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INLEIDING
Deze voortgangsrapportage is de eerste in 
het kader van het actieplan Veiligheid 2019-
2022.
Zoals bij de bespreking van het Actieplan 
Veiligheid in de raad is afgesproken, wordt 
ieder halfjaar een rapportage gepresenteerd 
en besproken met de gemeenteraad. 

In het Actieplan Veiligheid 2019-2022 is als doel gesteld om 
de komende vier jaar de criminaliteit en overlast in de 
gemeente verder tegen te gaan en de veiligheidsbeleving 
van inwoners verder te verbeteren. Dit doen we aan de aan 
de hand van vier thema’s die ook de basis zijn waarlangs 
deze rapportage is opgebouwd. Per thema rapporteren wij 
wat in de periode januari tot en met juni 2019 is gedaan. 
Hiertoe wordt eerst ingegaan op de algemene ontwikkeling, 
vervolgens op de thema’s Veilige wijken (1), Ondermijning & 
georganiseerde criminaliteit (2), Zorg en veiligheid (3) en ten 
slotte Rampenbestrijding en crisisbeheersing (4).

Bij het opstellen van het Actieplan Veiligheid 2019-2020 is 
het jaar 2017 als peiljaar om de doelstellingen op te 
baseren. In deze rapportage over de eerste helft van 2019 is 
de ontwikkeling van de veiligheid afgezet tegen de stand van 
de eerste helft van 2017. Voor het totaal beeld zijn ook de 
cijfers van 2018 in de tabellen en grafieken opgenomen.

Het nieuwe actieplan Veiligheid 2019-2022 was mede het 
moment om de website veilig.almere.nl te vernieuwen. Op 
12 juni jl. is de vernieuwde website in de lucht gegaan. De 
content op de website is uitgebreid en alle aandachtsgebie-
den staan overzichtelijk vermeld, waardoor geïnteresseer-
den sneller de informatie kunnen vinden die zij zoeken.
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De geregistreerde criminaliteit in Almere ligt in de eerste 
helft van 2019 hoger dan in de periodes daarvoor. 
De toename ten opzichte van de eerste helft van 2018 
bedraagt 4%. In Almere betreft het ruim 24 misdrijven per 
1.000 inwoners in de eerste zes maanden van 2019, wat 
aanzienlijk minder is dan gemiddeld in de grote steden, 
maar iets meer dan gemiddeld in de politie-eenheid 
Midden-Nederland. 

ALGEMEEN VEILIGHEIDSBEELD 
EERSTE HELFT 2019

1   In het kader van verbetering van de dienstverlening heeft de politie het aantal typen misdrijven waarvan via internet aangifte kan worden gedaan vanaf 2018 uitgebreid. Aan-
gezien het daardoor gemakkelijker is om aangifte te doen, komen meer aangiften binnen.

2   Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten die verband met elkaar houden (zogenoemde samenloop), in één registratie vast te leggen. Als gevolg van 
deze aangepaste registratiewijze is bij een aantal misdrijven een toename zichtbaar. Een voorbeeld van ‘samenloop’ is een straatroof (misdrijf 1) waarbij een vuurwapen 
(misdrijf 2) wordt gebruikt. Voorheen werden deze misdrijven in één registratie geregistreerd en indien er in één registratie meerdere misdrijven samen kwamen, de zwaarste 
geteld. Vanaf juli 2018 moeten hier meerdere registraties voor worden aangemaakt.

 
 
 
 

 
 

Dat de daling van de geregistreerde criminaliteit van de 
afgelopen jaren in de tweede helft van 2018 tot een einde is 
gekomen, is een landelijke trend. Belangrijkste oorzaken 
van de stijging zijn onder andere een toename in het aantal 
internetaangiften1 en het op een andere manier registreren 
van samenloop.2

Bron: Nationale Politie
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Onder high impact crimes wordt verstaan: woninginbraken, 
straatroven en overvallen. Voor dit onderwerp zijn in het 
Actieplan de volgende doelstellingen geformuleerd: 
- een daling van het aantal inbraken per 1.000 woningen 

ten opzichte van 2017;

- het aantal straatroven per 1.000 inwoners niet laten 
stijgen ten opzichte van 2017;

- het aantal overvallen per 1.000 inwoners niet laten 
stijgen ten opzichte van 2017.

Het aantal woninginbraken is voor Almeerse begrippen laag 
in de eerste helft van 2019. Er is sprake van een daling van 
het aantal inbraken per 1.000 woningen van 6,3 in de eerste 
helft van 2017 naar 4,3 in de eerste helft van 2019. 

Dit betreft een daling van -31%. Ook in de grote steden en in 
Midden-Nederland is er gemiddeld genomen sprake van 
een daling. 

1.1 HIGH IMPACT CRIMES THEMA 1: 
VEILIGE WIJKEN

 
 
 
 

 
 

Ontwikkeling eerste helft 2019 ten opzichte van 2017/2018 en G10/100.000+

Bron: Nationale Politie
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In de eerste helft van 2019 vonden er in Almere negen 
straatroven meer plaats dan in de eerste helft van 2017. In 
de politie-eenheid Midden-Nederland was gemiddeld 
genomen sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. In de 
grote steden gemiddeld is een lichte daling waar te nemen. 

Het aantal overvallen in Almere is met één gestegen ten 
opzichte van de eerste helft van 2017 en met drie ten 
opzichte van de eerste helft van 2018. Ook in de grote 

steden gemiddeld en in Midden-Nederland is sprake van 
een stijging. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Bron: Nationale Politie

Bron: Nationale Politie
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woninginbraken ten opzichte van vorig jaar met 28% 
gedaald. Veel van de aanhoudingen van verdachten van 
woninginbraak gebeuren op heterdaad na meldingen 
door burgers. Overvallen en straatroven vergen meer tijd 
qua opsporing. Aanhoudingen geschieden door - vaak 
langdurig - onderzoek.

- 71 ondernemers zijn aangesloten bij het Digitaal 
Opkopers Register. In het eerste halfjaar van 2019 heeft 
stadstoezicht vier grote fysieke DOR controles uitge-
voerd, waarvan één gezamenlijk met de politie. Daar-
naast zijn er 22 kleine, digitale controles uitgevoerd. 

- De politie zet Mobeyes (mobiele alarmsystemen) in ter 
vergroting van de heterdaadkracht en het veiligheidsge-
voel. De Mobeyes worden veelal geplaatst in woningen in 
wijken waar de inbraken op dat moment stijgen of 
relatief hoog zijn. De mobeyes zijn beschikbaar gesteld 
door gemeente Almere en in beheer bij de politie. 

Nazorg
Alle slachtoffers van woninginbraak, straatroof of overval 
krijgen door de politie slachtofferhulp aangeboden. 
Daarnaast krijgen slachtoffers van een inbraak gratis 
preventieadvies van de gemeente aangeboden. Slachtoffers 
van een overval worden bezocht door een medewerker van 
de gemeente, krijgen preventieadvies en worden gewezen 
op de regeling schadefonds geweldsmisdrijven. 

De gemeente heeft vier overvalpreventietrainingen voor 
ondernemers georganiseerd. In totaal namen 68 onderne-
mers en hun medewerkers deel. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 
De aanpak van high impact crimes (woninginbraken, 
straatroven en overvallen) is in de eerste helft van 2019 
uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn in het 
Actieplan Veiligheid 2019-2022 en het jaarplan 2019. Er 
wordt gewerkt langs drie sporen: preventie, repressie en 
nazorg. De aanpak is integraal waarbij we intensief samen-
werken met het Veiligheidshuis Flevoland, de politie, 
woningcorporaties, stichting De Schoor en inwoners van de 
stad. Met behulp van analyse van delict, plaats en tijd wordt 
de aanpak gericht op die gebieden en momenten die het 
meest kwetsbaar zijn. 

Preventie:
- Het preventieteam van de gemeente heeft in de eerste 

helft van 2019 162 keer een PKVW-advies in een woning 
gegeven. 

- De Buurtbolide is zeven keer ingezet op plekken in de 
stad waar op dat moment relatief veel werd ingebroken. 

- Het preventieteam van de gemeente heeft tijdens vier 
bewonersbijeenkomsten voorlichting gegeven over 
inbraakpreventie, twee daarvan waren specifiek gericht 
op senioren. 

- Via diverse media zoals Almere Deze Week, twitter 
#veiligalmere en de gemeentelijke website is aandacht 
gegeven aan inbraakpreventie en zijn inwoners van 
Almere gewezen op de maatregelen die zij zelf kunnen 
treffen om inbraak en straatroof te voorkomen. 

Voor de aanpak van woninginbraken heeft de gemeente 
Almere een financiële bijdrage ontvangen van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid. Op basis van cofinanciering zijn de 
volgende maatregelen getroffen: 
- Op kwetsbare tijden, zoals tijdens de donkere dagen en 

vakantieperiodes, zijn medewerkers van Stadstoezicht in 
de rol van buurtadviseur ingezet. Ook voor en tijdens de 
zomervakantie zijn buurtadviseurs ingezet. 

- Begin 2019 is de derde fase van het project “Veilig 
Wonen” afgerond. Hierbij hebben Almeerse woningcor-
poraties op zogenaamde ‘hotspots’ ruim 40 huurwonin-
gen inbraakveiliger gemaakt. Met de corporaties en het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid vindt overleg plaats 
over een vierde fase van dit project.

- Het project “Alleen Jij Bepaalt wie je bent” https://www.
alleenjijbepaalt.nl/ (AJB) is in februari 2019 gestart op 
OSG de Meergronden. AJB beoogt een positieve bijdrage 
te leveren aan het voorkomen van overlast en criminali-
teit onder jongeren. Dit wordt bewerkstelligd door kwets-
bare jongeren die onderwijs volgen aan een praktijk-
school of VMBO te verbinden aan sportverenigingen. De 
AJB interventie duurt twee jaar en wordt uitgevoerd 
volgens een vaste methodiek, waarbij betreffende 
jongeren begeleid worden door bekwame trainers/
positieve rolmodellen van stichting Laureus. Er zijn op dit 
moment twee AJB teams actief in Almere, één bij Pro 
Almere in samenwerking met honkbalvereniging 
Almere’90 en één bij OSG de Meergronden in samenwer-
king met voetbalclub FC Almere. 

Repressie
- De top X krijgt een op maat gemaakte integrale aanpak 

in het veiligheidshuis Flevoland.
- In de eerste zes maanden is het aantal geslaagde 
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BURGERPARTICIPATIE
Essentieel voor het thema ‘Veilige Wijken’ zijn de vele Almeerse inwoners die samen met gemeente en politie de buurt 
veilig en leefbaar houden. Er zijn in Almere achttien buurtpreventieteams actief, bestaande uit ongeveer 250 
vrijwilligers. In de Hoofdstedenbuurt en de Staatsliedenwijk zijn teams in oprichting. Stichting de Schoor verzorgt de 
begeleiding van de teams. In de eerste helft van 2019 is de teams een training omgaan met jeugd(groepen) aangeboden. 

Voor zowel buurtpreventieteams als Almeerse buurtappgroepen is een ‘toolkit’ beschikbaar waarin staat vermeld wat 
zij van politie en gemeente kunnen verwachten en hoe gemeente en politie hen faciliteren. De ‘toolkit’ is te vinden op de 
website www.veiligalmere.nl.
Tijdens de European Focus Day – https://www.hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/burgemeester-Weerwind- 
tijdens-european-focus-day-buurtpreventie-draagt-bij-aan-veiligheid-van-stad -  zijn de coördinatoren van de  
buurtpreventieteams in het zonnetje gezet door burgemeester Weerwind. 

In het kader van de aanpak straatintimidatie is in juni de Veiligebuurtapp gelanceerd. Een aantal buurtpreventieteams 
gebruikt deze app ook.
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Voor het onderwerp veelvoorkomende criminaliteit is in het 
Actieplan de volgende doelstelling geformuleerd: 
- het niet laten stijgen van de veel voorkomende criminali-

teit, zijnde het aantal auto-inbraken, fietsdiefstallen en 
vernielingen per 1.000 inwoners ten opzichte van 2017. 

Het aantal auto-inbraken per 1.000 inwoners laat een 
stijging zien van +7% in de eerste helft van 2019 ten 
opzichte van de eerste helft van 2017. In de grote steden 
gemiddeld en in Midden-Nederland is sprake van een 
daling. Het relatieve aantal auto-inbraken blijft in Almere 
echter lager.

Fietsdiefstallen kwamen in Almere in de eerste helft van 
2019 -14% minder voor per 1.000 inwoners dan in de eerste 
helft van 2017. Wel ligt het aantal hoger dan in de eerste 
helft van 2018. In de regio Midden-Nederland als geheel 
was sprake van een daling van -28% ten opzichte van de 
eerste helft van 2017. Het aantal fietsdiefstallen per 1.000 
inwoners ligt in Almere aanzienlijk lager dan gemiddeld in 
de regio. 

1.2 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT

 

 
 
 
 

 

Ontwikkeling eerste helft 2019 ten opzichte van 2017/2018 en G10/100.000+

Bron: Nationale Politie

 

 
 
 
 

 

Bron: Nationale Politie
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Het aantal vernielingen per 1.000 inwoners ligt -4% lager in 
Almere in de eerste helft van 2019 ten opzichte van dezelfde 
periode in 2017. Vergeleken met de eerste helft van 2018 is 
er wel sprake van een stijging. 
Met 2,5 vernielingen per 1.000 inwoners ligt het relatieve 
aantal vernielingen iets hoger dan gemiddeld in Midden- 
Nederland en lager dan in de grote steden gemiddeld. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 
De aanpak van veelvoorkomende criminaliteit wordt bepaald 
in de operationele overleggen tussen veiligheidsmanager, 
politie en stadstoezicht. Op basis van informatie over 
locaties waar in Almere relatief veel fietsdiefstallen, 
auto-inbraken en vernielingen plaatsvinden, wordt bepaald 
of er extra inzet nodig is op deze hotspots. Maatregelen die 
zijn getroffen betreffen: inzet van toezicht en handhaving, 
verspreiden flyers met preventietips, inzet sociale media en 

het informeren van de buurtpreventieteams met het verzoek 
extra alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de 
politie. Voor en tijdens de zomervakantie is extra aandacht 
besteed aan vandalisme bij en rondom scholen. Scholen zijn 
voorgelicht over voorzorgsmaatregelen die ze kunnen 
treffen om vandalisme in de vakantie te voorkomen en er 
wordt extra toezicht gehouden bij de vijf scholen met de 
meeste schade in voorgaande jaren. 

Jaarwisseling 
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de vrijwillige 
vuurwerkvrije zones en deze is met de raad besproken. Er is 
afgesproken om de aankomende jaarwisseling opnieuw 
vuurwerkvrije zones in te stellen en meer inzet te plegen op 
het creëren van draagvlak in een buurt. In de tweede helft 
van 2019 wordt met de raad gesproken over het instellen 
van verplichte vuurwerkvrije zones bij kwetsbare locaties.

 

 
 
 

 
 

Bron: Nationale Politie
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Op 25 mei vond voor de zesde keer de Landelijke Veilig-
heidsdag plaats in Almere. Dit jaar was het thema cybercri-
me. Tijdens deze dag lanceerde minister Grapperhaus 
samen met burgemeester Weerwind de nieuwe landelijke 
campagne ‘Eerst checken, dan klikken’. Deze campagne 
roept mensen op zich beter te beschermen tegen internet-
criminaliteit en is vanaf juli uitgerold in Almere met o.a. elke 
woensdag #hackdag. Ook tekenden minister Grapperhaus, 
staatssecretaris Keijzer en een groot aantal bedrijven en 
brancheorganisaties het convenant ‘Preventie cybercrimina-
liteit’. Zij trekken samen op in de strijd tegen internetcrimi-
naliteit. Voor het grote publiek werden tijdens de Landelijke 

Veiligheidsdag ethisch hackers ingezet om voorlichting te 
geven over de gevaren van cybercrime. 

Op 15 juni heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid Cyber24 gelanceerd. Dit is een escape-roomkoffer 
die als ‘experience’ kan worden ingezet onder jongeren. Het 
spel kan worden gebruikt als aanleiding om met jongeren in 
gesprek te gaan over cybercrime. Samen met Vitree en De 
Schoor onderzoeken wij of wij dit initiatief kunnen aanslui-
ten op de voorlichtingsprogramma’s in het primair en 
voortgezet onderwijs.

 

 
 
 

 
 Bron: Politie Midden-Nederland

CYBERVEILIGHEID 
Cybercriminaliteit is de verzamelnaam van 
delicten gepleegd met ICT-middelen (zoals 
computer, smartphone, smartwatch of tablet) of 
gericht op ICT-middelen. Hoe de cybercriminaliteit 
zich ontwikkelt is moeilijk te zeggen, aangezien dit 
een type misdrijf is dat vaak wordt geregistreerd 
onder andere categorieën, bijvoorbeeld oplichting 
of fraude. Binnen de categorie fraude is fraude 
met online handel een veel voorkomende subcate-
gorie. Dit is vooralsnog de enige indicator uit de 
politieregistraties die beschikbaar is. De fraude 
met online handel is in Almere met 20% gestegen 
in het afgelopen halfjaar ten opzichte van het 
eerste halfjaar van 2017. Per 1.000 inwoners komt 
er in Almere iets meer fraude met online handel 
voor dan in Midden-Nederland als geheel, hoewel 
het verschil in het eerste halfjaar van 2019 klein is. 
Het is echter belangrijk te beseffen dat cybercri-
minaliteit nog veel meer betreft dan alleen dit type 
delict.
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Voor het onderwerp overlast op straat is in het Actieplan de 
volgende doelstelling geformuleerd: 
- een daling van de jeugd-, drugs- en drankoverlast op 

straat per 1.000 inwoners ten opzichte van 2017; 
- voor straatintimidatie is het doel om problemen rond dit 

fenomeen voor vrouwen, meisjes, LHBTI en mensen met 
een beperking in de openbare ruimte en het uitgaansge-
bied in kaart te brengen en al naar gelang de uitkomsten 
hiervan aan te pakken.

De jeugdoverlast in Almere is gedaald. Ten opzichte van het 
eerste halfjaar van 2017 is sprake van een daling van -32% 
in het aantal meldingen per 1.000 inwoners. In Almere komt 
naar verhouding van het aantal inwoners minder jeugdover-
last voor dan gemiddeld in Midden-Nederland.

De drugs- en drankoverlast in Almere is iets lager in het 
eerste halfjaar van 2019 vergeleken met het eerste halfjaar 
van 2017. Het betreft een daling van -8%. In de politie-een-
heid Midden-Nederland is over dezelfde periode sprake van 
een stijging van 5%. Relatief gezien komt in Almere minder 
drugs-/drankoverlast voor dan in de regio als geheel. 

1.3 OVERLAST OP STRAAT

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ontwikkeling eerste helft 2019 ten opzichte van 2017/2018 en G10/100.000+

Bron: Politie Midden-Nederland 

Bron: Politie Midden-Nederland 
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Overlast in Almere Centrum
Op 28 februari 2019 heeft de raad twee moties (RG-21/2019 
en RG-22/2019) aangenomen die zijn ingediend naar 
aanleiding van de bespreking van het Actieplan Veiligheid 
2019-2022. In de eerste motie vraagt de raad om een 
specifiek pakket aan maatregelen ten aanzien van de 
overlast rondom de Schoutstraat, Marktmeesterstraat en 
Rentmeesterstraat. De tweede motie roept op om met 
maatregelen te komen ten aanzien van overlast in het 
centrum door personen met verward gedrag. Beide moties 
zijn in uitvoering en via een raadsbrief (d.d. 15 mei) is de 
raad op de hoogte gesteld over de reeds getroffen maatre-
gelen. Hoewel er sinds januari 2019 een lichte daling is 
waar te nemen in het aantal overlastmeldingen (in brede 
zin) in het centrum, kan er momenteel nog niet veel gezegd 
worden over het effect van de getroffen maatregelen. 
Bovendien wordt een aantal maatregelen nog geïmplemen-
teerd. Daarom wordt de raad op een later moment opnieuw 
via een raadsbrief geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot de overlast in het centrumgebied.

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 
De aanpak van jeugd-, drugs en drankoverlast wordt 
bepaald in de operationele overleggen en de jeugdinterven-
tieteams per gebied. Waar nodig wordt opgeschaald naar de 
lokale driehoek. Maatregelen die worden getroffen zijn 
bijvoorbeeld het inzetten van toezicht en handhaving, 
fysieke maatregelen op locatie, inzet jongerenwerk of het 
inzetten van bestuurlijke maatregelen.

BESTUURLIJKE MAATREGELEN
1. Veiligheidsrisicogebied Koningsnacht
Enkele dagen vóór Koningsnacht werd via besloten groepen 
op sociale media opgeroepen om op de avond van 26 april 
2019 in grote getalen naar de KFC/Het Forum in Almere 
Centrum te komen. In de berichtgeving werd duidelijk 
gemaakt dat het ging om een treffen tussen twee rivalise-
rende groepen, waarbij opgeroepen werd oude vetes uit te 
vechten. Als reactie hierop, hebben sociale mediagebrui-
kers aangegeven naar Almere te zullen komen, waarbij 
foto’s en filmpjes van messen en andere wapens werden 
geplaatst. Omdat het bezit en gebruik van (vuur)wapens een 
groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde 
en het dreigingsniveau die avond een dusdanig karakter had 
aangenomen, heeft de burgemeester in overleg met de 
driehoek besloten om twee gebieden in Almere Centrum 
tijdelijk aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Als gevolg 
van de gecreëerde mogelijkheid tot preventief fouilleren en 
de extra (zichtbare en niet zichtbare) politie-inzet, is de 
situatie onder controle gebleven. 

2. Alcohol-, blow- en messenverboden
Vanwege toenemende overlast in de omgeving van het 
Giethoornpad en de Olstgracht, heeft de burgemeester op 
12 maart 2 019 besloten het aanwijzingsbesluit alcohol- en 
blowverbod 2017-2019 te wijzigen. Het reeds aangewezen 
gebied in de omgeving van scholengemeenschap Echnaton 
en het Raaltepad is verruimd, waardoor politie en gemeen-
telijke handhavers kunnen optreden tegen door het gebruik 
van alcohol en softdrugs veroorzaakte overlast. 
Vanwege de afloop van het aanwijzingsbesluit alcohol- en 
blowverbod 2017-2019, heeft de burgemeester met ingang 
van 1 juli 2019 opnieuw een aantal gebieden in Almere voor 
de duur van twee jaar aangewezen, waar het verboden is 
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flesjes 
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, 
en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of 
openlijk voorhanden te hebben. Ook heeft de burgemeester 
met ingang van 1 juli 2019 opnieuw Almere Centrum 
aangewezen als gebied waar het verboden is om messen of 
andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden 
gebruikt, bij zich te hebben. 

3. Gebiedsontzeggingen
De burgemeester kan een overlastveroorzaker verbieden 
een bepaald gebied voor een bepaalde termijn te betreden. 
In de eerste helft van 2019 heeft de burgemeester aan één 
persoon, die herhaaldelijk ordeverstorend gedrag in de 
openbare ruimte vertoonde, een gebiedsverbod voor de 
duur van één maand opgelegd. Daarnaast hebben vier 
ordeverstoorders een formele waarschuwing van de 
burgemeester ontvangen.
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Naast uitvoering van deze moties is het afgelopen halfjaar 
ingezet op het tegengaan van overlast en het vergroten van 
veiligheidsgevoel in een aantal deelgebieden van het 
centrum: 
- Op het Festivalplein is het driesporenbeleid voortgezet. 

Over het algemeen is het rustig op deze plek. Gewaakt 
wordt voor ongewenste verplaatsing of verspreiding van 
de groep. Partners in de handhavingsketen zijn alert op 
strafbare feiten die er gepleegd worden en ondernemen 
actie deze te stoppen en daders aan te houden en te 
vervolgen. De individuele zorgtrajecten zijn gecontinu-
eerd en enkele nieuwe aanmeldingen zijn opgepakt. Het 
incidentbeeld voor het Festivalplein is stabiel. Er is 
gestart met planvorming voor een alternatief voor de 
plek en de hanggroep. 

- In het stationsgebied is merkbaar dat de dagelijkse 
aanwezigheid van de toezichthouder goed gebruik van de 
stalling heeft bevorderd, heeft bijgedragen aan de 
vermindering van de overlast en een positieve invloed 
heeft op het veiligheidsgevoel van de gebruikers van de 
stalling. 

- In het uitgaansgebied werken horecaondernemers, 
portiers en politie nauw samen aan een goed verloop van 
het uitgaansleven. In overleggen worden maatregelen 
voorbereid zoals een veiligheidsplan voor nachtelijke 
horeca. In de eerste helft van 2019 zijn er drie Collectieve 
Horeca Ontzeggingen opgelegd en twee ROSA-meldin-

KVO 
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de 
hercertificering van de KVO Bedrijventerreinen Poldervlak 
en Lagekant, die in het najaar hun certificaat zullen 
ontvangen. 

Veilig Openbaar Vervoer 
Gemeente, Prorail, NS, Keolis en politie werken dagelijks 
aan het verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving 
in en rond het openbaar vervoer. Het Lokaal Veiligheidsar-
rangement Openbaar Vervoer Almere is hierbij leidend. In 
februari van dit jaar is twee keer met de raad gesproken 
over het Actieplan Sociale Veiligheid busvervoer en via een 
raadsbrief (d.d. 2 april 2019) is de raad nader geïnformeerd 
over het actieplan en de subsidie sociale veiligheid. In het 
eerste halfjaar zijn twee Stop & Go acties (integrale 
controleacties) uitgevoerd en is er een schouw gehouden 
van de stations en de busbanen waarbij kritisch is gekeken 
naar sociale veiligheid (verlichtingsniveau, zichtlijnen, etc). 
In de volgende voortgangsrapportage informeren wij u over 
de jaarcijfers.

gen gedaan en afgehandeld. Daarnaast is er vier keer 
een waarschuwing voor een gebiedsontzegging uitge-
vaardigd door de burgemeester vanwege onacceptabel 
gedrag tijdens het uitgaan.

Straatintimidatie
Sinds 29 november 2018 neemt Almere deel aan het ‘Safe 
Streets’ project van UN Women. Vanaf dat moment zijn wij 
aan de slag gegaan met onderzoek naar straatintimidatie 
en het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne. In 
juni 2019 is het onderzoek naar de aard en omvang van 
straatintimidatie in Almere afgerond en gepubliceerd. De 
raad is via een raadsbrief (d.d. 17 juni 2019) geïnformeerd 
over de uitkomsten. Tegelijkertijd is de bewustwordings-
campagne SSSTOP en de Veiligebuurtapp gelanceerd. Sinds 
17 juni 2019 kunnen inwoners van Almere melding maken 
van straatintimidatie via de Veiligebuurtapp of de campag-
newebsite www.ssstop.nl. Deze meldingen komen binnen 
bij de gemeente. Bij de voortgangsrapportage over de 
tweede helft van 2019 informeren wij u nader over de aard 
en omvang van de meldingen.
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Onderzoek veiligheidsbeleving door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Bewoners voelen zich steeds veiliger in Almere, zo blijkt het 
de Veiligheidsmonitor 20173, maar er zijn verschillen te zien 
in de veiligheidsbeleving tussen wijken. Om de vraag te 
beantwoorden waarom het veiligheidsgevoel in wijken 
verschillend beoordeeld wordt, heeft het CCV in 2018 een 
kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Molenbuurt en Muziek-
wijk Zuid. Uit de Veiligheidsmonitor bleek dat het niveau van 
de objectieve veiligheid (geregistreerde criminaliteit) in 
beide wijken even hoog was, maar dat het veiligheidsgevoel 
sterk verschilde. De onderzoekers hebben in het najaar van 
2018 groepsgesprekken gehouden met bewoners, professi-
onals geïnterviewd en observaties gedaan in de twee wijken. 
Het onderzoek beoogde aanknopingspunten op te leveren 
voor de gemeente om het veiligheidsgevoel (verder) te 
verbeteren. 

In tegenstelling tot de resultaten van de Veiligheidsmonitor 
bleek uit dit onderzoek dat het veiligheidsgevoel in beide 
wijken niet sterk van elkaar verschilde. Waarschijnlijk werd 
dit veroorzaakt door de eenzijdige en voor beide wijken 
vergelijkbare samenstelling van de respondenten van de 
groepsgesprekken. Dit waren veelal actieve, oudere 
bewoners. Mede hierdoor was het niet mogelijk om lessen 
uit de ene wijk voor de andere te gebruiken. Wel kwam een 
aantal interessante resultaten uit het onderzoek naar voren 

3   De Veiligheidsmonitor is een groot enquêteonderzoek onder bewoners over veilig-
heid en leefbaarheid in de buurt, zie: www.wijkmonitoralmere.nl. Het meest recen-
te meetjaar is 2017, maar de meting wordt in het najaar van 2019 (op stadsniveau) 
herhaald. In het voorjaar van 2020 worden de resultaten bekendgemaakt. 

die voor beide wijken gelden, evenals enkele handvatten 
voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving die ook 
bruikbaar zijn voor andere wijken. 

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het 
veiligheidsgevoel van de bewoners in beide wijken niet 
zozeer beïnvloed wordt door de (angst voor) criminaliteit, 
maar veel meer door zaken die in het verlengde liggen van 
leefbaarheid, zoals verkeersveiligheid en bepaalde typen 
overlast, waaronder rommel op straat, groenbeheer (o.a. 
hars, overhangend groen), losliggende tegels en verzakkin-
gen in het straatwerk. Ook het al dan niet hebben van 
sociale contacten speelt een rol. Om gericht met veilig-
heidsbeleving aan de slag te gaan is het volgens het CCV 
van belang om acties – ook vanuit andere beleidsthema’s en 
-terreinen - integraal te coördineren, bij voorkeur op het 
niveau van de wijk of buurt. Deze aanbeveling sluit aan bij 
onze huidige werkwijze, organisatie en ambities. Binnen de 
gebiedsteams wordt al nauw samengewerkt tussen 
gemeentelijke afdelingen en teams, waarbij het thema 
veiligheid integraal wordt benaderd. De veiligheidsmanager 
is hierbij de spin in het web. De komende tijd gaan we 
kritisch kijken waar wij vanuit alle beleidsvelden nog 
integraler kunnen opereren in de gebieden. 
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• gebiedsgericht (hotspots, gelegenheidsstructuren en 
vrijplaatsen).

In de eerste helft van 2019 is gestart met een gespeciali-
seerde integrale aanpak op criminele samenwerkingsver-
banden. Partners als de politie, het Openbaar Ministerie en 
de Belastingdienst zijn daar samen met diverse afdelingen 
van de gemeente bij betrokken.

Ook is er gekeken naar een aantal risicovolle branches. 
Bepaalde branches zijn kwetsbaar voor het (faciliteren van) 
criminele activiteiten. Dit noemen we ook wel criminogene 
branches. Het zijn bijvoorbeeld sectoren waarvoor geen 
opleiding of vergunning nodig is om een onderneming te 
starten, zonder sterke beroepsvereniging of branche 
organisatie; branches die soms in opvallend hoge concen-
tratie aanwezig zijn. Wanneer deze ingezet worden voor het 
plegen of faciliteren van criminaliteit is dit natuurlijk een 
doorn in het oog van ondernemers met een legale onderne-
ming. Zij weten vaak heel goed wat er speelt en hoeveel 
moeite het kost om een reguliere onderneming op te 
starten en draaiende te houden. Daarom is de publiek-pri-
vate samenwerking ook op het gebied van ondermijning van 
groot belang. Zo worden er risicoprofielen gemaakt met 
behulp van brancheorganisaties. 
Tot slot zijn in juni de Districtelijke Teams Ondermijning 
(DTO’s) gestart in Midden-Nederland, zo ook voor het 
district Flevoland. Zij zullen onder andere een gebiedsge-
richte aanpak gaan ontwikkelen. De Districtelijke Teams 
Ondermijning gaan een deel van de casuïstiek coördineren 

Voor het thema ondermijning en georganiseerde criminali-
teit zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
- een grotere bewustwording van het thema ondermijning 

en het kunnen signaleren van diverse verschijningsvormen;
- het creëren van een weerbare en integere gemeentelijke 

organisatie;
- het vergroten van burgerparticipatie en het bouwen van 

maatschappelijke coalities;
- versterking communicatie als interventie-instrument;
- expertise opbouwen op de themagerichte aanpak van 

ondermijning;
- informatiegestuurde aanpak van ondermijning. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
In de eerste helft van 2019 heeft de focus gelegen op 
bewustwording, informatiegestuurde aanpak, en het 
opbouwen van expertise.

Bewustwording en het creëren van een weerbare 
organisatie
Om de bewustwording op het thema ondermijning te 
vergoten en diverse verschijningsvormen te herkennen zijn 
in de eerste helft van 2019 diverse bijeenkomsten georgani-
seerd. Onder meer de openbare bijeenkomst op initiatief 
van de VVD en het college tijdens de politieke markt. Deze 
bijeenkomst had als doel raadsleden, burgers, onderne-
mers en overige geïnteresseerden te informeren over de 
maatschappelijke effecten van ondermijning in diverse 
verschijningsvormen en de rol van het lokaal bestuur hierin. 

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor 
het college en verschillende geledingen in de ambtelijke 
organisatie. Hierin kwamen de huidige problematiek, het 
herkennen van signalen van ondermijnende activiteiten in 
de stad en kwetsbare ambtelijke processen aan de orde. De 
bijeenkomsten hebben geleid tot meer interne ambtelijke 
afstemming en het meer melden van signalen. Ook zijn er 
richtlijnen meegegeven om werkprocessen te herkennen 
die gevoelig kunnen zijn voor ongewenste inmenging. Dit zal 
een vervolg krijgen door in deze diensten of informatiestro-
men aanbevelingen te doen voor het opwerpen van de juiste 
barrières. 

Expertise opbouwen
Specifiek is er geïnvesteerd in het opbouwen van expertise op 
de themagerichte aanpak van ondermijning door casussen 
met specifieke kenmerken niet individueel te behandelen, 
maar te kiezen voor een meer projectmatige aanpak. 
Hierdoor kan effectiever omgegaan worden met capaciteit en 
wordt expertise opgebouwd. Door deze casussen met 
dezelfde kenmerken gelijktijdig te bespreken zijn dwarsver-
banden gelegd, die bij op zichzelf staande behandeling 
onderbelicht waren gebleven. Zo zien we bijvoorbeeld 
netwerken die samenwerken of gebruik maken van dezelfde 
facilitators (notarissen, pandbeheerders etc.) Deze gespecia-
liseerde aanpak is onderverdeeld in drie onderdelen:
• fenomeengericht (waaronder drugs, outlaw motorcycle-

gangs, criminele samenwerkingsverbanden en families 
en mensenhandel);

•  branchegericht (witwassen, faciliteren);

THEMA 2: ONDERMIJNING &  
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
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Onderwerp:

 

1e helft 2019

Drugshandel

Productie-vervaardiging softdrugs (incl. voorbereidingshandelingen)4

Productie- vervaardiging harddrugs5

Meldingen productie/vervaardiging drugs die negatief bleken.6

51

7

12

Overbewoning & Mensonterende toestanden

Overbewoning, arbeidsmigranten, illegale kamer verhuur, etc.7 15

Verwevenheid onderwereld/bovenwereld

Mensenhandel, prostitutie, etc.8

Overig (bijv. illegaal gokken)9

9

2

Overige overlast gerelateerde zaken

Openbare orde en veiligheid 7

kelijke adviescommissie is door de ministers van Justitie en 
Veiligheid en Medische Zorg en Sport gevraagd advies te 
geven over welke gemeenten aan het experiment zouden 
moeten meedoen. 

Hieronder treft u het overzicht van het aantal handhavings-
zaken van het interventieteam gerelateerd aan de aanpak 
van ondermijning. Een toelichting op de cijfers is in de 
voetnoot weergegeven. 

Aangezien de manier van registreren van cijfers gewijzigd is, 
laten de cijfers zich lastig vergelijken met voorgaande 
periodes. In kader van het versterken van communicatie als 
interventie instrument en het zichtbaarder verantwoorden 
van de aanpak van ondermijning wordt momenteel gewerkt 
aan een infographic met cijfers en toelichting.

4   Betreft hennepkwekerijen/drogerijen, dan wel woningen en overige panden waarbij strafbare voorbereidingshandelingen zijn aangetroffen. Of woningen en overige panden 
waarbij een handelshoeveelheid softdrugs aanwezig was.

5  Woningen of overige panden waarbij een handelshoeveelheid harddrugs aanwezig was.
6  Meldingen die hoofdzakelijk via Meld Misdaad Anoniem zijn gedaan, maar waarbij geen daadwerkelijke drugshandel of productie is aangetroffen.
7  Dit cijfer is opgebouwd uit negen zaken waarbij sprake was van huisvesting van arbeidsmigranten en zes zaken waarbij sprake was van illegale kamerverhuur.
8  Casuïstiek met betrekking tot illegale prostitutie (niet vergund).
9  Landelijke controle naar illegaal gokken.

en expertise op thema’s als bedrijventerreinen en buitenge-
bied leveren. Zo kunnen er én meer zaken opgepakt worden 
én wordt op onderdelen een nieuwe meer gespecialiseerde 
aanpak ontwikkeld.

Informatiegestuurde aanpak van ondermijning
We hebben onderzocht welke fenomenen kansrijk lijken 
voor (big)data analyses om risicoprofielen op te stellen en zo 
inzicht te krijgen op gebieden, branches of netwerken van 
personen waarbij het grootste risico bestaat op het plegen 
van ondermijnende criminaliteit (op basis van geanonimi-
seerde data-analyses). We kijken hierbij naar reeds 
bestaande dataoplossing en applicaties die elders gebruikt 
worden en naar het ontwikkelen van een eigen instrument. 

Experiment gesloten cannabisketen
In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een 
experiment komt met de teelt en verkoop van hennep of 
hasjiesj voor recreatief gebruik. Tijdens het experiment zal 
het in maximaal tien gemeenten mogelijk zijn om in de 
coffeeshops legaal geproduceerde hennep te verkopen. Op 
23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Almere de motie 
vreemd aan de orde van de dag: Experiment gesloten 
coffeeshopketen RG-98/2019 aangenomen, waarin het 
college wordt opgeroepen Almere aan te melden als 
pilotgemeente voor gereguleerde wietteelt. Bij brief van 7 
juni 2019 heeft de burgemeester de gemeente Almere 
aangemeld voor het experiment. Daarbij is aangegeven een 
aantal inhoudelijke voorwaarden aan het experiment te 
willen verbinden, gezien de te verwachten consequenties en 
de financiële impact van deelname. In totaal hebben 26 
gemeenten interesse getoond voor deelname. Een onafhan-
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Voor het onderwerp jeugdoverlast en -criminaliteit zijn in 
het Actieplan de volgende doelstellingen geformuleerd: 
- een daling van de jeugdoverlast per 1.000 inwoners ten 

opzichte van 2017; 

- een daling van de jeugdcriminaliteit per 1.000 jongeren 
ten opzichte van 2017;

- meer inzicht verkrijgen in de aard van de meldingen 
jeugdoverlast.

THEMA 3: ZORG EN VEILIGHEID

 

Ontwikkeling eerste helft 2019 ten opzichte van 2017/2018

Bron: Politie Midden-Nederland 

De jeugdcriminaliteit liet de afgelopen jaren steeds een 
dalende trend zien. In de eerste helft van 2019 is echter 
sprake van een stijging van het aantal jeugdige Almeerse 
verdachten. De politie registreerde in deze periode 1.043 
verdachten in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar. Deels kan deze 
stijging worden verklaard door de eerder genoemde 
verandering in registratiewijze. Tot voor kort werd bij 
samenloop alleen het zwaarste delict meegeteld, terwijl 
momenteel alle delicten apart geregistreerd worden. Een 
verdachte van het ene delict is bij samenloop ook verdacht 
van het andere en daarmee neemt het aantal geregistreerde 
verdachten ook toe (weergegeven cijfers betreffen niet 
unieke verdachten). Anderzijds geven de politie en andere 
professionals aan dat jongeren steeds vroeger aan hun 
criminele carrière lijken te beginnen. Er wordt een zekere 
verharding van de jongerencultuur op straat opgemerkt, die 
gepaard gaat met het dragen van (steek)wapens bij zich 
dragen. (zie ook Bestuurlijke maatregelen – Veiligheids-
risico gebied Koningsnacht). Deze ontwikkelingen volgen we 
nauwgezet en in de jeugdinterventieteams (JITs) worden 
maatregelen rond deze problematiek besproken.

3.1 JEUGDOVERLAST EN -CRIMINALITEIT
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WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 

Jeugdinterventieteams
Net als landelijk zien we in Almere een afname van 
problematische jeugdgroepen, verandering in trends in de 
jeugdcriminaliteit en –overlast, meer fluïde netwerken en 
een digitale wereld van sociale media en online gaming. Eén 
van de interventies die ingezet worden bij de aanpak van 
jeugdcriminaliteit en –overlast en meer specifiek jeugd-
groepen is het JIT. Of de afname in het aantal problemati-
sche jeugdgroepen een effect is van deze interventie willen 
we graag onderzoeken, net als de vraag of de huidige 
inrichting van de JITs nog aansluit bij de huidige werkelijk-
heid. In de eerste helft van 2019 is hiertoe een evaluatieon-
derzoek gestart dat naar verwachting in het najaar zal 
worden opgeleverd. In de voortgangsrapportage over de 
tweede helft van 2019 rapporteren wij over de resultaten en 
de mogelijke opvolging van het onderzoek.

Voor het onderwerp school en veiligheid zijn de volgende 
doelstellingen in het Actieplan geformuleerd: 
- samen met partners vanuit zorg en veiligheid trends en 

ontwikkelingen in kaart brengen die een potentieel 
gevaar vormen voor een veilige leer- en leefomgeving;

- behouden en versterken van onze goede informatieposi-
tie; 

- bijdragen aan de weerbaarheid van jongeren en het 
verminderen van de aantrekkingskracht van extremisme.

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?

Samen met partners vanuit zorg en veiligheid 
trends en ontwikkelingen in kaart brengen die een 
potentieel gevaar vormen voor een veilige leer en 
leefomgeving
Bij de bijeenkomsten over schoolveiligheid in het eerste 
halfjaar zijn trends en ontwikkelingen onder de schoolgaan-
de jeugd in kaart gebracht door de partners. De zorg over 
de ontwikkelingen in en effecten van sociale media, de 
toenemende straatcultuur in de school en de beïnvloedbare 
jongeren bleken de belangrijkste punten. Deze onderwer-
pen houden we op de agenda van het schoolveiligheidsnet-
werk om actief informatie hierover met elkaar te delen.

Behouden en versterken van onze goede informatie-
positie
Begin juni is het vernieuwde convenant schoolveiligheid 
ondertekend. Het doel van dit convenant is elkaar snel 
weten te vinden bij incidenten en het uitwisselen van 
informatie tussen de onderwijspartners, politie en gemeen-
te. HBO Aeres en Windesheim zijn sinds juni 2019 ook 
convenant partners geworden. 

Bijdragen aan de weerbaarheid van jongeren 
In het kader van Oké op School voert Vitree jaarlijks 380 
voorlichtingslessen uit op de scholen in Almere. De lessen 
worden gegeven aan leerlingen van de midden- en boven-
bouw van het primair, en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. De lessen worden zo nodig op maat gegeven en 
richten zich op de volgende onderwerpen: 
• wederzijds respect;
• weerstand bieden tegen groepsdruk;
• criminaliteit, baldadigheid en de gevolgen;
• sociale media; 
• het voorkomen van pesten.
In het eerste halfjaar van 2019 zijn er 109 voorlichtingsles-
sen in het primair onderwijs en 76 in het voortgezet 
onderwijs gegeven. In het primair onderwijs zijn de lessen 
pesten en sociale media veelgevraagd. In het voortgezet 
onderwijs is vooral veel vraag naar de lessen sociale media 
en onderwerpen die de identiteitsvormen raken, zoals 
weerstand bieden tegen groepsdruk.

3.2 SCHOOL EN VEILIGHEID
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Voor het onderwerp woonoverlast zijn de volgende doelstel-
lingen in het Actieplan geformuleerd: 
- voorkomen dat woonoverlast ontstaat of verergert;
- bij meldingen van woonoverlast integraal en effectief 

ingrijpen.

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?

De ambulantisering binnen de zorg kan een risico zijn voor 
toename van woonoverlast in de wijk. Daarom wordt de 
kennis vanuit veiligheid over dit thema gekoppeld aan de 
programma’s Zorglandschap en Wonen met Zorg in de wijk. 
Op dit moment wordt integraal gewerkt aan:
a. Het in kaart brengen van wijken en buurten die (extra) 

kwetsbaar zijn voor overlast ten behoeve van een goede 
spreiding van bewoners die ambulante zorg krijgen. Op 
die manier moet voorkomen worden dat door de 
ambulantisering de overlast in bepaalde wijken groter 
wordt.

b. Samenwerkingsafspraken tussen zorgpartners en 
woningcorporaties over het huisvesten van bewoners die 
ambulante zorg krijgen, om overlast te voorkomen of bij 
overlast beter integraal te kunnen werken. Het delen van 
informatie zorgt ervoor dat overlast sneller en makkelij-
ker gezamenlijk kan worden opgepakt. 

Bij meldingen van woonoverlast integraal en effec-
tief ingrijpen
De samenwerking tussen woningcorporaties, politie, GGD 
en gemeente geeft goede resultaten. Binnen complexe 
casuïstiek is echter, nog steeds, vaak sprake van zorgmij-
dend of verward gedrag. De aanpak van woonoverlast staat 
daarom niet los van andere opgaven zoals de aanpak van 
personen met verward gedrag, het Zorglandschap en de 
ambulantiseringsopgave. Een integrale blik en nauwe 
samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen is 
daarbij belangrijk om tot goede resultaten te komen.

In het kader van de gebiedsgerichte aanpak van woonover-
last in Almere Haven is in kaart gebracht wat nodig is om de 
leefbaarheid te verbeteren. Er is voor gekozen om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het programma Stedelijke 
Vernieuwing in Almere Haven. De combinatie van sociale en 
fysieke maatregelen binnen dit programma moeten een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Haven. 

Maatregelen bij woonoverlast
In de eerste helft van 2019 is twee keer een bestuurlijke 
waarschuwing uitgereikt in het kader van de wet aanpak 
woonoverlast. Deze waarschuwingen hebben geleid tot 
afname van de overlast waardoor vooralsnog een gedrags-
aanwijzing niet nodig is.

3.3 WOONOVERLAST
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Vergroten weerbaarheid jongeren en hun omgeving
We hebben een extra jongerenwerker gekoppeld aan het 
onderwijs. Het betreft een specialist die na signalen over 
mogelijke radicalisering vanuit onderwijs duidingsgesprek-
ken voert met de betrokken jongeren en indien nodig 
verwijst naar de hulpverlening. Onderwijs en gemeente 
weten elkaar goed te vinden bij signalen of zorgen over 
radicaliserende leerlingen.

Bevorderen deskundigheid van de deelnemers aan 
casusoverleg radicalisering
In de eerste helft van 2019 is besloten alle casusoverleggen 
radicalisering in Flevoland onder te brengen bij het Veilig-
heidshuis Flevoland. Dit draagt bij aan een regiobrede 
eenduidige werkwijze die toekomstgericht en duurzaam is. 
Daarnaast wordt hiermee geïnvesteerd in het bundelen en 
uitwisselen van kennis en het signaleren van bovenlokale en 
bovendistrictelijke ontwikkelingen. Er zijn afspraken 
gemaakt over samenwerking tussen gemeenten, Openbaar 
Ministerie, politie, Raad van de Kinderbescherming en 
Reclassering Nederland en de (Zorg- en) Veiligheidshuizen 
Midden-Nederland.

Voor het onderwerp radicalisering zijn de volgende doelstel-
lingen in het Actieplan geformuleerd: 
- bevorderen van de deskundigheid van eerstelijns 

professionals over het proces van radicalisering en het 
herkennen en melden van signalen; 

- vergroten van weerbaarheid van jongeren en hun 
omgeving tegen invloeden van het radicaal gedachten-
goed; 

- bevorderen van de deskundigheid van de deelnemers 
aan het casusoverleg radicalisering, waardoor kan 
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en de 
problematiek integraal kan worden aangepakt. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?

Deskundigheidbevordering 
We hebben vier trainingen uitgevoerd voor professionals, 
gericht op het herkennen van signalen van radicalisering in 
de breedste zin. De ontwikkeling van links-/rechtsextremis-
me wordt gezien als een nieuw potentieel risico en daarom 
zijn specifiek hierover trainingen aangeboden in 2019. 

3.4 RADICALISERING
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Doorontwikkelen beleid aanpak radicalisering
We zijn gestart met een programmascan van de aanpak 
radicalisering. Dit doen we onder begeleiding van een 
promovendus die onderzoekt welke interventies werken 
tegen radicalisering bij jongeren. Bij deze scan zijn ook onze 
ketenpartners betrokken. Onderwerpen van de scan zijn het 
landelijke en lokale dreigingsbeeld, de ingezette interven-
ties en het staande gemeentebrede beleid. Dit wordt langs 
de wetenschappelijke meetlat gelegd en beoordeeld. De 
uitkomst van de scan wordt naar verwachting eind 2019 
opgeleverd.
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In juni is de uitwerkingsnotitie voor de opgave uit het 
coalitieakkoord ‘personen met verward gedrag’ vastgesteld. 
In deze uitwerking staan twee doelen: 
• op integrale wijze binnen de zorg- en veiligheidsketen 

samen te werken om de overlast van personen met 
verward gedrag in de stad te kunnen terugdringen;

• zorgen voor een adequate zorg- en ondersteunings-
structuur in de wijk. 

Om dit te bereiken komt er een maatwerkaanpak op de 
top-67 overlastgevende verwarde personen in Flevoland, 
wordt de overlast in het centrum beperkt, wordt gewerkt 
aan 24/7 bereikbaarheid van de zorg en gaan we aan de slag 
met de aanbevelingen uit het onderzoek naar de E33 
meldingen (meldingen over verwarde personen) bij de 
politie. Dit vraagt inzet vanuit zowel het sociaal domein als 
vanuit veiligheid. 
In de eerste helft van 2019 is gestart met de uitvoering van 
deze speerpunten.

Met ingang van 2019 is onder regie van het sociaal domein 
gestart met, naast de pilot Multidisciplinaire aanpak 
(MDA++), het casusoverleg verwarde personen met een 
verhoogd gevaarsrisico in het Veiligheidshuis Flevoland. 

De aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en 
seksueel geweld is een gezamenlijke opgave van het 
sociaal domein en veiligheid. Dit beleidsthema is nader 
uitgewerkt in het nieuwe Beleidskader sociaal domein 2019 
- 2022. 

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het landelijke 
actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’. Voor Flevoland zijn 
in de eerste helft van 2019 drie speerpunten gekozen:
• Eerder en beter in beeld;
• Geweld stoppen en duurzaam oplossen;
• Aandacht voor specifieke groepen (waaronder kinderen 

in vechtscheidingen, ouderenmishandeling en slacht-
offers van mensenhandel en loverboys). 

Dit plan wordt onder verantwoordelijkheid van het sociaal 
domein uitgevoerd, in samenwerking met zorg- en veilig-
heidspartners. 

3.5 HUISELIJK GEWELD 3.6 PERSONEN MET 
VERWARD GEDRAG

Eén van de maatregelen in de aanpak van huiselijk geweld 
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. In de 
eerste helft van 2019 zijn 18 huisverboden opgelegd, ten 
opzichte van 23 huisverboden in de eerste helft van 2018 en 
11 huisverboden in de tweede helft van 2018. 

Met ingang van 2019 is onder regie van het sociaal domein 
gestart met de pilot Multidisciplinaire aanpak (MDA++) in 
het Veiligheidshuis Flevoland. De MDA++ is een integrale en 
specialistische aanpak voor ernstige casussen van kinder-
mishandeling, huiselijk en seksueel geweld. In de eerste 
helft van 2019 is door een kwartiermaker zorggedragen 
voor een eerste ‘fundament’ voor de aanpak MDA++. 



De primaire doelstelling voor het thema rampenbestrijding 
en crisisbeheersing is dat de gemeentelijke organisatie te 
allen tijde goed is voorbereid op een ramp, crisis of calami-
teit in het kader van de openbare orde en veiligheid. In het 
bijzonder bereiden wij ons voor op incidenten bij de grotere 
evenementen en proberen we aan de voorkant het risico 
hierop te beperken. Daarnaast is het voor de gemeente 
belangrijk zicht te houden en waar nodig sturing te geven 
op de taakuitvoering van de veiligheidsregio en brandweer-
organisatie. Hieronder wordt toegelicht welke activiteiten in 
2019 zijn uitgevoerd. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE EERSTE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
Lokale activiteiten (in samenwerking met betreffen-
de partners)
De voorbereidingswerkzaamheden en de voorbereiding van 
de besluitvorming over de voorgenomen verplaatsing van de 
kazerne Markerkant naar een kazerne in Almere Poort zijn 
uitgevoerd.

De risicoscan voor de Floriade 2022 wordt verder opgesteld 
en uitgewerkt. De Floriade BV werkt aan het veiligheidsplan, 
waar vanuit de gemeente in een adviserende rol aan wordt 
bijgedragen. 

De piketpools voor bevolkingszorgfuncties (interregionaal) 
en de piketpools voor de lokale functies met gemotiveerde, 
goed opgeleide en getrainde piketfunctionarissen (door o.a. 
ambtenaren van de gemeente Almere) zijn op dit moment 
voldoende gevuld. Hieronder ziet u een overzicht van de 
piketinzetten in de eerste helft van 2019: 

THEMA 4: RAMPENBESTRIJDING 
EN CRISISBEHEERSING
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Evenementen
Aan de hand van de vastgestelde evenementenkalender 
wordt geadviseerd over specifieke risico’s per evenement. 
Het afgelopen halfjaar is o.a. geadviseerd bij de Nationale 
Viering van Bevrijding, Koningsnacht en-dag en de Libelle 
Zomerweek.

Regionaal / Veiligheidsregio Flevoland
Het risicoprofiel en beleidsplan wordt voor vier jaar vastge-
steld, naar verwachting eind 2019. De voorbereiding 
hiervoor ligt primair bij de veiligheidsregio, vanuit de 
gemeente wordt input geleverd. De vaststelling gebeurt na 
een zienswijzeprocedure, waardoor ook de gemeenteraad 
zich uit kan spreken. 

De Programmabegroting 2020 is op 13 juni jl. voorgelegd 
aan de gemeenteraad voor een zienswijze. Het bestuur van 
de Veiligheidsregio Flevoland heeft 3 juli 2019 de begroting 
vastgesteld. Bij de bespreking van de programmabegroting 
in de gemeenteraad is een motie ingediend en aangenomen 

CALAMITEITEN EN INCIDENTEN 
In totaal ontving de Officier van Dienst - Bevol-
kingszorg 26 meldingen in het eerste halfjaar van 
2019. Het betrof één GRIP110 incident (brand 
containerwoning Odeonstraat) en één GRIP2 
incident (de Landelijke 112-storing). De overige 
meldingen betroffen o.a. de grote brand bij 
recyclingbedrijf de Vijfhoek, stormoverlast, 
gaslekkage en de vondst van gevaarlijke stoffen.

10    De afkorting GRIP staat voor gecoördineerde regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Bij grote of complexe incidenten moeten hulpverleners van de hulpverleningsdien-
sten (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg) vanuit hun dagelijkse werkzaamheden snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie 
die de incidentbestrijding ter hand neemt. Het kan gaan om allerlei soorten grote en kleinere incidenten. Om een dergelijke opschaling eenduidig te laten verlopen is de 
GRIP-structuur ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wanneer de crisisteams, die in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s worden genoemd, zich forme-
ren en hoe deze onderling samenwerken. De GRIP-structuur is geen wettelijke regeling maar is opgenomen in de regionale crisisplannen van alle 25 veiligheidsregio’s.
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met het verzoek om in het najaar te spreken over “toekomst 
veiligheidsregio”. Tijdens deze bespreking wordt de raad 
inhoudelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen die spelen 
bij de Veiligheidsregio Flevoland. 

De samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek wordt 
verder vormgegeven. In de gezamenlijke bestuursvergade-
ring van de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en 
Flevoland, met vertegenwoordiging GGD-besturen op 3 juli, 
is de samenwerkingsovereenkomst voorlopig vastgesteld. 
De voorlopige overeenkomst wordt doorgeleid naar de 
gemeenteraad die hierop zijn zienswijze kan geven. De 
uiteindelijke vaststelling, gehoord hebbende de gemeente-
raden, is voorzien in december 2019.
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