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INLEIDING
Deze voortgangsrapportage is de tweede in 
het kader van het Actieplan Veiligheid 2019-
2022. Zoals bij de bespreking van het Actie-
plan in de gemeenteraad is afgesproken, 
wordt ieder half jaar een rapportage gepre-
senteerd, waarin de voortgang wordt be-
schreven op de doelstellingen in het Actie-
plan. 

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 we in de periode juli tot en met december 2019 hebben 
gedaan. Hiertoe wordt eerst ingegaan op het algemene 
veiligheidsbeeld en vervolgens op de thema’s Veilige wijken 
(1), Ondermijning en georganiseerde criminaliteit (2), Zorg 
en veiligheid (3) en ten slotte Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing (4). 

De vier thema’s staan niet op zichzelf. Veel onderwerpen 
binnen de thema’s zijn verbonden met onderwerpen binnen 
andere thema’s. Zo zien we een verharding in de jeugdcrimi-
naliteit (3.1) die zich uit in een toename van straatroven (1.1), 
maar ook verband houdt met ondermijning (4). Waar dit van 
toepassing is verwijzen we naar de paragraaf waar nader op 
het betreffende onderwerp wordt ingegaan. 
Bij het lezen van de rapportage zal mogelijk opvallen dat 
veel informatie overlap vertoont met de voortgangsrappor-
tage over de eerste helft van 2019. Dit is deels onvermijde-
lijk aangezien het reguliere werk een proces is dat continue 
doorloopt. 

Bij het opstellen van het Actieplan Veiligheid 2019-2020 is 
het jaar 2017 als peiljaar genomen om de doelstellingen op 
te baseren. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van de 
criminaliteit en overlast in 2019 afgezet tegen de stand van 
2017. Voor het overzicht van de ontwikkelingen op de 
langere termijn zijn ook de jaarcijfers vanaf 2015 opgeno-
men.
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Het aantal geregistreerde misdrijven in Almere ligt in 2019 
3% hoger dan in het jaar ervoor, terwijl de afgelopen jaren 
juist sprake was van een bijna continue dalende trend. Het 
inwonertal van Almere is in hetzelfde jaar met 2% gegroeid, 
dus ook in relatief opzicht is er sprake van een lichte 
stijging. Deze stijgende trend zien we niet alleen in Almere, 
maar ook in Nederland als geheel en in de grote steden 
gemiddeld. De toename wordt voor een deel verklaard door 
een aanpassing in de registratie van zogenaamde samen-
loop. Dit houdt in dat bij incidenten met meerdere strafbare 
feiten, bijvoorbeeld bedreiging met een wapen, sinds medio 
2018 door de politie ook meerdere registraties worden 
aangemaakt (in dit geval bedreiging en verboden wapenbe-
zit). Voorheen werd alleen de zwaarste categorie geteld. 
Een andere invloed is het verruimen van de mogelijkheden 
en het stimuleren van het doen van internetaangifte. Per 
saldo kunnen we concluderen dat de geregistreerde 
criminaliteit lijkt toe te nemen, maar dat de omvang toch 
min of meer stabiel is omdat de toename het gevolg is van 
verandering in de registratiewijze. In Almere wordt relatief 
gezien nog altijd minder criminaliteit geregistreerd dan 
gemiddeld in de grote steden. 

ALGEMEEN VEILIGHEIDSBEELD 
TWEEDE HELFT 2019

Wat een trend lijkt te zijn is een verschuiving over de jaren 
heen, van de meer zichtbare criminaliteitsvormen als 
woning- en bedrijfsinbraken, auto-inbraken en fietsdiefstal-
len etc. (aangifte-criminaliteit), naar minder zichtbare, 
ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, 
witwassen maar ook cybercriminaliteit. Ondermijning laat 
zich nog onvoldoende vertalen in cijfers. Het gaat vaak om 
delicten waarin niet één persoon, maar de maatschappij het 
slachtoffer is (bijvoorbeeld drugshandel), of er is een lage 
aangiftebereidheid vanwege angst voor represailles. Wij 
blijven op zoek naar manieren om deze vorm van criminali-
teit beter in beeld te brengen. 

Bron: Nationale Politie

Tegelijkertijd is uit internationaal onderzoek gebleken dat 
de langjarige afname van de geregistreerde criminaliteit 
deels verklaard wordt door de gezamenlijke inspanningen 
van burgers en veiligheidspartners. De bewustwording van 
onveiligheid is toegenomen; diverse fysieke preventieve 
maatregelen zijn genomen. Daarnaast worden steeds meer 
de vruchten geplukt van de investeringen in preventief en 
repressief beleid op dadergroepen. 
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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 in Almere is sterk gedaald in 
2019. Gemiddeld vonden per 1.000 woningen acht inbraken 
plaats, tegenover 12 in 2018 en 13 in 2017. Ten opzichte van 

het peiljaar 2017 betreft dit een daling van -38%. In de grote 
steden was de afname in dezelfde periode iets minder sterk 
(-24%). 

1.1 HIGH IMPACT CRIMES THEMA 1: 
VEILIGE WIJKEN

BEELD EN ONTWIKKELING

Bron: Nationale Politie
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Er werden in 2019 meer straatroven gepleegd in Almere dan 
in voorgaande jaren. De stijging van het aantal straatroven 
per 1.000 inwoners ten opzichte van 2017 bedraagt 45%, 
terwijl er in de grote steden gemiddeld sprake was van een 
lichte daling. Het relatieve aantal straatroven in Almere is in 
2019 iets boven het gemiddelde van de Nederlandse steden 
met meer dan 100.000 inwoners uitgekomen, maar ligt nog 
aanzienlijk lager dan gemiddeld in de grootste tien steden. 

Het aantal overvallen dat in 2019 in Almere werd gepleegd 
bedroeg 21, een stijging ten opzichte van peiljaar 2017, toen 
dit er 16 waren. Per 1.000 inwoners betreft het een stijging 

van 27%, maar relatief gezien komen in Almere nog altijd 
minder overvallen voor dan gemiddeld in de grote steden. 

Bron: Nationale Politie

Bron: Nationale Politie
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gerichte aanpak die in Almere wordt gecoördineerd door 
de GGD. In 2019 zijn 20 personen aangemeld voor de 
lokale PGA. 

- 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. 

- Bij het Digitaal Opkopers Loket (DOL) hebben zich 
inmiddels 78 ondernemers aangemeld. In de tweede 
helft van 2019 heeft Stadstoezicht twee grote fysieke 
controles uitgevoerd op het Digitale Opkopers Register 
en 27 kleine digitale controles.

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 in de tweede helft van 2019 vier overval-
preventietrainingen voor ondernemers georganiseerd. In 
totaal namen 30 ondernemers en hun medewerkers deel. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 
De aanpak van high impact crimes is in de tweede 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 gebieden en momenten die het meest 
kwetsbaar zijn. 

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

helft van 2019 199 keer een PKVW-advies1 in een woning 
gegeven. 

- De Buurtbolide is twaalf keer ingezet op plekken in de 
stad waar op dat moment relatief veel werd ingebroken, 
om gericht preventieadvies te geven aan bewoners. 

- Het preventieteam van de gemeente heeft tijdens zeven 
bewonersbijeenkomsten voorlichting gegeven over 
inbraakpreventie. 

- Tijdens de Week van de Veiligheid in oktober 2019 stond 
het preventieteam samen met veiligheidsadviseurs dage-
lijks met de buurbolide in het stadhuis om voorlichting te 
geven over diverse veiligheidsonderwerpen, zoals 
inbraakpreventie, ondermijning en cybercrime; zie ook 
www.veiligalmere.nl/weekvandeveiligheid. 

- Via diverse media zoals de gemeentepagina in 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 kwetsbare tijden, zoals tijdens 
de donkere dagen en feestdagen en kerstvakantie, zijn 
medewerkers van Stadstoezicht in de rol van buurtadviseur 
ingezet: 

Repressie
- In de tweede helft van 2019 was het aantal woninginbra-

ken (306) lager dan in de eerste helft (367). Het lage 
aantal wordt mede veroorzaakt doordat er veel verdach-
ten zijn aangehouden en voor langere tijd in detentie 
zaten. Veel van de aanhoudingen van verdachten van 
woninginbraak gebeuren op heterdaad na meldingen 
door burgers. Ook zijn er meerdere aanhoudingen 
verricht van verdachten van overvallen en straatroven. 
Deze delicten vergen meer tijd qua opsporing en de 
aanhoudingen geschieden vaak na langdurig onderzoek.

- De personen in de top X (plegers van zware criminaliteit, 
o.a. gewelds- en vermogensdelicten zoals High Impact 
Crimes) krijgen een op maat gemaakte persoons- en 
systeemgerichte aanpak in het Veiligheidshuis Flevoland. 
In 2019 heeft het Veiligheidshuis 33 top X-casussen 
behandeld, met in totaal 35 top X-ers en 113 familiele-
den. 

- Personen die nog niet voldoen aan de criteria voor de top 
X maar wel (beginnend) crimineel gedrag vertonen, 
komen in aanmerking voor de lokale PGA, een persoons- 1  Preventieadvies in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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VEILIGHEIDSBELEVING
In de tweede helft van 2019 zijn we aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het CCV-onderzoek over de 
veiligheidsbeleving in buurten en wijken. Uit het onderzoek bleek dat het veiligheidsgevoel van bewoners niet zozeer 
wordt beïnvloed door (angst voor) criminaliteit, maar veel meer door zaken die in het verlengde liggen van de 
leefbaarheid, zoals verkeersveiligheid en bepaalde typen overlast, waaronder rommel op straat, groenbeheer, 
losliggende tegels en verzakkingen. Om gericht met veiligheidsbeleving aan de slag te gaan is het volgens het CCV 
van belang om acties – ook vanuit andere beleidsterreinen - integraal te coördineren, bij voorkeur op het niveau van 
de wijk of buurt. De veiligheidsmanagers zijn hiermee begonnen door op wijkniveau de inzichten uit het onderzoek 
actief te delen met externe en interne partners en het nut en de noodzaak van de integrale benadering uit te dragen. 
Een voorbeeld van een concreet resultaat hiervan is dat er in wijken waar dit nodig is extra wordt ingezet op 
handhaving en communicatie rond containers die blijven staan na de ophaaldag. Hierbij werken Stadsreiniging, 
Stadstoezicht en politie samen om de wijk schoon te houden, wat een positieve invloed heeft op de 
veiligheidsbeleving. 

In het najaar van 2019 zijn door het CBS de enquêtes uitgevoerd voor de Veiligheidsmonitor 2019. In het voorjaar van 
2020 worden de resultaten gepubliceerd van deze nieuwe meting van de veiligheidsbeleving op stadsniveau.

VOORTGANG
Wij zijn tevreden over de forse daling van het aantal 
woninginbraken. De succesvolle aanpak berust op drie 
pijlers: informatiegestuurd werken, langdurige en intensie-
ve samenwerking tussen gemeente, politie, corporaties en 
inwoners en een ketenaanpak met aandacht voor preventie, 
repressie en nazorg. Vergeleken met de tien grootste steden 
van Nederland is in Almere nog wel sprake van een relatief 
hoog aantal inbraken. Onze integrale aanpak zetten we dan 
ook onverminderd voort. 

Wij maken ons zorgen over de stijging van het aantal 
overvallen en straatroven door jonge daders. In paragraaf 
3.1 betreffende jeugdcriminaliteit gaan we verder in op de 
aanpak hiervan. Opsporing van verdachten van High Impact 
Crimes krijgt blijvend prioriteit van de politie. Daarnaast 
worden plegers van High Impact Crimes aangemeld voor de 
top X-aanpak in het veiligheidshuis. De laatste tijd krijgen 
we signalen dat het huidige aanmeldproces niet laagdrem-
pelig genoeg is, waardoor criminele jongeren mogelijk niet 
snel genoeg in beeld komen. In 2020 gaan we aan de slag 
met een procesevaluatie van de top X-aanpak. Hierbij wordt 
de gehele werkwijze tegen het licht gehouden: van aanmel-
ding(scriteria), triage, rondetafels, interventie en afsluiting 
van casuïstiek.

BURGERPARTICIPATIE
Essentieel voor het thema ‘Veilige Wijken’ zijn de vele Almeerders die samen met gemeente en politie de buurt veilig 
en leefbaar houden. In de tweede helft van 2019 zijn twee nieuwe buurtpreventieteams opgericht, waardoor er 
inmiddels twintig buurtpreventieteams in Almere actief zijn, bestaande uit ongeveer 270 vrijwilligers. Stichting de 
Schoor verzorgt de begeleiding van de teams. In de tweede helft van 2019 is de teams een EHBO-training 
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 Week van de Veiligheid trapten gemeente, politie en buurtpreventieteams gezamenlijk het donkere dagen 
offensief af www.veiligalmere.nl/donkeredagen
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Voor het onderwerp veel voorkomende criminaliteit is in het 
Actieplan de volgende doelstelling geformuleerd: 

- het niet laten stijgen van de veel voorkomende criminali-
teit, zijnde het aantal auto-inbraken, fietsendiefstallen en 
vandalisme per 1.000 inwoners ten opzichte van 2017. 

Het aantal auto-inbraken per 1.000 inwoners is in 2019 met 
9% gedaald ten opzichte van het peiljaar 2017. Deze daling 
is minder sterk dan gemiddeld in de grote steden, maar 
auto-inbraken komen in Almere nog altijd minder voor dan 
gemiddeld.

Ten opzichte van 2017 is het relatieve aantal fietsdiefstallen 
licht gestegen (+4%). Per 1.000 inwoners komen er veel 
minder fietsdiefstallen voor in Almere dan gemiddeld in de 
regio Midden-Nederland. 

1.2 VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT

BEELD EN ONTWIKKELING

Bron: Nationale Politie

Bron: Nationale Politie
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Het aantal vernielingen is gestegen in Almere ten opzichte 
van 2018, maar ligt wel lager dan in het peiljaar 2017. Per 
1.000 inwoners is sprake van een daling van 5%. De stijging 
in het aantal vernielingen (vandalisme) tussen 2018 en 2019 
lijkt vooral te worden veroorzaakt door de eerdergenoemde 
registratie-effecten. Samenloop (het aanmaken van 
meerdere registraties door de politie bij één incident) is iets 
wat relatief vaak voorkomt bij dit type delict. Bovendien is 
het een delict dat vaak via internet wordt aangegeven, 
waardoor hier het effect van het toegenomen gebruik van 
internetaangifte is terug te zien. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 
De aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt 
besproken en afgestemd in de operationele overleggen in 
de gebieden tussen de 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. Om te bekijken welke maatrege-
len en interventies mogelijk zijn wordt gebruik gemaakt van 
de verschillende toolkits die beschikbaar zijn op onze 
website www.veiligalmere.nl. 

In de tweede helft van 2019 is in een aantal parkeergarages 
extra ingezet op bewustwording rondom auto-inbraken via 
banners van de landelijke campagne ‘Voorkom Autokraak’. 

Bron: Nationale Politie
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOORTGANG 
De cijfers van auto-inbraken, fietsdiefstallen en vandalisme 
zijn in Almere relatief laag ten opzichte van het gemiddelde 
van de grote steden. Wel is opgevallen dat het aantal 
fietsdiefstallen in het stationsgebied van NS-station Almere 
Poort erg hoog was in 2019. Inmiddels is de verlichting van 
de stationsomgeving verbeterd en zetten we in op extra 
toezicht in het gebied door Stadstoezicht en politie. 
Ook valt op dat in 2019 een stijging heeft plaatsgevonden in 
diefstal van brom- en snorfietsen. Wij gaan bij de inzet van 
toezicht specifiek sturen op dit vermogensdelict.
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KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 
(KVO) 
Eind 2019 hebben twee bedrijventerreinen 
opnieuw een KVO-certificaat gehaald. Het gaat om 
bedrijventerreinen Poldervlak en De Steiger. 
Rectificatie: in de vorige voortgangsrapportage is 
aangegeven dat bedrijventerrein Lagekant een 
hercertificering zou krijgen, dit is onjuist. Op 
Lagekant is het huidige keurmerk nog niet 
verlopen. 

JAARWISSELING 
In november 2019 zijn de resultaten van een 
onderzoek naar draagvlak in Almere voor vuur-
werk gepubliceerd. De gemeenteraad is over dit 
onderzoek in een aparte raadsbrief (d.d. 27 
november 2019: https://almere.notubiz.nl/
modules/8/Raadsbrieven/549523) geïnformeerd. 

In de tweede helft van 2019 is ingezet op drie 
verschillende trajecten richting de jaarwisseling:
- De inzet van vrijwillige vuurwerkvrije zones, een 

bewonersinitiatief waarbij bewoners afspraken 
met elkaar maken over het afsteken van 
vuurwerk in hun buurt.

- Het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones 
rondom de Lepelaarplassen, Pampushout en 
het Dierenasiel Almere.

- Begin december is gestart met een bewustwor-
dingscampagne om vuurwerkoverlast in de 
periode rondom de jaarwisseling tegen te gaan. 
Uit het draagvlakonderzoek is gebleken dat het 
voor veel bewoners onduidelijk is wanneer 
vuurwerk nu precies mag worden afgestoken. 
Op verschillende drukke plaatsen en overlast-
hotspots in de stad werden bewoners daarom 
door middel van straatkunst gewezen op de 
wettelijke afsteektijden. 

Alle trajecten worden in het eerste kwartaal van 
2020 geëvalueerd en met de raad besproken.
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Voor het onderwerp overlast op straat zijn in het Actieplan 
de volgende doelstellingen 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 
aan te pakken.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast per 1.000 inwoners 
ligt in 2019 in Almere 17% lager dan in 2017. Uit het 
evaluatieonderzoek JIT (meer hierover in 3.1 Jeugdoverlast 
en –criminaliteit) blijkt dat deze daling samenhangt met een 
veranderde wijze van samen optrekken doorjongeren, 
namelijk met een grotere nadruk op de online wereld. In 
Almere komt in vergelijking met de regio Midden-Nederland 
blijvend minder jeugdoverlast voor. 

De drugs- en drankoverlast per 1.000 inwoners is in 2019 
afgenomen met 13% ten opzichte van peiljaar 2017. Nog 
altijd komt dit type overlast in Almere minder voor dan 
gemiddeld in de regio Midden-Nederland. 

1.3 OVERLAST OP STRAAT

BEELD EN ONTWIKKELING

Bron: Politie Midden-Nederland 

Bron: Politie Midden-Nederland 
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Overlast in Almere Centrum
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad twee moties 
(RG-21/20192 en RG-22/20193) 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, Marktmeester-
straat 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 2019) is 
de raad op de hoogte gesteld van de reeds getroffen 
maatregelen. 

De cijfers over Almere Centrum laten een afname zien van 
overlast van personen met verward gedrag en van zwervers 
en – in tegenstelling tot Almere als geheel - een lichte 
toename van drugs- en drankoverlast.

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE 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.

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In 2019 hebben wij adviesbureau Stade Advies gevraagd een 
verkenning te doen naar de wenselijkheid van een beheer-
groep voor Almere Centrum voor de aanpak van de overlast. 
In hun advies pleiten zij voor een integrale benadering 
vanuit zorg en veiligheid (met interne en externe partners) 
en stellen zij diverse maatregelen voor. Een van de aanbeve-
lingen is het instellen van een beheergroep met daarin 
vertegenwoordigers van gemeente, zorgpartijen, politie, 
ondernemers en centrumbewoners om de aanpak te 
bespreken, de overlast te monitoren en hierop de sturen. 
Inmiddels hebben wij een projectleider aangesteld die 
opvolging en uitwerking geeft aan de aanbevelingen. Per 
raadsbrief wordt u hierover in het tweede kwartaal van 2020 
nader geïnformeerd.

Schoutstraat en omgeving
In de Schoutstraat en omgeving zijn verschillende bijeen-
komsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn knelpunten geïnventari-
seerd en waar mogelijk opgepakt. Ook zijn bewoners en 
ondernemers opgeroepen de ervaren overlast te melden en 
zijn VVE’s en verhuurders opgeroepen om actie te onderne-
men ten aanzien van hun overlastgevende bewoners en 
huurders. Daarnaast is door Stadstoezicht in dit gebied de 
handhaving op parkeerproblematiek, verkeerstremmingen 
en jongerenoverlast geïntensiveerd. 

2  https://almere.notubiz.nl/document/7292464/2
3  https://almere.notubiz.nl/document/7292491/2
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Straatintimidatie 
De aanpak van straatintimidatie is in de tweede helft van 
2019 voortgezet. Uit het Almeerse onderzoek naar straatin-
timidatie (juni 2019) blijkt dat het vooral jonge mensen treft. 
In de tweede helft van het jaar is daarom is aan Vitree de 
opdracht gegeven om een lesprogramma voor scholieren te 
ontwikkelen over straatintimidatie. Almere neemt boven-
dien deel aan het project Veilige Steden van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de periode 

Festivalplein 
Op het Festivalplein is de driesporenaanpak (preventie, 
fysieke maatregelen en handhaving) voortgezet. Het beeld 
van de locatie is overwegend rustig. De aantallen misdrijven 
en overlastincidenten zijn afgenomen in 2019 ten opzichte 
van voorgaande jaren. 
In het najaar van 2020 wordt de hangplek opgeheven in 
verband met opslag van materialen voor de renovatie van 
het stationsgebied en vervolgens voor de campusontwikke-
ling. In de tweede helft van 2019 is een onderzoek opgestart 
naar een alternatieve locatie. In de loop van 2020 zal 
hierover besluitvorming plaatsvinden. 

VOORTGANG
Met het groeien van de stad en de doorontwikkeling van het 
stadscentrum neemt ook de druk op het centrum van 
potentieel overlastgevende doelgroepen, zoals uitgaanspu-
bliek, winkelpubliek, drugsgebruikers en daklozen, toe. Om 
te voorkomen dat de overlast in het centrum toeneemt, 
ontwikkelen wij in de eerste helft van 2020 een integrale 
aanpak van de problematiek vanuit verschillende afdelingen 
van de gemeente en betrekken wij de ketenpartners hierbij. 

Gebiedsverboden
De burgemeester kan een persoon die de openbare orde 
herhaaldelijk of ernstig heeft verstoord verbieden om voor 
een bepaalde tijd in een bepaald gebied te komen. In de 
tweede helft van 2019 heeft de burgemeester aan één 
persoon een gebiedsverbod voor drie maanden opgelegd en 
aan één persoon een gebiedsverbod voor vier weken. 

VEILIG UITGAAN
In Almere werken horeca, gemeente en politie samen aan het behoud en de versterking van een veilig uitgaanskli-
maat. Onderlinge afspraken zijn neergelegd in het ‘Convenant veilig en gezond uitgaan 2019- 2021’. Eén van de 
speerpunten in het convenant is de versterking van de veiligheidssituatie van de nachthoreca -de zogenaamde 
horeca B. Een belangrijke maatregel in dit verband betreft de invoering van de horecakluis, waarin kleine hoeveelhe-
den drugs, mesjes of pepperspray, aangetroffen na fouillering, in gedeponeerd kunnen worden. Uitsluitend de politie 
kan de kluis legen. Eind 2019 zijn de werkafspraken tussen horeca en politie vastgelegd en is bij alle horeca B zaken 
een horecakluis geïnstalleerd. De horecakluis biedt duidelijkheid én veiligheid voor bezoekers en personeel. Een 
andere maatregel is het invoeren van veiligheidsplannen door horecaondernemers. In een veiligheidsplan licht de 
exploitant toe op welke wijze de veiligheid in en rond de onderneming wordt bevorderd. Om dit mogelijk te maken is 
in juli 2019 een artikel aan de APV toegevoegd. De burgemeester kan hiermee horecabedrijven aanwijzen die 
verplicht zijn een veiligheidsplan te maken. Met ondernemers en politie hebben we in de tweede helft van 2019 de 
invoering voorbereid. De implementatie van de veiligheidsplannen zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden. 
Naast bovenstaande maatregelen wordt continu aandacht besteed aan het prettige en goede verloop van de hore-
canachten. Personen die in horecaondernemingen of in het openbaar gebied grensoverschrijdend gedrag vertonen 
worden gesanctioneerd. Door horecaondernemers zijn in de tweede helft van 2019 zeven collectieve horecaontzeg-
gingen en drie lokale ontzeggingen opgelegd. De politie treedt op bij ordeverstoringen, bedreiging, afval en overlast 
van lachgas, wildplassen en organiseert regelmatig alcoholcontroles onder vertrekkend publiek. Via het meldpunt 
ROSA zijn in deze periode drie meldingen ontvangen i.v.m. vermoedens van discriminatie

2019-2021. Hiermee participeren we als gemeente in een 
netwerk van gemeentelijke deskundigen en ontvangen we 
een jaarlijkse bijdrage waarmee onderzoek, bewustwording 
en maatregelen tegen straatintimidatie worden gefinan-
cierd.

Daarnaast is in november 2019 de publiekscampagne 
SSSTOP verder uitgerold in de bussen van Keolis. De 
Almeerse onderzoeksresultaten lieten namelijk zien dat in 
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het openbaar vervoer relatief veel straatintimidatie voor-
komt. In de publiekscampagne worden Almeerders 
opgeroepen om straatintimidatie te melden. Van 17 juni tot 
en met december 2019 zijn in totaal 78 meldingen over 
straatintimidatie binnengekomen via de website  
www.ssstop.nl en de Veiligebuurt-app. In de meeste 
gevallen werd melding gedaan van het roepen van opmer-
kingen of beledigingen. Het aantal meldingen is relatief laag 
in het licht van de onderzoeksresultaten uit juni 2019, 
waaruit blijkt dat een kwart van de inwoners met straatinti-
midatie te maken heeft (gehad). 

Uit analyse van de meldingen komt Almere Centrum, en 
specifiek de Schoutstraat en omgeving, naar voren als een 
hotspot van straatintimidatie. Naar aanleiding hiervan is 
besloten om in december 2019 extra handhaving op 
straatintimidatie in te zetten in dit gebied. Begin 2020 
worden de resultaten van deze extra inzet door Stadstoe-
zicht geëvalueerd. 

VEILIG OPENBAAR VERVOER 
Al sinds 2009 bestaat het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoergebied Almere (LVA). In het LVA werken 
de NS, Keolis, ProRail, het OM, de politie en de gemeente Almere samen aan het bevorderen van de objectieve en 
subjectieve veiligheid in bus, trein en stationsomgeving. Op verschillende niveaus overleggen de partijen met elkaar 
en stemmen de aanpak op elkaar af. Incidenten worden geregistreerd volgens de landelijke ABC-methodiek, al naar 
gelang de ‘zwaarte’ van de overtreding, en worden gemonitord in de verschillende overleggen. Wij zien een daling in 
het aantal ABC-incidenten in 2019 bij zowel de NS als bij Keolis. Het aantal A- en B-incidenten gesignaleerd door 
cameratoezicht bij de stationsgebieden van Almere Centrum en Almere Buiten is wel licht gestegen. In totaal is 
sprake van een daling van het aantal incidenten van 13% ten opzichte van 2018 (eerdere jaren zijn niet goed verge-

lijkbaar vanwege een andere manier van registreren door de huidige 
busvervoerder).

 Afgelopen periode is er weer een schouw uitgevoerd van de busbanen en 
de stations. Hierbij is gekeken naar de staat van het groenonderhoud, 
verlichting en onderhoud abri’s. De hieruit voortvloeiende acties worden in 
de komende tijd opgevolgd. Keolis is gestart met vervoerscontrole door 
BOA’s in burger. De reizigers reageren positief op deze nieuwe werkwijze. 
Keolis heeft het sociale veiligheidsplan voor 2020 aangeleverd bij de 
gemeente, dit wordt in januari 2020 ter consultatie aan de gemeenteraad 
voorgelegd. In het plan wordt onder andere aandacht besteed aan het 
omgaan met personen met verward gedrag in het openbaar vervoer. 

 

 

Bronnen: NS, Keolis, Cameratoezicht 

Gemeente Almere 
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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 waarvan weinig aangifte 
wordt gedaan en dat vaak wordt geregistreerd onder andere 
categorieën, bijvoorbeeld oplichting of fraude. Binnen de 
categorie fraude is fraude met online handel de meest 
voorkomende subcategorie (in 2019 is 59% van de fraude in 
Almere fraude met online handel). Dit is vooralsnog de 
enige indicator uit de politieregistraties die beschikbaar is. 

1.4 CYBERVEILIGHEID 

Bron: Politie Midden-Nederland 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEZICHT EN HANDHAVING VIA STADSTOEZICHT EN CAMERATOEZICHT
Cameratoezicht
Sinds 2008 vindt er cameratoezicht plaats in Almere Centrum en sinds 2010 ook in het centrum van Almere Buiten. 
Uit evaluatie is gebleken dat het cameratoezicht in samenhang met een aantal andere maatregelen een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de handhaving van de openbare orde in de genoemde gebieden. Daarnaast gaat er een 
preventieve werking van uit. Cameratoezicht is een onmisbaar middel om in deze gebieden de openbare orde en 
veiligheid op een goede manier te handhaven en om het veiligheidsgevoel te verhogen. 
Eind oktober 2019 heeft de burgemeester een nieuw aanwijzingsbesluit voor twee jaar genomen voor het vaste 
cameratoezicht in Almere Stad Centrum en Almere Buiten Centrum. Het is gebruikelijk om een aanwijzingsbesluit 
voor een periode van vier tot zes jaar te nemen, zodat investeringen rendabel zijn. Echter in de komende twee jaar 
volgt een heroverweging van het beleid en wordt een aanbestedingstraject doorlopen om de apparatuur van camera-
toezicht te vervangen. De technische en economische levensduur van de huidige camera’s en apparatuur zijn over 
twee jaar verstreken en aan vervanging toe. Na de heroverweging en de aanbesteding kan opnieuw een aanwijzings-
besluit worden genomen voor een langere periode.

Proef met bodycams
De handhavers van Stadstoezicht hebben vaak te maken met agressie en geweld op straat. Dat is ongewenst en 
onacceptabel, want ook handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veilig-
heidsgevoel te vergroten, kunnen de handhavers worden uitgerust met bodycams. Eind 2019 bood een leverancier de 
mogelijkheid om een aantal camera’s voor een periode van drie maanden om niet te testen. Op deze wijze kunnen 
wij door middel van een pilot onderzoeken of het dragen van bodycams ook bij de handhavers in Almere leidt tot een 
vermindering van agressie en geweld en een verhoogd veiligheidsgevoel.
Bij de behandeling van de programmabegroting 2020 is een motie (RG-329 https://almere.notubiz.nl/docu-
ment/8123968/1) ingediend en aangenomen die opriep tot het bij wijze van proef uitrusten van handhavers met een 
bodycam gedurende de jaarwisseling 2019/2020. Het aanbod van de leverancier en de uitvoering van de motie 
konden in de tijd samenvallen. De proef is op 27 december gestart en duurt tot eind maart 2020. Na afloop zal de 
proef worden geëvalueerd en zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de uitkomst hiervan.

Onderzoek capaciteit toezicht en handhaving
In het Actieplan 2019-2022 is aangekondigd dat voor de doorontwikkeling van het integraal handhavingsbeleid 2016-2019 
wordt onderzocht welke mate van toezicht en handhaving past bij de huidige en toekomstige omvang en vraagstukken 
van Almere. Het onderzoek is in het najaar van 2019 aanbesteed. Het doel van het onderzoek is om in samenhang inzicht 
te krijgen in de keuzes die de gemeente kan maken met betrekking tot toezicht en handhaving in de fysieke leefomge-
ving. Het gaat zowel om menskracht als technologie, waaronder specifiek de inzet van cameratoezicht. Het onderzoek 
wordt in het eerste halfjaar van 2020 afgerond en biedt naar verwachting ook waardevolle inzichten over de inzet van 
Stadstoezicht en cameratoezicht in relatie tot de handhaving van de openbare orde in de toekomst.
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WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
In het najaar hebben wij actief ingezet op bewustwording 
van de gevaren van digitale criminaliteit en aandacht 
gegeven aan preventie op meerdere manieren. Zo hebben 
wij trainers van de Schoor en Vitree laten opleiden voor 
Cyber24, een interventie om slachtofferschap én dader-
schap van cybercriminaliteit onder jongeren te voorkomen. 
Het betreft een escape-roomkoffer als ‘experience’, waarin 
de online en offlinewereld bij elkaar worden gebracht. In 
2020 wordt Cyber24 uitgerold binnen de reguliere voorlich-
tingsprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs 
(Vitree) en in het jongerenwerk (De Schoor).

Tijdens de Week van de Veiligheid in oktober 2019 gaven wij 
bij onze stand in de centrale hal van het 
stadhuis voorlichting over veilig internetgebruik. Bezoekers 
en ambtenaren konden een ethische hacker ontmoeten, 
hun eigen kennis testen, checken of ze ooit gehackt waren 
en in gesprek gaan met de politie. Het verhaal van de 
ethische hacker is onder andere gedeeld via Instagram 
Stories van @gemeente.almere. 

De maand november stond in het teken van internetcrimi-
naliteit. Via de sociale mediakanalen van de gemeente 
Almere gaven wij tips om mensen zo weerbaar mogelijk te 
maken en veilig gebruik te laten maken van internet. 
Hiervoor werd aansluiting gezocht bij de landelijke commu-
nicatiecampagne ‘Eerst checken dan klikken’.

VOORTGANG 
Wij zijn tevreden met de landelijke aandacht die cybercrimi-
naliteit het laatste jaar heeft gekregen. Vanuit de verschil-
lende ministeries en samenwerkingsverbanden ontstaan 
mooie initiatieven en interventies. Het groeiende aantal 
slachtoffers baart ons echter zorgen. Zo klikt één op de tien 
Nederlanders wel eens op een foute link en beveiligt één op 
de vijf Nederlanders zijn slimme apparatuur niet. Daarom 
blijven wij drie keer per jaar de landelijke communicatie-
campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
inzetten. Deze campagne biedt handelingsperspectieven 
aan inwoners en ondernemers. Daarnaast participeren wij 
in de regionale werkgroep voor de aanpak van cybercrime 
en geven we uitvoering aan de bijbehorende acties. 
 

BEELD EN ONTWIKKELING
Ten opzichte van het peiljaar 2017 is fraude met online 
handel per 1.000 inwoners met 37% toegenomen. De 
toename wordt deels veroorzaakt door het registratie-effect 
van het uitbreiden van de mogelijkheden van internetaangif-
te. Fraude met online handel is een type delict waarbij een 
relatief groot deel van de aangiftes via internet plaatsvindt. 
Daarnaast is de toegenomen aandacht in de media voor dit 
type criminaliteit waarschijnlijk een oorzaak van een 
toename in aangiftebereidheid. Echter speelt hier ook de 
eerder genoemde verschuiving van de meer zichtbare 
criminaliteitsvormen naar minder zichtbare, waaronder 
cybercriminaliteit. Het is belangrijk te beseffen dat cybercri-
minaliteit veel meer betreft dan alleen dit type delict. 
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Binnen de lokale aanpak van ondermijning zijn ook een 
aantal bestuurlijke maatregelen ingezet. Allereerst is voor 
de eenheid Midden-Nederland in de tweede helft van 2019 
een nieuw hennepconvenant vastgesteld. Op basis van dit 
convenant mag de politie informatie over productie en/of 
opslaglocaties van softdrugs delen met o.a. gemeenten. Wij 
hebben ons hard gemaakt voor een goede screening van 
particuliere verhuurders. Zij worden nu alleen nog toegela-
ten als ze zijn aangesloten bij een brancheorganisatie en 
een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. 
Daarnaast is afgesproken dat woningcorporaties nieuwe 
huurders beter screenen en dat de gemeente al bestuurs-
rechtelijk mag optreden bij strafbare voorbereidingshande-
lingen van hennepteelt, voorheen kon dit pas bij het 
aantreffen van een handelshoeveelheid.

Ten tweede is de leeftijdsgrens voor prostituees in de 
vergunde sector in Almere verhoogd naar 21 jaar (vooruitlo-
pend op aanpassing in landelijke wetgeving). Vergunde 
prostitutiebedrijven worden meerdere keren per jaar 
gecontroleerd door gespecialiseerde toezichthouders. 

Tot slot zet het interventieteam in op de aanpak ondermij-
ning. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal 
handhavingszaken van het interventieteam gerelateerd aan 
deze aanpak. Toelichting op de cijfers is in de voetnoten 
weergegeven.

4   Zie ook: Wie praat die gaat, Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in 
Midden-Nederland (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/ 
09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat)

Voor het thema ondermijning en georganiseerde criminali-
teit zijn in het Actieplan de volgende doelstellingen gefor-
muleerd: 
- expertise opbouwen op de themagerichte aanpak van 

ondermijning;
- 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;
- informatiegestuurde aanpak van ondermijning. 

BEELD EN ONTWIKKELING
In 2019 is door het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise 
Centrum) een regionaal ondermijningsbeeld opgesteld voor 
de eenheid Midden-Nederland4. Hieruit blijkt dat drugs het 
grootste probleem is binnen onze eenheid. Er zijn veel 
criminele samenwerkingsverbanden actief, alleen al 54 die 
zich in Midden-Nederland bezig houden met de handel in 
cocaïne. De geldbedragen en belangen die hier in omgaan 
zijn enorm, wat met regelmaat leidt tot (ernstige) ge-
weldsincidenten. Deze toenemende geweldsspiraal en de 
aanzuigende werking op jongeren is een zorgelijke trend die 
we nauwlettend in de gaten houden (zie ook paragraaf 3.1 
over Jeugdoverlast en -criminaliteit).

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
Voor het district Flevoland zijn de thema’s bedrijventerrei-
nen, buitengebied en Outlaw Motorcycle Gangs gepriori-
teerd in de aanpak. Gemeenten, het OM, de politie, de 
Belastingdienst, het RIEC en vele andere partners dragen 
bij aan een integrale aanpak. Met de versterkingsgelden 
ondermijning vanuit het Rijk zijn Districtelijke Teams Onder-
mijning (DTO’s) opgericht. Het DTO Flevoland is sinds 
september 2019 operationeel. Dit is een vast team dat 
gedurende drie jaar permanent aan de slag gaat met de 
bovengenoemde thema’s en overige ondermijningscasuïs-
tiek. 

Naast deze regionale aanpak zijn er door de integrale 
aanpak in het lokale RIEC-overleg Almere in 2019 ook 
positieve resultaten geboekt. Enkele voorbeelden daarvan 
zijn:
- stopzetten van illegale bedrijfsvoering;
- diverse integrale controles die hebben geleid tot 

terugvordering omzetbelasting;
- hypotheekfraude-onderzoeken na hennepkwekerijen in 

woningen;
- verbeteren huisvesting arbeidsmigranten na aantreffen 

in niet toereikende situaties;
- intrekken vergunning n.a.v. criminele activiteiten;
- stopzetten van uitkeringen;
- beëindigen van illegale prostitutie.

THEMA 2: ONDERMIJNING &  
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
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Onderwerp: 2e helft 2019 Totaal 2019

Drugshandel

Productie-vervaardiging softdrugs (incl. voorbereidingshandelingen)

Productie- vervaardiging harddrugs

Meldingen productie/vervaardiging drugs die negatief bleken.5

Controle growshop/leverancier producten 6

40

3

9

3

91

10

21

3

Overbewoning & Mensonterende toestanden

Overbewoning, arbeidsmigranten, illegale kamer verhuur, etc. 13 28

Verwevenheid onderwereld/bovenwereld

Mensenhandel, prostitutie, etc.7

Overig (bijv. grote integrale acties) 8

6

3

15

5

Overige overlast gerelateerde zaken

Openbare orde en veiligheid 9 7 14

Expertise opbouwen op de themagerichte 
aanpak van ondermijning
De gespecialiseerde integrale aanpak op criminele samen-
werkingsverbanden is in samenwerking met het RIEC, 
politie, OM en Belastingdienst in de tweede helft van 2019 
verder ontwikkeld. Er is expertise opgebouwd over cruciale 
bedrijfsprocessen van deze samenwerkingsverbanden. 
Hierbij was aandacht voor facilitators die hun diensten 
beschikbaar stellen aan criminele netwerken (bijvoorbeeld 
financiële adviseurs, vastgoedbeheerders, notarissen en 
makelaars). Zo hebben we meer inzicht gekregen in 
werkwijzen en belangen van criminele samenwerkingsver-
banden en hebben we deze beter kunnen verstoren. 

Bewustwording en het creëren van een weer-
bare en integere gemeentelijke organisatie
In de tweede helft van 2019 hebben wij verder ingezet op 
bewustwording en het herkennen van signalen van onder-
mijning. Wij hebben verschillende bijeenkomsten georgani-
seerd met vakafdelingen en management. Bij de afdelingen 
is specifieke aandacht geweest voor signalen en situaties 
die zich in het werk voor kunnen doen. Deze sessies hebben 
geleid tot een breder kennisniveau en leiden tot meer signa-
len (ook van afdelingen waarvan deze voorheen niet 
kwamen). Naar aanleiding van gesprekken met manage-
ment zijn aanpassingen gedaan in enkele kwetsbare 
werkprocessen om de risico’s te beperken.
Ook is in de tweede helft van 2019 aandacht geweest voor 
het toepassen van wettelijke screeningsmogelijkheden. Het 
kennisniveau van de Wet Bibob bij de afdeling Vergunnin-
gen, Toezicht en Handhaving is verhoogd. 

5  Meldingen die hoofdzakelijk via Meld Misdaad Anoniem zijn gedaan maar waarbij geen daadwerkelijke drugshandel of productie is aangetroffen. 
6   Sinds 2015 is het strafbaar om een growshop te hebben (een winkel waarin spullen voor het produceren en vervaardigen van softdrugs te koop zijn). Wij hebben gezien dat 

veel van deze oude bedrijven nu onder de dekmantel van een tuincentrum of bouwmarkt zijn verder gegaan. Wij hebben hier handhavend tegen opgetreden. 
7  Casuïstiek met betrekking tot illegale prostitutie. De vergunde seksbranche wordt regulier gecontroleerd. 
8  In de tweede helft van 2019 betreft het twee grote integrale controles n.a.v. signaal arbeidsuitbuiting en een grote integrale controle bij self-storage boxen. 
9  Deze categorie omvat signalen van witassen, fraude en ernstige overlast gerelateerd aan georganiseerde criminaliteit.
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Het vergroten van burgerparticipatie en het bouwen van 
maatschappelijke coalities
Wij hebben in de tweede helft van 2019 de mogelijkheid van 
het melden van ondermijnende activiteiten via Meld Misdaad 
Anoniem opnieuw onder de aandacht gebracht van burgers. 
Door bewoners die een melding maken te woord te staan, 
proberen wij de betrokkenheid van burgers bij ondermijning 
in hun woon- en leefomgeving te vergroten. Met zichtbare 
acties en controles hebben we niet alleen een einde gemaakt 
aan overtredingen, maar proberen we ook het vertrouwen in 
de overheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. 

In samenwerking met een branchevereniging van bedrijven 
in de sector persoonlijke verzorging is een bedrijfsprofiel 
opgezet. Hierbij hebben ondernemers bijgedragen aan het 
verschaffen van een beeld van de omvang, kosten, werktij-
den, prijzen, etc. van een regulier, legitiem bedrijf. Zo 
hebben we een beter zicht gekregen op risicofactoren die 
kunnen duiden op misstanden of fraude. Deze risicofactoren 
helpen bij de prioritering van bedrijven bij handhavingscon-
troles. 

Versterking communicatie als interventie-instrument
Waar mogelijk communiceren we, in afstemming met onze 
partners, over acties en controles. Dit doen we om bewust-
wording te vergroten. Ondermijnende criminaliteit komt 
immers in veel vormen voor en soms is een voorbeeld nodig 
om het te herkennen. Ook willen we uitstralen dat misdaad 

niet loont en dat we signalen van overtredingen en misstan-
den onderzoeken en aanpakken.

Informatiegestuurde aanpak van ondermijning
Hennepkwekerijen vormen een onaanvaardbare bedreiging 
voor de fysieke veiligheid van omwonenden. De Onder-
zoeksraad voor Veiligheid roept gemeenten op10 om 
preventief hennepkwekerijen op te sporen door het combi-
neren van uiteenlopende databronnen. Naar aanleiding van 
deze oproep hebben we in de tweede helft van 2019 samen 
met Onderzoek & Statistiek onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is de aanwezigheid van hennepteelt in woningen te 
voorspellen aan de hand van gemeentelijke data. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om hennepkweke-
rijen te voorspellen. In de komende periode gaan wij 
onderzoeken of dit voorspelmodel mag worden gebruikt om 
in samenwerking met de politie hennepkwekerijen daad-
werkelijk op te sporen. 

In september 2019 is de gemeente Almere toegetreden tot 
de City Deal Zicht op Ondermijning. Dit is een samenwer-
kingsverband met verschillende partners als het CBS, 
politie, OM, Belastingdienst en twee ministeries, waarbij 
een grote hoeveelheid data wordt gecombineerd om beter 
inzicht te krijgen in fenomenen van ondermijning. Hiermee 
kan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit 
worden verbeterd. Elke gemeente kan daarbij haar eigen 
onderzoeksvragen indienen. Daarnaast komen de uitkom-

sten van alle door andere partijen ingediende onderzoeks-
vragen op de schaal van Almere beschikbaar voor de 
gemeente Almere. De resultaten worden naar verwachting 
aan het einde van de looptijd van de City Deal, in de tweede 
helft van 2021, gepubliceerd. 

VOORTGANG 
Ondermijning is een veelkoppig monster en kent vele 
verschijningsvormen. Een gedegen aanpak vraagt om goede 
signalering, kennis over de juiste interventies, een bestuur-
lijk instrumentarium dat up to date is, voldoende capaciteit 
bij alle partners en dan vaak een aanpak van lange adem. 
Door de inzet te verhogen zijn we meer gaan zien. Tegelij-
kertijd is dat ook pas het begin en maakt het duidelijk hoe 
wijdverbreid de problematiek is. We blijven ons met onze 
ketenpartners onverminderd inzetten op de aanpak hiervan. 

We maken ons zorgen over de jonge aanwas binnen de 
ondermijnende criminaliteit en de mate van geweld die 
gepaard gaat met het verdedigen van belangen. We willen 
onze informatiepositie hierop verbeteren, sneller signaleren 
en meer inzetten op preventie, hierover is meer te lezen in 
paragraaf 3.1 over jeugdcriminaliteit.

10   Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2018. Omgevingsveiligheid hennepkwe-
kerijen. Onderzoek naar de fysieke veiligheidsrisico’s voor omwonenden van 
bedrijfsmatig opgezette hennepkwekerijen. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/
page/4389/omgevingsveiligheid-hennepkwekerijen
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EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN
Eind augustus 2019 is bekend geworden dat Almere na aanmelding in juni 2019 is genomineerd voor deelname aan 
het experiment gesloten coffeeshopketen. In september heeft het college de gemeenteraad geconsulteerd over 
consequenties van deelname en de raad in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over acceptatie van deze 
nominatie. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de raad een nieuwe motie (RG-248 https://almere.notubiz.nl/
document/8007436/1) aangenomen, waarin het college wordt verzocht in gesprek te blijven met de ministeries over 
deelname aan het experiment en de raad te informeren over de implicaties van deelname aan het experiment en de 
hoogte van de financiële tegemoetkoming. De samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau is sindsdien 
onverminderd voortgezet. Eind december 2019 hebben de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en 
Sport de burgemeester voor de voorbereidingsfase van het experiment een financiële tegemoetkoming toegezegd 
van eenmalig €150.000. Over de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de experimenteerfase hopen de 
ministers in de eerste helft van 2020 duidelijkheid te kunnen geven. Daarnaast hebben de ministers gemeld dat de 
streefdatum voor de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving, 1 januari 2020, niet wordt gehaald. Zij zetten in op 
een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding na 1 januari 2020.
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Voor het onderwerp jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 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

 

   
 
 
  

BEELD EN ONTWIKKELING

*Betreft niet-unieke verdachten

Bron: Politie Midden-Nederland

Zoals gerapporteerd in paragraaf 1.3 (Overlast op straat) 
zien wij in 2019 een afname van de jeugdoverlast. Daarente-
gen lijkt de jeugdcriminaliteit toe te nemen, gezien de 
stijging in het aantal jeugdige verdachten. Ten opzichte van 
peiljaar 2017 heeft de politie in 2019 per 1.000 jongeren 13% 
meer jeugdige verdachten geregistreerd. Deels kan deze 
stijging worden verklaard door de eerder genoemde 
verandering in registratiewijze. Tot halverwege 2018 werd bij 
samenloop alleen het zwaarste delict meegeteld, terwijl nu 
alle delicten apart worden geregistreerd. 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 verdach-
ten). Anderzijds wordt een verharding van de jeugdcultuur 
op straat gesignaleerd. 

Een fenomeen waar wij in 2019 mee kennismaakten is de 
“drill rap”, een muziekstroming met bijbehorende subcul-
tuur die ten grondslag lijkt te liggen aan gebeurtenissen in 
Almere als Koningsnacht (aanwijzing veiligheidsrisicoge-
bied), diverse steekincidenten, straatroven en een aantal 
overvallen. De drill rap is vanuit Chicago en Londen 
overgewaaid 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 

3.1 JEUGDOVERLAST EN -CRIMINALITEIT
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er in dat deze jongeren vaker messen bij zich dragen en 
deze ook daadwerkelijk vaker gebruiken. Bovendien speelt 
breder in de jeugdcultuur 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. Dit is een extra motivatie 
voor het plegen van criminaliteit. Het spreekt voor zich dat 
wij ons over deze ontwikkelingen in bepaalde jeugdsubcul-
turen zorgen maken. Om deze reden is het fenomeen drill 
rap in de tweede helft van 2019 opgenomen in het regiopro-
gramma Straatwaarde(n), dat op dit moment voor Almere 
onder aansturing van de driehoek in voorbereiding is.

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN? 

Regioprogramma Straatwaarde(n)
De regio Midden-Nederland blijkt sinds een aantal jaren de 
kweekvijver voor de nieuwe aanwas van jongeren die 
betrokken zijn bij cocaïnehandel en het daaraan gerelateer-
de 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 
ontwikkeling keert, hebben wij beter zicht nodig op de 
processen bij jongeren die leiden tot deze extreme keuzes. 
Wij willen een situatie creëren waarbij jongeren veilig 
kunnen opgroeien, naar school kunnen gaan, zich veilig 
kunnen bewegen in de stad en daarbij hun ontwikkelkansen 
ten volle kunnen benutten.

In het Actieplan Ondermijning (2018) van het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (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 gerelateer-
de geweldsdelicten én op het voorkomen van jonge aanwas. 
Daarbij worden grofweg twee sporen onderscheiden: een 
repressief en een preventief spoor.
- Repressief wordt vooral ingezet middels een zogenaamd

‘Quick Response Team’ (QRT team) en een ‘PGA+
aanpak’, speciaal bedoeld voor de aanpak van sleutelfi-
guren in de cocaïnehandel;

- Preventief gaat het vooral om het voorkomen dat
jongeren deze wereld instappen en het vergroten van de
maatschappelijke tegenbeweging.

In de tweede helft van 2019 zijn wij begonnen met het 
verkrijgen van een informatiebeeld dat zicht geeft op 
negatieve rolmodellen, sleutelfiguren en jonge aanwas in 
Almere. Hierna wordt in 2020 een plan van aanpak opge-
steld met aansluitend de operationele start van het pro-
gramma Straatwaarde(n) in Almere. Hierin wordt naast de 
aanpak van de problematiek die samenhangt met de 
cocaïnehandel ook het fenomeen van de drill rap opgeno-
men. Vanuit het programmabureau Straatwaarde(n) van het 
RIEC Midden Nederland wordt denk- en doe-kracht 
toegevoegd aan de lokale gemeentelijke en politiecapaciteit. 

Evaluatie-onderzoek JIT
Een belangrijk onderdeel in de aanpak van problematische 
jeugdgroepen in de afgelopen tien jaar in Almere is het 
Jeugdinterventieteam (JIT). Bureau Beke heeft voor de 
gemeente Almere in de tweede helft van 2019 een evalua-

tieonderzoek JIT uitgevoerd [https://veilig.almere.nl/
fileadmin/user_upload/200316_Evaluatieonderzoek_JIT_ 
notitie_Bureau_Beke_januari_2020.pdf]. Hierbinnen zijn ook 
de trends en ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 
meegenomen, en is de vraag beantwoord of deze 
ontwikkelingen vragen om aanpassing in de aanpak en 
wijze van (samen)werken vanuit het JIT. Professionals van 
politie, justitie, zorg- en hulpverlening, onderwijs, welzijns-
instellingen en de gemeente hebben hun medewerking 
verleend aan het onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat het JIT, en met name de 
integrale samenwerking tussen de JIT-partners, van 
meerwaarde is bij de signalering en aanpak van problema-
tisch groepsgedrag. Echter het JIT moet wel mee evolueren 
met de huidige tijd. Er is namelijk minder sprake van vaste, 
zichtbare jeugdgroepen in Almere en meer van fluïde 
(criminele) groepen die continu van samenstelling en 
ontmoetingsplaats wisselen. Een belangrijke verklaring 
voor de afname van zichtbaar probleemgedrag en pro-
bleemgroepen is volgens de respondenten dat jongeren 
meer tijd doorbrengen in de online wereld van games en 
sociale media en minder tijd op straat. Men ziet daarnaast 
dat jongeren zich steeds meer bezig houden met online 
criminaliteit in plaats van traditionele offline criminaliteit. 
Ook zien de respondenten de eerder genoemde verharding 
in de overlast en criminaliteit en geven zij aan dat daders 
steeds jonger worden. 

In 2020 worden de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 
nader uitgewerkt en opgevolgd. 



ACTIEPLAN VEILIGHEID 2019-2022 22

Om de weerbaarheid van jongeren tegen verschillende 
vormen van extremisme te vergroten is in Almere via de 
netwerkoverleggen een gespecialiseerd jongerenwerker, 
gefinancierd met versterkingsgelden van het Rijk, geïntro-
duceerd bij de voortgezet onderwijsscholen en bij het ROC. 
Deze jongerenwerker werkt laagdrempelig en is meerdere 
malen in een vroeg stadium van problematisch gedrag 
ingezet. Schoolbesturen geven aan dat de jongerenwerker 
een positieve bijdrage heeft geleverd en dat zij graag willen 
dat de inzet wordt gecontinueerd. Naar aanleiding van de 
positieve resultaten hebben wij opnieuw rijksgelden 
aangevraagd voor 2020 om de inzet van het gespecialiseerd 
jongerenwerk in het onderwijs te bekostigen en uit te 
breiden. De toekenning van deze gelden vindt plaats in het 
eerste kwartaal van 2020.

Voor het onderwerp school en veiligheid zijn in het Actieplan 
de volgende doelstellingen 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 informatie-
positie; 

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

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
Tijdens de gebiedsgerichte schoolveiligheidsnetwerkover-
leggen tussen gemeente, politie en onderwijsinstellingen 
werd geconstateerd dat de straatcultuur steeds vaker de 
scholen in komt. Dit uit zich onder meer in andersoortig 
taalgebruik, intimidatie en geweld. Daarom is het onder-
werp schoolveiligheid in december 2019 besproken in het 
bestuurlijk partneroverleg Onderwijs-Jeugd, een overleg 
van de portefeuillehouder onderwijs met o.a. schoolbestu-
ren en besturen van welzijnsorganisaties. Veiligheid in 
relatie tot onderwijs is benoemd als een van de centrale 
opgaven voor het partneroverleg. Hiermee is de aandacht 
en het draagvlak voor schoolveiligheid ook op bestuurlijk 
niveau beter geborgd. 

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.

BEELD EN ONTWIKKELING
In 2019 speelden in totaal 50 casussen van ernstige 
woonoverlast in Almere. Het aantal is iets gestegen ten 
opzichte van 2018, toen het er 43 waren.

De nieuwe categorie ’inactieve casussen’ is toegevoegd. 
Casussen worden in deze categorie ingedeeld als er geen 
acute actie vanuit het casusoverleg wordt verwacht, maar 
de casus mogelijk wel weer kan opspelen, bijvoorbeeld bij 
een ingezet hulpverleningstraject, (tijdelijke) afwezigheid 
van de overlastpleger of een verhuistraject. Na zes maan-
den wordt een inactieve casus alsnog afgesloten indien er 
zich geen nieuwe feiten voordoen. 

3.3 WOONOVERLAST

23

Casuïstiek ernstige woonoverlast 2019

Aantal 
unieke 

casussen

Openstaande casussen eind 2019 17

Afgehandelde casussen in 2019 5

Langlopende casussen (langer dan 1 jaar) 5

Inactieve casussen (‘slapend’) 23

Totaal 50

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
In de tweede helft van 2019 hebben wij ingezet op deskundig-
heidsbevordering en kennisdeling bij partners. Zo hebben 
medewerkers van de woningcorporaties voorlichting gehad 
over de naderende Wet Verplichte Geestelijke Gezondheids-
zorg (WVGGZ) in relatie tot overlastcasuïstiek. De regisseur 
woonoverlast (voorheen veiligheidsmanager woonoverlast) 
heeft sinds oktober 2019 één keer per zes weken ‘spreekuur’ 
met de woningcorporaties om lopende zaken te bespreken 
die (nog) niet ernstig genoeg zijn voor het casusoverleg 
(hierbij rekening houdend met richtlijnen uit de AVG en het 
Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte aanpak). 

De burgemeester heeft in de tweede helft van 2019 één keer 
een formele waarschuwing in het kader van de Wet aanpak 
woonoverlast opgelegd. Dit heeft niet geleid tot het opleggen 
van een maatregel. De Wet aanpak woonoverlast is eind 2019 
geëvalueerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Als gemeente hebben wij onze medewer-
king verleend aan deze evaluatie. De uitkomsten van de 
evaluatie worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht. 

In verband met een onvoorziene verminderde capaciteit is 
de aanpak van casuïstiek van ernstige woonoverlast in de 
tweede helft van 2019 een aantal maanden minder intensief 
geweest. Hierdoor is het aantal afgehandelde casussen ten 
opzichte van 2018 (15) lager, en is het instellen van een 

geschillencommissie, zoals aangegeven in het jaarplan 
2019, niet gerealiseerd. Sinds eind 2019 is de capaciteit 
weer op peil en in 2020 zal de geschillencommissie verder 
opgezet worden. 

VOORTGANG
De gemeente en de GGD werken nauw samen als het gaat 
om woningvervuiling en hoarding-problematiek (verzamel-
woede). Op last van de burgemeester kan een woning 
worden opgeruimd, terwijl hulpverlening wordt ingezet voor 
de bewoner. In 2019 is opgevallen dat een aantal van dit type 
casussen telkens terugkeert, waarbij het gedwongen 
opruimen van de woning een aantal keer herhaald moet 
worden. Om beter in te kunnen zetten op deze problematiek 
en herhaling te voorkomen gaan wij in 2020 werken aan 
deskundigheidsbevordering bij hulpverlening, woningcorpo-
raties en handhavers. Bovendien worden de samenwer-
kingsafspraken opnieuw afgestemd en vastgelegd. 

Zoals in de voortgangsrapportage over de eerste helft van 
2019 is aangegeven, hangt woonoverlast nauw samen met 
thema’s in het maatschappelijke domein zoals de ambulan-
tiseringsopgave, de aanpak van personen met verward 
gedrag en het zorglandschap. Wij zullen hieraan vanuit het 
veiligheidsdomein onze bijdrage blijven leveren in de vorm 
van het in kaart brengen van hotspots, de verbetering van 
de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en 
het op elkaar laten aansluiten van beleid.
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van weerbaarheid van Almeerse jongeren en monitoren van 
de ingezette interventies. De aanbevelingen uit de program-
mascan vormen een belangrijke onderbouwing voor het 
beleid en werken wij in de plannen voor 2020 verder uit.

De partners binnen het casusoverleg radicalisering werken 
sinds het najaar van 2019 samen met het Veiligheidshuis 
Flevoland (VHF). Het voorzitterschap en de ondersteuning 
bij het casusoverleg van Almere maar ook van de overige 
gemeenten in Flevoland is nu belegd bij het VHF. Hierdoor 
zijn de werkprocessen in alle Flevolandse gemeenten 
hetzelfde en kunnen wij efficiënter samenwerken op het 
gebied van casuïstiek.

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben 
een basistraining en een verdiepingstraining gevolgd over 
het proces van radicalisering en het herkennen en melden 
van signalen. Een groep Almeerse jongeren is gestart met 
de Diamanttraining, een weerbaarheidstraining voor jonge 
meiden. Deze trainingen zijn gefinancierd met de verster-
kingsgelden van het Rijk. 

Tijdens de reguliere schoolveiligheidsnetwerkoverleggen 
hebben wij het aanbod van de stichting School & Veiligheid 
extra onder de aandacht gebracht van de scholen. Deze 
stichting biedt een uitgebreid aanbod aan trainingen voor 
docenten en ander onderwijzend personeel, dat is gericht 
op het herkennen van radicalisering en het leveren van 
handvatten voor het omgaan met polarisatie. 

Voor het onderwerp radicalisering zijn in het Actieplan de 
volgende doelstellingen 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 omge-
ving tegen invloeden van het radicaal gedachtengoed; 

- 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. 

BEELD EN ONTWIKKELING
Het landelijke dreigingsniveau met betrekking tot terroristi-
sche aanslagen is door de Nationaal Coördinator Terro-
rismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in december 2019 
afgeschaald van niveau 4 (substantieel) naar niveau 3 
(aannemelijk). Wij blijven alert op de nationale en internati-
onale ontwikkelingen die kunnen leiden tot polarisatie en 
geweld en hebben oog voor de ontwikkeling van het 
links- en rechtsextremisme. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
In de tweede helft van 2019 is de programmascan van de 
aanpak radicalisering, uitgevoerd door Radar en Adviesbu-
reau Gielen, afgerond. Belangrijke aanbevelingen waren o.a. 
het versterken van de samenwerking met het sociaal 
domein, het inzetten op interventies gericht op het vergroten 

3.4 RADICALISERING
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BEELD EN ONTWIKKELING
Het aantal overlastmeldingen van personen met verward 
gedrag in Almere is in 2019 gestagneerd. Naar verhouding 
van het aantal inwoners ligt dit type overlast lager dan 
gemiddeld in de grote steden, waar bovendien de stijging 
van de afgelopen jaren zich heeft doorgezet.

Onder regie van het sociaal domein wordt verder ingezet op 
de implementatie van de aanbevelingen van het onderzoek 
naar de politiemeldingen ‘Verward in 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 Beleidskader sociaal domein 2019 - 2022. 

Tijdens de bespreking van het Actieplan Veiligheid 2019-
2020 op de Politieke Markt van 24 januari 2019 is verzocht 
om aandacht te besteden aan de correlatie tussen huiselijk 
geweld en dierenmishandeling. Sindsdien is in de voorlich-
ting vanuit de gemeente over het herkennen van signalen 
van huiselijk geweld een passage over de relatie met 
dierenmishandeling opgenomen. 

Huisverboden 
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 
tweede helft van 2019 zijn 14 huisverboden opgelegd, ten 
opzichte van 11 huisverboden in de tweede helft van 2018 
en 18 huisverboden in de eerste helft van 2019. Landelijk 
valt op dat het aantal opgelegde huisverboden een dalende 
trend laat zien. Naar deze daling loopt een onderzoek 
binnen de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotter-
dam en Utrecht, waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet 
volgen. 

3.5 HUISELIJK GEWELD 3.6 PERSONEN MET 
VERWARD GEDRAG

Bron: Nationale Politie
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De primaire doelstelling voor het thema rampenbestrijding 
en crisisbeheersing is dat de gemeentelijke organisatie te 
allen tijde goed is voorbereid op een ramp, crisis en 
calamiteit in het kader van de openbare orde en veiligheid. 
In het bijzonder bereiden wij ons voor op incidenten bij de 
grotere evenementen en proberen wij aan de voorkant het 
risico hierop te beperken. Daarnaast is het voor de gemeen-
te belangrijk zicht te houden op en waar nodig sturing te 
geven aan de taakuitvoering van de veiligheidsregio en de 
brandweerorganisatie. 

WAT HEBBEN WIJ IN DE TWEEDE HELFT VAN 
2019 GEDAAN?
Lokale activiteiten (in samenwerking met betreffen-
de partners)
De besluitvorming over de voorgenomen verplaatsing van 
de brandweerkazerne Markerkant naar een kazerne in 
Almere Poort is afgerond. De voorbereidingswerkzaamhe-
den voor de nieuwe kazerne zijn uitgevoerd en in 2020 zal 
gestart worden met de bouw. 

In de tweede helft van 2019 werd verder gewerkt aan de risi-
coscan voor de Floriade 2022. De Floriade BV werkt aan het 
veiligheidsplan, waar de gemeente in een adviserende rol 
aan bijdraagt. 

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

THEMA 4: RAMPENBESTRIJDING 
EN CRISISBEHEERSING

ACTIEPLAN VEILIGHEID 2019-2022 26

Evenementen
Aan de hand van de vastgestelde evenementenkalender 
wordt geadviseerd over specifieke risico’s per evenement. In 
de tweede helft van 2019 is o.a. geadviseerd bij de lokale 
Sinterklaasintochten en een aantal grootschalige sporteve-
nementen waaronder de Challenge Almere-Amsterdam 
(Europees Kampioenschap Triathlon). Daarnaast is de 
interne samenwerking met de afdeling Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving verder versterkt door gezamenlijke 
training en samenwerkingsafspraken over advisering bij 
evenementen en demonstraties.

Regionaal / Veiligheidsregio Flevoland
Het risicoprofiel en beleidsplan van de veiligheidsregio 
wordt voor telkens voor vier jaar vastgesteld. De verwach-
ting was dat deze planvorming eind 2019 gereed zou zijn, 
echter de veiligheidsregio heeft aangegeven meer tijd nodig 
te hebben voor het opstellen en actualiseren van het plan. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Taskforce Financi-
en en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in de afgelopen periode 
veel tijd en capaciteit heeft gevraagd. De vaststelling van het 
risicoprofiel en het beleidsplan schuift door naar 2020. De 
voorbereiding hiervoor ligt primair bij de veiligheidsregio, 
vanuit de gemeente leveren wij input. De vaststelling 

CALAMITEITEN EN INCIDENTEN 
In totaal ontving de Officier van Dienst - 
Bevolkings zorg vijf meldingen in de tweede helft 
van 2019. Er vonden geen GRIP-incidenten11 plaats. 
De meldingen betroffen o.a. de vondst van gevaar-
lijke stoffen en een brand in casino Fair Play aan de 
Sluiskade Almere Haven.

11   De afkorting GRIP staat voor gecoördineerde regionale Incidentbestrijdings-
procedure. Bij grote of complexe incidenten moeten hulpverleners van de 
hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkings-
zorg) 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 formeren 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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gebeurt na een zienswijzeprocedure, waarin de gemeente-
raad zich kan uitspreken. 

De Programmabegroting 2020 van de veiligheidsregio is in 
juni 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad voor een 
zienswijze. Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland 
heeft op 3 juli 2019 de begroting vastgesteld. Naar aanlei-
ding van de motie “toekomst veiligheidsregio” is op 17 
oktober over dit onderwerp gesproken in de gemeenteraad. 
Tijdens deze bespreking is de raad inhoudelijk geïnformeerd 
over de ontwikkelingen die spelen bij de Veiligheidsregio 
Flevoland. 

De gemeenteraad van Almere heeft de samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek 
en Flevoland op 14 november besproken op de Politieke 
Markt en een positieve zienswijze gegeven op deze samen-
werking. In de gezamenlijke bestuursvergadering van de 
twee veiligheidsregio’s met vertegenwoordiging van de 
GGD-besturen, op 4 december 2019, is de samenwerkings-
overeenkomst ondertekend. De samenwerking met de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt in 2020 verder 
vormgegeven.
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