lokale persoonsgerichte aanpak

Schoolveiligheid

Een maatregel vanuit de Bestuursopdracht zorg en
veiligheid is het verbreden van de coördinerende taak van
de GGD Flevoland om zo de verbinding en samenwerking
tussen het veiligheids- en zorgdomein te versterken. Daarom is de uitvoering van de lokale PGA in de afgelopen tijd
aan de GGD overgedragen. Voor de GGD betekent dit een
verbreding van de huidige taak binnen de sociale infrastructuur vanuit het Regionaal Meldpunt OGGZ. De
overdracht geldt in eerste instantie voor een pilot periode
tot 31 december 2018. Na afloop van deze periode wordt
de pilot geëvalueerd.

Op 9 maart 2018 vond net als in november 2016 een
bijeenkomst plaats tussen schooldirecties (VO, MBO en
HBO) en driehoek. Doel is ontmoeting, bespreking van
casus en trends en ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid en scholen. Op 12 juni 2018 vindt een stedelijke
netwerkbijeenkomst schoolveiligheid plaats.

In de lokale PGA staan de beginselen van de
jeugdwet en WMO meer centraal dan gebruikelijk is
bij de Top X aanpak in het Veiligheidshuis. De
inwoner wordt waar mogelijk zelf betrokken bij de
aanpak om zijn (veiligheids)problemen op te lossen.
De problematiek is bij lokale PGA veelal minder
complex en zwaar dan bij casuïstiek in het Veiligheidshuis. Interventies richten zich voornamelijk op
de preventie en gaan uit van medewerking en
vrijwilligheid van de persoon. De GGD Flevoland
heeft hier brede ervaring mee. Zij vervult voor de
gemeente Almere de (gemeentelijke) taak op het
snijvlak van zorg en veiligheid in het kader van de
nazorg ex-gedetineerden. Maar ook binnen het
sociaal domein de procescoördinatie zorg en
brandpuntfunctie bij complexe en ketenoverstijgende
casuïstiek.
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“ONTMOETING, BESPREKING VAN CASUS EN
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED
VAN VEILIGHEID EN SCHOLEN”
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RADICALISERING
De aanpak radicalisering richt zich op de volgende doelen:
1. Vroeg signalering en deskundigheidsbevordering bij eerstelijnswerkers in onder meer het onderwijs, de zorg en welzijn.
2. Het verbinden, versterken en verbreden van de netwerken in de stad.
3. Het casusoverleg radicalisering voor een op maat gemaakte persoonsgerichte aanpak.
Ad.1.
Ook in 2017 zijn trainingen georganiseerd voor eerstelijnswerkers. Het betreft twee 1-daagse en twee 2-daagse trainingen. Daarnaast is in het najaar samen met de andere
Flevolandse gemeenten een terugkomdag gehouden voor alle eerstelijnswerkers die in de afgelopen twee jaar getraind zijn. Het effect van de trainingen zien we terug in de
toename van het aantal meldingen over een vermoeden van radicalisering. Signalen worden sneller herkend en gemeld, waardoor sneller ingegrepen kan worden.
Ad.2.
In 2017 lag het zwaartepunt bij het verbinden, versterken en verbreden van de netwerken in de stad. In 2016 zijn de formele sociale netwer¬ken in kaart gebracht (bijv. netwerken van wijkagenten, gebiedsmanagers in de verschillende stadsdelen en jongerenwerkers). Deze informatie vormt de basis voor de inzet van de netwerkregisseur (vanuit
versterkingsgelden NCTV). Deze functionaris is halverwege 2017 van start gegaan. Doel is een vertrouwensrelatie/netwerk op te bouwen met sleutelfiguren en andere relevante
religieuze gemeenschappen en maatschappelijke organisaties om zo goed om te gaan met (mogelijke) maatschappelijke spanningen.
Ad.3.
Het casusoverleg radicalisering is een belangrijk instrument binnen de aanpak radicalisering en professionals weten dit overleg inmiddels goed te bereiken.
Op 28 november 2017 is een werkbezoek voor raadsleden georganiseerd over de aanpak radicalisering.
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BESTUURLIJKE AANPAK
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
EN WOONOVERLAST

A
A A N P K G EOR
E
K IMT PEANCTWCOROI
NM
THEI

EERDE
N IS R L A S T
A
G ESV’E
O

Het ontwikkelen van nieuw
beleid gericht op prostitutie
c.q. mensenhandel.

Doorontwikkeling van de
samenwerking met het RIEC in
de aanpak van de georganiseerde
criminaliteit.

Het bestrijden van de hennepteelt
en hiervoor een nieuw, regionaal
hennepconvenant af te sluiten.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?

BESTUUR
L
CRIMIN‘HAILG IJ
I

DOELSTELLING 2018
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AFSPRAKEN 2018

Het interventieteam Woonoverlast pakt jaarlijks
minimaal 150 zaken van woonoverlast op en
houdt op basis van het risicogestuurde toezicht
minimaal één integrale gebiedsgerichte
controleactie per jaar.
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Het implementeren van de aanbevelingen van het
onderzoek naar woonoverlast, waarbij in ieder geval
het invoeren van een structureel casusoverleg woonoverlast in de drie gebieden prioriteit heeft.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Het interventieteam Woonoverlast heeft in 2017
291 zaken behandeld. Daarnaast worden gebiedsgerichte controles uitgevoerd. De aanbevelingen
van het onderzoek naar woonoverlast zijn ter hand
genomen. Er vindt structureel casusoverleg plaats
in de gebieden onder leiding van de veiligheidsmanager woonoverlast en de ketensamenwerking is
versterkt.
De raad is 14 november 2017 geïnformeerd over
het nieuwe concept prostitutiebeleid dat zich
momenteel in de inspraakfase bevindt.
De aanpak van georganiseerde criminaliteit vindt
plaats in samenwerking met partners (politie, OM,
Belastingdienst, sociale partners) en met ondersteuning van het RIEC.
Op 1 september 2015 is het hennepconvenant
Midden-Nederland in werking getreden.

Medio 2017 is een gemeentelijke projectleider ondermijning aangesteld om de aanpak verder vorm te geven, te
verstevigen en in de zetten op nog intensievere samenwerking tussen ketenpartners. De aanpak bestaat uit verschillende pijlers.
• Vergroten van bewustwording en het herkennen van
signalen. Op 23 november 2017 is in dat kader een
symposium ondermijning georganiseerd voor bestuurders, raadsleden, veiligheidspartners en betrokken
ambtenaren vanuit Flevoland om te spreken over
bewustwording en rollen in de aanpak. In Almere is
inmiddels een intern meldpunt van kracht.
• Er worden methodieken ontwikkeld die casusniveau
overstijgend zijn en die zich richten op fenomenen,
criminogene branches en netwerken. Momenteel
worden op lokaal/regionaal niveau, waaronder ook in
Almere, ondermijningsbeelden opgesteld die dienen
voor verdere vervolgstappen.
• Door het delen van informatie en het analyseren van
gegevens gaat de focus uit naar de spilfiguren en het
verstoren van de criminele infrastructuur. Dit doen we
door de ontwikkeling van publiek-private samenwerking en het opwerpen van barrières. Als organisatie en
bestuur willen wij weerbaar zijn tegen ondermijning en
de samenleving de kansen te bieden om genoeg
tegenkracht te vormen.
• Wanneer een concreet signaal zich voordoet, wordt
verder gekeken dan bestuursrechtelijke mogelijkheden
alleen. Effectieve interventies zijn alleen mogelijk door
goede samenwerking tussen de partners. Daarom
zoeken we een integrale verbinding (met partners als
politie, OM, belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en
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Werkgelegenheid) en versterking van strafrecht,
waaronder de fiscale aanpak (bijvoorbeeld in de vorm
van afpakken van middelen verkregen uit criminele
activiteiten), en bestuursrechtelijke handhaving.
• Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Midden-Nederland (RIEC-MN) ondersteunt de aanpak.
Onderdelen van de aanpak zijn bijvoorbeeld de toepassing van de Wet Bibob (preventief bestuursrechtelijk
instrument om te voorkomen dat een vergunning wordt
misbruikt om crimineel verkregen geld wit te wassen of
dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele
activiteiten), opvangen van signalen van mensenhandel
tijdens prostitutiecontroles, integrale handhavingsacties
in afstemming met de driehoek en uitvoering van de
hennepaanpak. In samenwerking met partners als de
Belastingdienst, Financial Intelligence Unit (FIU) en de
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) krijgen
we inzicht in de financieel economische criminaliteit en
geven we een integrale aanpak vorm in de bestrijding
van (financiële) gelegenheidsstructuren.
• Op 19 december 2017 heeft het college de geactualiseerde beleidsregel BIBOB gemeente Almere 2017
vastgesteld. Tevens heeft de burgemeester op 19
december 2017 het vernieuwde Damoclesbeleid
gemeente Almere 2017 vastgesteld.
• Naast de reeds bestaande signaalformulieren voor het
RIEC zijn ook interne signaalformulieren ontwikkeld.
Met deze formulieren wordt de aard en omvang van de
problematiek op eenduidige wijze weergegeven, is het
op- en afschalen helder weergegeven en kan makkelijk
gewogen en geprioriteerd worden. Voorts is gestart
met een meer projectmatige aanpak van grote
casuïstiek.
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Onderwerp zaak :

2016

2017

135

136

2

3

30

26

22

17

21

21

104

60

Mensenhandel, prostitutie, etc.

9

22

Overig (bijv. illegaal gokken)

3

3

7

1

6

Drugshandel
Hennepteelt, al dan niet gecombineerd met ernstige overlast
door stank, rondhangen, geweld, etc.
Controle growshops n.a.v. wetswijziging
Vervuiling door dier en mens
Milieu / Vervuiling
Overbewoning e.d.
Overbewoning, arbeidsmigranten, illegale kamerverhuur, etc.
Overtreding van de bouwvoorschriften, met als gevolg bedreiging
van de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid
Bedreiging van de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving
en de openbare orde
Gebruik in strijd met bestemmingsplan
Verwevenheid onderwereld/bovenwereld

Overige overlast gerelateerde zaken
Openbare orde en veiligheid
Diverse, overige overlastzaken
Eindtotaal

35

2

368

291

Het interventieteam Woonoverlast zet zich in op diverse terreinen. Naast de aanpak van woonfraude en woonoverlast
controleren ze ook op zaken die de openbare orde en veiligheid raken, in strijd zijn met het bestemmingsplan en casuïstiek
die te maken heeft met ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Het interventieteam heeft in 2017 291 zaken
behandeld. Daarnaast worden gebiedsgerichte controles uitgevoerd. Een overzicht van de bevindingen is terug te vinden in
bovenstaand schema.
Bestemmingsplan
De constateringen in strijd met het bestemmingsplan zijn
met name gedaan tijdens controles op bedrijven terreinen.

Het betreft:
- Wisselende bedrijfseigenaren
- Veranderde bedrijfslocatie

6)  In veel gevallen is er sprake van een combinatie van meerdere categorieën. In dat geval vindt de registratie plaats op het onderwerp dat de zaak het meest kenmerkt. De
overige overlastzaken is het zaakkenmerk niet nader gespecificeerd. Deze zaken hebben veelal met meerdere onderwerpen te maken.
Naast de in het overzicht genoemde controles levert het interventieteam desgevraagd ook informatie aan politie, inspecties en overige partners.
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- Veel bedrijven in bepaalde branches met weinig klanten
- Leegstaande bezorgbedrijven
- Vaste ontmoetingsplaatsen bij een aantal bedrijven
- Parkeeroverlast
- Vervuiling in semi openbaar gebied(eigenterrein gebouweigenaren)
Hennep
De aanpak van hennep laat qua aantallen een vergelijkbaar beeld zien met vorig jaar, verder zijn er wel een
aantal duidelijke trends te zien. De hennepkwekerijen
worden steeds groter en ingenieuzer.
Bij de grootste hennepkwekerijen zijn de investeringen ook
erg groot geweest: dagen lang uitgraafwerk onder de
panden, zeer hoge kwaliteit van materialen filters /
lampen / airco, meer aankleding en reclame op en in de
panden en camerabeveiligingssystemen. Tevens is een
trend het toenemende gebruik van koelcelwanden.
Hiermee wordt het warmteprofiel verstoord en zijn de
hennepkwekerijen minder goed op te sporen. Dit vraagt
om veel doortastendheid en zoeken naar andere manieren
(bijvoorbeeld informatie gestuurd) om hennepkwekerijen
in beeld te brengen.
Prostitutie
Een ontwikkeling in het toezicht van de vergunde seksinrichtingen is dat het Team Mensenhandel van de politie
zich gaat beperken tot controles op illegale prostitutie.
Afgelopen jaar (2017) heeft het interventieteam reeds alle
controles gedaan voor de vergunde seksinrichtingen die
normaal door het Team Mensenhandel Midden Nederland
werden gedaan. Dit verklaart de toename van 9 controles
in 2016 naar 22 in 2017. Alle vergunde seksinrichtingen
dienen tenminste zes keer paar jaar gecontroleerd te
worden. Voorts voert het interventieteam controles uit bij
signalen van (illegale) thuisprostitutie. Dit doen zij naar
aanleiding van meldingen van woonoverlast.

Controles blijken telkens weer waardevolle informatie op
te leveren over mogelijke ondermijning en andersoortige
activiteiten. Doorlopend toezicht op de terreinen / bedrijven is zeer wenselijk om de behaalde resultaten te
waarborgen en ondernemers scherp te houden. Het
gezamenlijk optrekken bij de controles levert ook zeer
goede contacten op tussen de diverse overheidsinstellingen.

Woonoverlast
Interventieteam woonoverlast (fysieke woonoverlast)
Toezicht door het interventieteam woonoverlast is een
belangrijk instrument bij het voorkomen c.q. tegengaan
van woonoverlast. De medewerkers van het interventieteam hebben het afgelopen jaar een groot aantal zaken
opgepakt. Men is daarbij doorgegaan op de ingezette
koers van het informatie gestuurd handhaven. Zo is het
interventieteam dankzij de ontwikkelde Signaleringstool7
nog beter in staat om samen met partners woonoverlast
en woonfraude aan te pakken. Daarmee lopen we voorop
ten opzichte van andere gemeenten.
Casusoverleg woonoverlast (sociale woonoverlast)
Op 15 november 2017 is de beleidsregel woonoverlast
inwerking getreden. Op dit moment wordt voor ten minste
één casus een gedragsaanwijzing vanuit de burgemeester
voorbereid. Verder is het casusoverleg woonoverlast
opnieuw ingericht. In plaats van een casusoverleg per
stadsdeel te organiseren wordt nu een apart overleg

georganiseerd. Hierbij sluiten alle partijen aan die direct
bij de casus betrokken zijn, eventueel aangevuld met
partijen die voor die specifieke casus iets kunnen bijdragen. Op deze manier is er nog meer maatwerk mogelijk en
worden de lijnen met partners nog korter. In 2017 zijn
ongeveer 75 casussen behandeld in de diverse casusoverleggen. In onderstaande tabel worden deze casussen
weergegeven per stadsdeel. Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen afgeronde, open en langlopende
casussen. Een casus is langlopend als deze langer dan
een jaar loopt, of als deze meerdere keren opnieuw wordt
heropend omdat de overlast opnieuw optreedt.
Stadsdeel

Openstaande
casussen

Aantal afgerond in
2017

Top 5 van oorzaken van overlast binnen de casuïstiek in
Almere:
1. Sociaal-maatschappelijke of sociaalpsychologische
problematiek*
2. Ernstige/uit de hand gelopen burenruzie
3. Verwarde personen*
4. Botsende leefstijlen
5. Overbewoning (grote gezinnen of kamerverhuur)
* Dit kan gelden voor zowel de overlastgevende partij als
de partij die overlast ervaart

Langlopende
casussen (> 1 jaar)

Totaal

Buiten

8

8

0

16

Stad Oost

5

12

1

18

Stad West

3

11

4

18

Haven

6

10

3

19

Poort

3

1

0

4

Totaal

25

42

8

75

7)  De Signaleringstool, die ontwikkeld is voor de integrale gemeentelij¬ke aanpak van diverse vormen van fraude en ondermijnende criminaliteit, vormt een belangrijke ondersteuning
bij de handhaving van risicoadressen. Dit zijn adressen waarbij meerdere interne partners signalen of vermoedens van fraude of ondermijning hebben.
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