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Op 28 februari 2019 is het Actieplan Veilig-
heid 2019-2022 door de raad vastgesteld . Dit 
plan beschrijft het meerjarig veiligheidsbe-
leid van de gemeente . Het laat zien welke 
thema’s, doelen en aanpak zijn gekozen voor 
de periode van 2019 tot en met 2022 . Het is 
een richtinggevend plan op hoofdlijnen en 
laat ruimte voor flexibiliteit, om in te kunnen 
spelen op de actualiteit .

INLEIDING

ACTIEPLAN EN JAARPLAN
Waar het Actieplan Veiligheid 2019-2022 de koers voor de 
komende vier jaar uitzet, vertaalt voorliggend Jaarplan 
deze koers in concrete acties. De opgenomen acties 
worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de 
Programmabegroting 2020 en zijn gecategoriseerd 
overeenkomend met de indeling van de vier thema’s in het 
Actieplan. Omdat dit vierjarenplan in de hoofdtekst al 
uitgebreid ingaat op de actualiteit en toegepaste werkwij-
zen, zijn in de volgende paragrafen uitsluitend de specifie-
ke acties voor 2020 genoemd. 

Halfjaarlijks rapporteren wij via een voortgangsrapportage 
aan de raad. In het eerste kwartaal van 2020 informeren 
we de raad ook over het nieuwe jaarplan. Tussentijds 
worden cijfers, ontwikkelingen en nieuwe projecten via de 
website www.veiligalmere.nl gepresenteerd. Op deze 
website is ook dit Jaarplan Veiligheid toegankelijk 
gemaakt. 

AMBITIE VEILIGHEID ALMERE
Zoals vermeld in het Actieplan Veiligheid 2019-2022 is de 
ambitie van de gemeente Almere onveranderd gericht op 
het tegengaan van de criminaliteit en overlast in de 
gemeente en de verdere verbetering van de veiligheidsbe-
leving van haar inwoners. Almere richt zich tussen 2019 en 
2022 op de volgende vier geprioriteerde thema’s:
1.  Veilige wijken (high impact crimes, veelvoorkomende 

criminaliteit en cyberveiligheid, overlast op straat)
2. Ondermijning & georganiseerde criminaliteit
3.  Zorg en veiligheid (jeugdoverlast en -criminaliteit, 

school en veiligheid, woonoverlast, radicalisering)
4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
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De uitgangspunten bij de aanpak zijn: informatiegestuurd 
werken, een sluitende (keten)aanpak (preventie, repressie, 
nazorg) en het principe ‘mensen maken de stad’. Hierbij 
zijn de volgende werkwijzen onderscheiden, die doorlo-
pend in het gehele veiligheidsbeleid worden toegepast: 
1. Ondersteuning burgerparticipatie
2. Handhaving via Stadstoezicht en cameratoezicht
3. Integrale aanpak via het Veiligheidshuis
4.  Bestuurlijke aanpak: signaleren, voorkomen en 

bestrijden
5. Interactieve communicatie
6. Samenwerkingsafspraken in convenanten

VEILIGE WIJKEN              ONDERMIJNING EN   ZORG EN VEILIGHEID            RAMPENBESTRIJDING EN 
  GEORGANISEERDE  CRIMINALITEIT                   CRISISBEHEERSING
    

 ONDERWERPEN ONDERWERPEN ONDERWERPEN ONDERWERPEN

HIC: woninginbraken,
straatroven, 
overvallen

Overlast: drugs- 
en alcoholoverlast, 
Festivalplein, 
straatintimidatie

Veel voorkomende 
criminaliteit

Jaarwisseling

Veiligheidsbeleving

Cybercrime

Fenomeengerichte aanpak
Drugs
OMG
Mensenhandel (prostitutie 
en arbeidsuitbuiting)
Witwassen
Criminele/fluïde netwerken

Branchegerichte aanpak
Leegstand/witwassen/
schijnconstructies
Faciliteren criminaliteit

Gebiedsgerichte aanpak
Hotspots
Gelegenheidsstructuren
Vrijplaatsen

Jeugdoverlast en -criminaliteit
Problematisch 
groepsgedrag

Schoolveiligheid

Woonoverlast

Radicalisering

Huiselijk geweld*

Personen met verward gedrag*

(Inter)regionale
samenwerking

Bevolkingszorg

Brandweerzorg

Evenementen

THEMA’S

WERKWIJZEN

BURGERPARTICIPATIE

TOEZICHT EN HAND HAVING 
VIA STADSTOEZICHT EN 
CAMERATOEZICHT

VEILIGHEIDSHUIS/PGA

BESTUURLIJKE AANPAK
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*  uitwerking van dit beleidsthema vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van 
het Sociaal Domein



WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
De aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven 
wordt uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn in 
het Actieplan Veiligheid 2019-2022. Zodra sprake is van 
een negatieve ontwikkeling van de cijfers, bijvoorbeeld een 
toename van straatroven, wordt het toezicht op hotspots 
en hottimes geïntensiveerd en wordt extra geïnvesteerd in 
voorlichting/campagnes. 
In 2020 ontvangt de gemeente Almere een extra financiële 
bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid ten 
behoeve van: 
•  Verdiepend onderzoek naar woninginbraken in Almere. 

Aanvullend op het onderzoek dat in 2019 is gepubli-
ceerd op www.veiligalmere.nl/woninginbraken, wordt 
in 2020 onderzoek gedaan naar de redenen waarom in 
Almere meer verdachten van dit delict wonen dan 
gemiddeld en waarom bepaalde groepen inwoners 
vaker slachtoffer zijn van woninginbraken dan anderen. 
In de eerste helft van 2020 worden de resultaten van 
deze onderzoeken verwacht.

•  Procesevaluatie Almeerse top X. Vanaf 2013 wordt in het 
Veiligheidshuis Flevoland de top X-aanpak uitgevoerd, 
waarbij stelselmatige daders van High Impact Crimes 
een integrale systeemaanpak krijgen. In 2020 willen wij 
een procesevaluatie laten uitvoeren van deze aanpak in 
het Veiligheidshuis Flevoland. Hierbij wordt de gehele 

werkwijze tegen het licht gehouden; van aanmelding(s-
criteria), triage, ronde tafels en interventies tot 
afsluiting van casuïstiek. De procesevaluatie zal 
worden uitgevoerd door een externe partij.

Veiligheidsbeleving: Veiligheidsmonitor 2019
In het eerste kwartaal worden de resultaten gepubliceerd 
van het enquêteonderzoek de Veiligheidsmonitor 2019. Het 
betreft cijfers over de veiligheidsbeleving op stadsniveau. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek verkennen 
wij of aanpassingen in de doelstellingen van het actieplan 
nodig zijn en zo ja op welke onderdelen.

VEELVOORKOMENDE 
CRIMINALITEIT

WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
Cyberveiligheid
Cybercriminaliteit is een relatief nieuwe vorm van crimina-
liteit die steeds meer verweven raakt met traditionele 
vormen van criminaliteit. Bedrijven en burgers zijn zelf 
verantwoordelijk voor het treffen van preventieve maatre-
gelen tegen digitale dreiging en het vergroten van hun 
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zelfredzaamheid. Daar waar de risico’s hoog zijn of waar 
het de zelfredzaamheid overstijgt, kan de gemeente inzet 
plegen. In 2020 zet de gemeente Almere extra in op:
•  Cyber 24. Tijdens de Cyber24-experience krijgen 

jongeren in het primair en voortgezet onderwijs en in 
het jongerenwerk tussen de 12 en 21 jaar opdrachten 
die passen in het online leven waarin zij zich bevinden. 
Zij ervaren daarbij zowel ‘daderschap’ als ‘slachtoffer-
schap’. Op deze wijze krijgen zij inzicht in de impact 
van het handelen. Door middel van nagesprekken 
worden ervaringen gedeeld en wordt ingezet op het 
beklijven van kennis.  

•  Onderzoek effectieve preventieve aanpakken cybercri-
me. In dit onderzoek bundelen negen gemeenten, vier 
regionale veiligheidsnetwerken, twee hogescholen en 
het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) hun slagkracht in de 
zoektocht naar effectieve, preventieve aanpakken van 
cybercrime. Het doel van dit consortium is het ontwik-
kelen van effectieve interventies voor verschillende 
doelgroepen, waarmee gemeenten handvatten krijgen 
om op lokaal niveau de cyberweerbaarheid onder inwo-
ners te vergroten. Het onderzoek vindt plaats in 2020 
en 2021 en wordt begeleid door lectoren Rutger 
Leukfeldt en Remco Spithoven. 

WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
Aanpak drank- en drugsoverlast op straat
Uit de cijfers over 2019 blijkt in het centrum van Almere 
Stad sprake te zijn van een lichte stijging van drank- en 
drugsoverlast op straat. De overlast die werd ervaren was 
in 2019 aanleiding om een onderzoek uit te laten voeren. In 
2020 pakken wij onder leiding van een externe projectlei-
der de aanbevelingen uit het onderzoek op:
•  Een plan van aanpak om de druk op het centrum door 

de aanwezigheid van zorginstellingen voor diverse 
doelgroepen te verlichten.

•  Een persoonsgerichte aanpak op de meest overlastge-
vende groep.

•  Het instellen van een centrumbrede beheergroep (een 
samenwerkingsverband van ondernemers, bewoners, 
zorg- en veiligheidspartners en gemeente) om de 
leefbaarheid in het centrum te bevorderen.

 
Vanwege definitieve bebouwing van de huidige locatie 
Festivalplein dient een alternatief te worden gevonden voor 
deze ontmoetingsplaats. Gezamenlijk met bezoekers van 
de ontmoetingsplaats, politie, stadstoezicht en zorgpart-
ners zoeken wij naar een alternatief.

Straatintimidatie
In 2020 zal nader onderzoek gedaan worden naar de 
hotspots en hot times van straatintimidatie door de 
meldingen die binnenkomen via de website en app te 
blijven analyseren. Op basis van de resultaten van de app 
wordt bepaald of deze na het aflopen van de pilot in mei 
2020 beschikbaar blijft om straatintimidatie te melden. 
Bovendien bevorderen wij bij interne en externe partners 
het bewustzijn en de deskundigheid van professionals. 
Indien hier vanuit de beschikbare kennis aanleiding voor 
bestaat, nemen wij passende (preventieve) maatregelen 
tegen straatintimidatie. Daarnaast ontwikkelen wij de 
publiekscampagne SSSTOP verder om de bewustwording 
over straatintimidatie onder inwoners te vergroten en het 
gesprek hierover te voeren. 

JAARPLAN VEILIGHEID 20207
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    THEMA 2:  ONDERMIJNING & 
                      GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?

 Communicatie over ondermijning nadrukkelijker 
uitdragen
Communiceren over ondermijningszaken is vaak precair. 
Regelmatig is er nog sprake van een onderzoeksbelang en 
kan herleidbare informatie een onderzoek schaden. Toch 
vinden wij het van belang om uit te dragen wat wij doen. In 
2020 willen wij een methode ontwikkelen om de resultaten 
uit onze integrale aanpak visueel te maken en de verhalen 
daarachter beter voor het voetlicht te kunnen brengen.

Intensivering gebruik Wet Bibob
In de versterking van het gebruik van de Wet Bibob (Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) zullen wij onderzoeken of nadere risicobranches 
of -gebieden aangewezen dienen te worden. Afhankelijk 
daarvan breiden wij kennis op het gebied van de Wet Bibob 
verder uit binnen de gemeentelijke organisatie. 

Voortdurende aandacht voor een weerbare en integere 
gemeentelijke organisatie
Blijven inzetten en aanscherpen van mogelijke kwetsbare 
processen in de organisatie. Wij kijken hierbij naar 
processen waarbij sprake is van:
• Klantcontacten (burgers, ondernemers, organisaties 

etc.) Hierbij moet voldoende tijd zijn voor screening en 
voldoende gelegenheid voor een collegiale toets.

• Processen waarbij diensten vanuit de gemeente worden 
geleverd of producten worden verstrekt (vergunning, 
document, uitkering etc.)

• Processen waarbij geld van de gemeente naar een 
andere partij gaat (bijvoorbeeld in de vorm van een 
subsidie of een aankoop).

• Een overeenkomst waarbij de gemeente als privaat-
rechtelijke partij optreedt. Wij gebruiken daarvoor 
dezelfde richtlijnen die ons ter beschikking staan in de 
Wet Bibob om zeker te zijn dat we met integere partijen 
zaken doen.

• Een publiekelijk contactmoment of een samenwerking 
die wordt aangegaan met een persoon/ondernemer/
organisatie door de gemeente of bestuurders. 

Door deze processen in beeld te brengen en handelings-
kaders mee te geven beschermen wij de gemeentelijke 
organisatie tegen criminele inmenging.

Samenwerking met ondernemers op bedrijventerreinen 
In 2020 werken wij aan de samenwerking tussen onderne-
mers en overheid op de bedrijventerreinen. Binnen het 
Keurmerk Veilig Ondernemen is de aanpak van georgani-
seerde ondermijnende criminaliteit een thema. Ingezet 
wordt op het makkelijk kunnen melden van signalen, 
waardoor meer signalen, inzicht en toename in weerbaar-
heid van ondernemers ontstaan.  

In 2020 maken gemeente en politie bovendien een 
risicoscan van alle 22 bedrijventerreinen in Almere. Met 
daarbij aandacht voor:
• Blinde vlekken: bedrijventerreinen/gebieden waar 

nauwelijks (toe)zicht op is, weinig sociale controle en 
veel natuurlijke/fysieke afscherming.

• Voedingsbodems: sprake van overlast en criminaliteit, 
eerdere aanpak heeft niet gewerkt, blijft continue 
aanwas van (nieuwe) criminele activiteiten.

• Sleutellocaties: specifieke locaties die gebruikt worden 
als productielocatie, voor opslag, als ontmoetings-
plaats, witwaslocatie etc.

Aanpak buitengebieden
Binnen het thema buitengebied zal in 2020 worden ingezet 
op de publiek-private samenwerking, met onder andere de 
Land en Tuinbouworganisatie (LTO). Beoogd resultaat is 
een betere informatiepositie, groter handelingsperspectief 
en een duurzame samenwerking met de partners voor de 
aanpak van buitengebieden in het district Flevoland. Dit 
moet aan de repressieve kant leiden tot meer signalen en 
een betere inzet van toezicht en handhaving. En aan de 
preventieve kant tot een vergrote weerbaarheid van de 
agrarische sector.  

JAARPLAN VEILIGHEID 2020
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    THEMA 2:  ONDERMIJNING & 
                      GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

City Deal Zicht op Ondermijning
Sinds het najaar van 2019 is Almere aangesloten bij de City 
Deal Zicht op Ondermijning, waarbij wij met behulp van 
analyse van uiteenlopende bronnen beter inzicht krijgen in 
de verschijningsvormen, oorzaken en concentraties van de 
problematiek. Zo verwachten wij in 2020 de preventieve 
aanpak van ondermijnende criminaliteit in Almere te 
kunnen verbeteren en versterken. De resultaten van alle in 
de city deal participerende organisaties komen beschik-
baar voor onze gemeente. 

Exploreren risicogestuurde aanpak
Wij zien kansen in de transformatie van een incidentgedre-
ven naar een meer risicogestuurde aanpak van veilig-
heidsproblematiek. Naast het uitvoeren van beschrijvende 
analyses, willen wij meer inzetten op verklarende en zelfs 
voorspellende analyses, met als doel dat in een eerder 
stadium de juiste interventies kunnen worden ingezet. Zo 
exploreren wij de mogelijkheden voor een voorspelmodel 
voor hennepplantages op basis van kenmerken van 
panden waar deze in het verleden zijn aangetroffen. 

EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN
In de eerste helft van 2020 verwachten de ministers van Justitie en Veiligheid en van Medische Zorg en Sport meer 
duidelijkheid te kunnen geven over de financiële tegemoetkoming van de kosten voor deelnemende gemeenten 
tijdens de uitvoering van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Vervolgens kan door de gemeenteraad het 
besluit worden genomen voor definitieve deelname door Almere. Daarnaast wordt door de ministers ingezet op een 
zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de bijbehorende wet- en regelgeving na 1 januari 2020.
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    THEMA 3:   ZORG EN VEILIGHEID
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WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?

Opvolging evaluatieonderzoek JIT
Een belangrijk onderdeel in de aanpak van problematische 
jeugdgroepen in de afgelopen tien jaar in Almere is het 
jeugdinterventieteam (JIT). In de de tweede helft van 2019 
is een evaluatieonderzoek JIT uitgevoerd. In 2020 worden 
de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport nader 
uitgewerkt en opgevolgd. Het gaat dan onder meer om een 
intensievere samenwerking door het JIT met het onderwijs 
en het verleggen van de focus van het JIT van probleem-
groepen naar probleemindividuen - en dan met name 
sleutelfiguren binnen (online) jeugdnetwerken. Ook wordt 
een overkoepelende netwerkstructuur gecreëerd, waarin 
stedelijke afstemming plaatsvindt en trends en fenomenen 
kunnen worden gesignaleerd en besproken.

Regioprogramma Straatwaarde(n)
Midden-Nederland blijkt sinds een aantal jaren de 
kweekvijver voor de nieuwe aanwas van jongeren die 
betrokken zijn bij cocaïnehandel en het daaraan gerela-
teerde excessieve geweld. Jongeren lijken ‘ineens’ de stap 
te maken naar een wereld van veel geld, maar ook veel 
geweld en bedreigingen. Om een goede aanpak te 
ontwikkelen, die de weerbaarheid van jongeren vergroot 
en deze zorgelijke ontwikkelingen keert, is beter zicht 

nodig op de processen bij jongeren die leiden tot deze 
extreme keuzes. Bovendien speelt breder in de jeugdcul-
tuur de algemene ontwikkeling dat jongeren, mede door 
de invloed van sociale media, steeds meer waarde hechten 
aan het vergaren van status door het hebben van geld en 
dure spullen. Het spreekt voor zich dat wij ons over deze 
ontwikkelingen in bepaalde jeugdsubculturen zorgen 
maken. Wij willen de weerbaarheid bij jongeren vergroten 
om te voorkomen dat jongeren in de verleiding komen en 
kiezen voor een criminele carrière en zorgen voor onveilig-
heid in de stad. Wij streven een stad na waar jongeren 
veilig kunnen opgroeien, naar school kunnen gaan, zich 
veilig kunnen bewegen en daarbij hun ontwikkelkansen 
ten volle kunnen benutten.

In het Actieplan Ondermijning (2018) van het Regionaal 
informatie en expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland 
zijn gelden toegekend ten behoeve van de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van dat Actieplan 
is het driejarig regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ waarin 
zowel repressief als preventief wordt ingezet op het 
tegengaan van de cocaïnehandel en de daaraan gerela-
teerde geweldsdelicten én op het voorkomen van jonge 
aanwas. Daarbij worden grofweg twee sporen onderschei-
den: een repressief en een preventief spoor.

JAARPLAN VEILIGHEID 2020
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• Repressief wordt vooral ingezet door middel van een 
zogenaamd ‘Quick Response Team’ (QRT team) en een 
‘PGA+ aanpak’, speciaal bedoeld voor de aanpak van 
sleutelfiguren in de cocaïnehandel;

• Preventief gaat het vooral om het voorkomen dat 
jongeren deze wereld instappen en het vergroten van de 
maatschappelijke tegenbeweging. Eind 2019 is in Alme-
re gestart met het verkrijgen van een informatiebeeld 
dat zicht geeft op negatieve rolmodellen, sleutelfiguren 
en jonge aanwas. In de eerste helft van 2020 wordt een 
plan van aanpak opgesteld met aansluitend de operati-
onele start van het programma Straatwaarde(n) in 
Almere. Hierin wordt naast de aanpak van de proble-
matiek die samenhangt met de cocaïnehandel ook het 
fenomeen van de “drill rap” opgenomen.

Maatwerkgerichte aanpak op jongeren en messenbezit . 
Sinds 2019 is sprake van een duidelijke stijging van het 
aantal incidenten waarbij een wapen is gebruikt. In de 
meeste gevallen betrof het (dreiging met) een mes . Dit 
fenomeen zet zich tot op heden in 2020 voort. Dit feit is op 
zichzelf al zorgelijk, maar het feit dat zowel verdachten als 
slachtoffers zich over het algemeen bevinden in de catego-
rie 12 – 18 jaar maakt dat de driehoek van Almere en het 
college urgentie voelen om snel en stevig integraal te 
interveniëren waar het kan. De maatwerkgerichte aanpak 
omvat onder meer maatregelen als intensief  en actief 
inzetten van de persoonsgerichte aanpak (lokale PGA), 
verder intensiveren van de samenwerking onderwijs en 
veiligheid, onderzoeken uitbreiding messenverbod, 
overwegen opleggen last onder dwangsom bij overtreding 
messenverbod, bestuurlijke waarschuwing voor ouders 
van wapenbezittende kinderen en een publiekscampagne. 
De campagne richt zich op het uitventen van het tegenge-
luid. Tegen wapenbezit. Tegen wapengebruik. Tegen de 
bijbehorende straatcultuur. En voor een beter perspectief 
voor jongeren.
De maatwerkgerichte aanpak zal worden opgepakt en 
uitgevoerd in samenwerking met onderwijs en zorgpart-
ners. De raad zal hierover in een besloten sessie met de 
driehoek worden bijgepraat.

Drill rap is een muziekstroming met bijbehorende 
subcultuur die ten grondslag lijkt te liggen aan 
gebeurtenissen in Almere als Koningsnacht 
(aanwijzing veiligheidsrisicogebied), diverse 
steekincidenten, straatroven en een enkele overval. 
De drill rap is vanuit Chicago en Londen overge-
waaid naar Nederland, waar het na Amsterdam en 
Rotterdam ook tot uiting komt in Almere. Deze 
rapvariant wordt gekenmerkt door monotone beats 
en gewelddadige teksten en videoclips, waarin 
veelvuldig drugs, (vuur)wapens, het afbakenen van 
territoria en vetes met anderen naar voren komen. 
Kenmerkend voor drill rap is dat de daad ook 
daadwerkelijk bij het woord wordt gevoegd. Dit uit 
zich er in dat deze jongeren vaker messen bij zich 
dragen en deze ook daadwerkelijk vaker gebruiken.
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SCHOOL EN VEILIGHEID
WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
Verdere intensivering school en veiligheid
Wij brengen de trends en ontwikkelingen in kaart rond de 
straatcultuur in het onderwijs. Hiervoor organiseren wij 
een werksessie met schoolbesturen, directies en de 
driehoek. Wij organiseren de tweejaarlijkse stadsbrede 
bijeenkomst voor alle professionals die zijn betrokken bij 
het onderwijs om met elkaar te verkennen hoe om te gaan 
met de problematiek die veiligheid en onderwijs raakt, 
zoals de effecten van sociale media, de straatcultuur en 
andere ontwikkelingen. Vervolgens geven wij opvolging 
aan de uitkomsten hiervan.

WOONOVERLAST
WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
Deskundigheidsbevordering en aanscherping samen-
werkingsafspraken
In 2020 wordt ingezet op deskundigheidsbevordering bij 
woningcorporaties, hulpverleners en handhavers over de 
aanpak van woningvervuilingen en hoarding-problematiek 
(verzamelwoede). Bovendien worden de samenwerkingsaf-
spraken hierover aangescherpt en vastgelegd.

Verkennen geschillencommissie burenruzies
In 2020 onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten 
van een geschillencommissie bij burenruzies. Meerdere 
rechtbanken in Nederland zijn sinds vorig jaar een pilot 
gestart met een ‘burenrechter’. Waar mogelijk sluiten wij 
aan bij een dergelijke pilot. 

RADICALISERING
WAT GAAN WIJ IN 2020 EXTRA DOEN?
Trainingen professionals
Wij zetten net als in 2019 in op de trainingen voor profes-
sio nals, met meer nadruk op herkennen van links- en 
rechtsextremisme. 

Jongerenworkshops voortgezet onderwijs
Om de weerbaarheid van jongeren te vergroten willen wij 
jongerenworkshops aanbieden in het Almeerse voortgezet 
onderwijs. Leerlingen krijgen debatvaardigheden bijge-
bracht die helpen om met elkaar in discussie te gaan over 
gevoelige thema’s die op dat moment in de samenleving, 
en dus in de klas, leven.

Doorontwikkelen werkwijze en opzet casusoverleg
Het Veiligheidshuis Flevoland (VHF) voert sinds medio 2019 
de  procesregie van het casusoverleg in heel Flevoland. Wij 
gaan samen met VHF toewerken naar meer methodisch 
en evidence-based werken en een regionale signalerings-
structuur, passend bij de nieuwe regionale opzet van het 
casusoverleg.  

Voor bovenstaande activiteiten is een bijdrage (voor 
Flevoland) aangevraagd vanuit de versterkingsgelden van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid.   
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    THEMA 4:    RAMPENBESTRIJDING      
                     EN CRISISBEHEERSING
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In 2020 vinden de volgende voor Almere relevante activitei-
ten plaats in het kader van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De gemeente heeft veelal een adviseren-
de rol bij betreffende activiteiten. 

Veiligheidsplan Floriade
De risicoscan voor de Floriade 2022 wordt verder opge-
steld en uitgewerkt. De Floriade BV stelt een veiligheids-
plan op. Dit veiligheidsplan wordt met de driehoek en de 
Veiligheidsregio Flevoland afgestemd en maakt uiteindelijk 
deel uit van de evenementenvergunning voor de Floriade.  

Voorbereiding en bouw nieuwe brandweerkazerne
In 2020 starten de voorbereidingswerkzaamheden en de 
bouw van de brandweerkazerne in Almere Poort (verplaat-
sing van de kazerne Markerkant).

Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio Flevoland
Het risicoprofiel en beleidsplan zijn niet in 2019 vastge-
steld en worden in 2020 verwacht. 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 over het risicoprofiel en beleidsplan kan uitspreken.

Uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidsregio’s en GGD’en
De samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek en de beide GGD-organisaties 
wordt verder vormgegeven; hiermee wordt uitvoering 
gegeven aan de vastgestelde samenwerkingsovereen-
komst. 

Tijdelijke samenvoeging meldkamers
Er wordt gewerkt aan een tussentijdse samenvoeging van 
de Meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Dit 
betreft een tijdelijke samenvoeging in aanloop naar de 
samenvoeging met de regio Utrecht, tot Meldkamer 
Midden-Nederland in het kader van de landelijke meldka-
merorganisatie (realisatie in 2025).
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COLOFON

Tekst
Gemeente Almere,  
afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie

Vormgeving
Gemeente Almere, afdeling Communicatie & Dienstverlening
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