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INLEIDING
Deze voortgangsrapportage Veiligheid 2018 is een extra
voortgangsrapportage in het kader van het actie
programma Veiligheid 2015-2018. De voortgangs
rapportage Veiligheid tweede helft 2017 was zoals
eerder gecommuniceerd de feitelijke afsluiting van het
actieprogramma 2015-2018. Desondanks zijn wij van
mening dat het voor het complete beeld goed is om ook
zicht te hebben op de voortgang van het veiligheids
beeld en de aanpak in Almere in 2018. Om deze reden
ligt deze voortgangsrapportage 2018 voor.
Door het gehele jaar 2018 heen is gewerkt aan het
actieplan Veiligheid 2019 -2022. De (publieke) start is
gemaakt op de Landelijke Veiligheidsdag die jaarlijks in
Almere plaatsvindt. Vanaf deze dag kregen inwoners van
Almere de gelegenheid om mee te denken en mee te
praten over de veiligheid in hun stad ten behoeve van het
nieuwe actieplan. Daarbij is de nieuwe buurtbolide ingezet
om een veiligheidstour door de verschillende stadsdelen
langs evenementen en markten te maken, om zoveel
mogelijk met de inwoners van Almere in contact te komen
over veiligheid. Bewoners werd gevraagd om mee te
denken hoe problemen in de wijk gezamenlijk aangepakt
kunnen worden. Naast de gesprekken met inwoners, het
nieuwe coalitieakkoord, de input van veiligheidspartners
en de uitkomst van de Veiligheidsmonitor- Wijkpeiling
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2017 vormden ook de bijeenkomsten in juli en oktober
2018 met de (nieuwe) raad de basis voor het vierjarige
actieplan Veiligheid 2019- 2022. Dit plan is 28 februari
begin 2019 vastgesteld door de raad.
Hoewel in 2018 veel tijd is gestoken in het tot stand
brengen van het nieuwe actieplan is er onderwijl ook
onverminderd gewerkt aan het realiseren van de ambitie
om criminaliteit en overlast in de stad tegen te gaan en het
veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren. Het
veiligheidsbeeld van 2018 en wat daarvoor is gedaan wordt
belicht in deze voortgangsrapportage.
Hiertoe wordt eerst ingegaan op (2) de algemene ontwikkeling, vervolgens op de thema’s (3) high impact crimes,
(4) veilige buurt, (5) zorg en veiligheid en ten slotte (6)
georganiseerde criminaliteit.

ALGEMENE
ONTWIKKELING
2

ONTWIKKELING CIJFERS
2018 T.O.V. 2017

De ambitie in het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018 is
om de criminaliteit en overlast in de stad tegen te gaan en
de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. In 2018
is het totaal aantal misdrijven in Almere nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2017. De stad is in 2018 qua
inwoneraantal flink gegroeid. In totaal werden 9.892
delicten geregistreerd, tegenover 9.906 in 2017. Deze
stabilisering is iets minder gunstig dan de gemiddelde
ontwikkeling in de regio Midden-Nederland, waar de totale
criminaliteit met 4% daalde. De woninginbraken zijn
gedaald in 2018, terwijl de andere High Impact Crimes iets
zijn toegenomen. De veel voorkomende criminaliteit en
overlast laten een wisselend beeld zien.

High Impact Crimes
Het totaal aantal woninginbraken is met 5% gedaald (van
1.040 naar 993). In vergelijking met de daling van het
aantal geslaagde inbraken (-3%) is in 2018 het aantal
inbraakpogingen iets sterker gedaald (-7%).
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Overige vermogensdelicten

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2018 afgenomen met
3% ten opzichte van 2017. Het betrof een afname van 1.306
naar 1.271 delicten. Binnen deze categorie lieten vooral de
misdrijven huiselijk geweld (-19%) een daling zien. De
straatroven en overvallen namen toe. Dit is een trend die
ook landelijk zichtbaar is.
Straatroven, overvallen en zedenmisdrijven
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De delicten bedrijfsinbraak, winkeldiefstal en zakkenrollerij zijn in 2018 gedaald ten opzichte van 2017.
Bij bedrijfsinbraken (-15%) en zakkenrollerij (-20%) wordt
de al eerder ingezette dalende trend voortgezet. Winkeldiefstal is na een stijging in 2017 in 2018 gedaald met 20%.
Het aantal fietsendiefstallen is na de sterke daling in 2017
nagenoeg gelijk gebleven op dit lage niveau. Auto-inbraHuiselijk
geweld
ken zijn
gestegen
in 2018 (+10%).
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Uitgaansgerelateerde incidenten in Centrum Almere Stad
zijn tussen 2017 en 2018 met 25% gedaald naar 1272.
Veelal betreft het de categorieën ruzie/twist, eenvoudige
mishandeling en vechtpartij. Mishandeling is de categorie
die het sterkst is gedaald.
1) H
 ieronder wordt verstaan alle uitgaansgerelateerde incidenten die plaatsvinden in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag in het
tijdvak 21.00-7.00 uur.
2) In verband met een nieuwe meetmethode zijn de aantallen niet vergelijkbaar met de aantallen die werden gepresenteerd in voorgaande voortgangsrapportages. De oude
methode voldeed niet, aangezien teveel incidenten werden meegenomen die uiteindelijk niet uitgaansgerelateerd bleken te zijn.
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Vernielingen en overlast
Het aantal vernielingen laat al jaren een dalende trend
zien en is in 2018 verder afgenomen met 12%.
Ook twee andere vormen van overlast lieten een daling
zien. Zo nam het aantal meldingen van jeugdoverlast af
met 5% en de meldingen van drugs-/drankoverlast met
15%. De geregistreerde overlast van personen met
verward gedrag liet een stijging zien van 4% ten opzichte
van 2017.
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van één of meer feiten in Almere is in 2018 7% lager dan in
2014
2017 (gedaald van 1.743 naar 1.626).
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‘HIGH IMPACT
CRIMES’

De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen,
de zogenaamde High Impact Crimes, is in 2018 onverminderd voortgezet langs drie sporen: verkleinen slachtofferkans, vergroten burgerbetrokkenheid en vergroten
pakkans. De aanpak is integraal en er wordt intensief
samengewerkt door gemeente, Veiligheidshuis, politie,
corporaties, stichting De Schoor, bewoners en ondernemers. Door analyse van delict, plaats en tijd wordt de
aanpak gericht op die gebieden en die momenten die het
meest kwetsbaar zijn.

geven voorlichting over inbraakpreventie en doen een
aanbod voor gratis preventieadvies aan huis.
In 2018 is verder vervolg gegeven aan het project “Veilig
Wonen”. Hierbij hebben twee Almeerse woningcorporaties,
Ymere en de Alliantie, in samenwerking met de gemeente
ruim 350 huurwoningen inbraakveiliger gemaakt. Het
project werd – voor het derde jaar op rij - financieel
ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
In totaal zijn in de afgelopen jaren ruim 1600 woningen
beter beveiligd door de corporaties.

Verkleinen slachtofferkans
Op kwetsbare tijden, zoals tijdens de donkere dagen en de
vakantieperiodes, zijn medewerkers van Stadstoezicht in
de rol van buurtadviseur ingezet. Die inzet vindt informatie
gestuurd plaats dus in buurten waar relatief veel wordt
ingebroken. Daarbij worden ook preventietips gegeven en
is men alert op verdachte situaties.
Een ieder die een (poging tot) inbraak meemaakte, ontving
een brief van de gemeente met daarin het aanbod voor
gratis preventieadvies en er wordt extra advies aangeboden in straten met relatief veel inbraken. Het preventieteam van de gemeente heeft in 2018 386 keer een PKVW
advies in een woning gegeven.
De BuurTent is 21 keer ingezet op plekken in de stad waar
op dat moment relatief veel werd ingebroken. Het preventieteam van de gemeente, Stadstoezicht, en de wijkagent

In samenwerking met het ministerie van Justitie en
Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid, de politie en corporaties is in 2018 de pilot
digitale deurbel uitgevoerd. In deze pilot is onderzocht in
hoeverre een digitale deurbel bijdraagt aan het veiligheidsgevoel, de objectieve veiligheid en de opsporing. In de
Stedenwijk zijn 96 adressen voorzien van een digitale
deurbel. Begin 2019 is de pilot geëvalueerd. Op www.veilig.
almere.nl/digitale-deurbel is het onderzoek te vinden.
De gemeente organiseert jaarlijks overvalpreventietrainingen voor ondernemers. De training heeft tot doel dat het
overvalrisico zoveel mogelijk beperkt wordt door maatregelen te treffen. Instructies worden gegeven hoe te handelen
in geval van een overval. Ook wordt aandacht besteed aan
hoe een goed signalement gegeven kan worden, om de
pakkans te vergroten. De overvaltrainingen worden

verzorgd door de gemeente en trainers van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). In 2018
hebben drie van deze trainingen plaatsgevonden. Hieraan
namen in totaal ongeveer 60 personen deel.

Onderzoek naar woninginbraken
In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de woninginbraken in Almere. Dit onderzoek is uitgevoerd door de
afdeling Onderzoek en Statistiek van gemeente, samen
met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het
onderzoek had als doel een tweetal vragen te beantwoorden, deze luidden:
1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere
vergeleken met de rest van Nederland?
2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen3 binnen de gemeente?
In Almere wordt meer ingebroken dan gemiddeld in
Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de kenmerken die
de kans op inbraak verhogen in Almere met name zijn: het
percentage niet-veelplegers die niet in hechtenis zijn, de
relatief korte afstand tot treinstations en overstapstations,
het relatief hoge percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (deze groep is vaker slachtoffer
van woninginbraken) en het zijn van een grote gemeente.
Uit de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van
preventiemiddelen blijkt dat de preventiemiddelen die op
3) Voorbeelden van preventiemiddelen zijn buurtpreventieteams, buurt-appgroepen,
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het hebben van een hond.
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het niveau van het adres kunnen worden ingezet een sterk
verlagend effect hebben op de kans op woninginbraken.
Het grootste effect heeft het project Veilig Wonen, gevolgd
door hondenbezit, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het
advies van de gemeentelijke preventieadviseur.
Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de website
www.veiligalmere.nl.

Voor zowel buurtpreventieteams als buurtappgroepen is
een ‘toolkit’ beschikbaar waarin is opgenomen wat zij van
politie en gemeente kunnen verwachten en hoe de
gemeente hen kan faciliteren in de vorm van borden,
stickers en trainingen. De ‘toolkit’ is te vinden op de
website www.veiligalmere.nl. Al deze betrokken Almeerders krijgen een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws
en (preventietips).

van de Mobeyes is het vergroten van de heterdaadkracht
en het veiligheidsgevoel van burgers. De Mobeyes worden
veelal geplaatst in woningen in wijken waar de inbraken op
dat moment stijgen of relatief hoog zijn. De Mobeye geeft
bij waargenomen beweging een alarm af bij de politie. De
agenten gaan bij meldingen direct ter plekke. Vanwege de
positieve resultaten in Stad West is dit project in 2018
uitgerold over de gehele stad.

Vergroten pakkans

Digitaal Opkopers Loket (DOL) en Digitaal Opkopers Register
(DOR)
In 2018 is de controle op het Digitaal Opkopers Loket
(DOL) en Digitaal Opkopers Register (DOR) verder geprofessionaliseerd en zijn nagenoeg alle DOL en DOR-plichtige handelaren gecontroleerd. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de politie.

Vergroten burgerbetrokkenheid
Essentieel voor de HIC aanpak zijn de vele Almeerse
inwoners die samen met gemeente en politie de buurt
veilig houden. In 2018 zijn drie nieuwe buurtpreventieteams gestart: in de Seizoenenbuurt, de Bouwmeesterbuurt en Noorderplassen West. De deelnemers volgden de
training ‘observeren & signalementen onthouden’ van de
politie en gemeente. Dit maakt het totaal aantal teams
zeventien. In totaal zijn ongeveer 250 vrijwilligers bij de
buurtpreventieteams betrokken. Stichting de Schoor
verzorgt de begeleiding van de teams. Er heeft tevens een
training plaats gevonden voor omgaan met jeugd(groepen).
Op 9 oktober 2018 is het Donkere Dagen Offensief ingeluid
en liepen dertien teams vanaf vijftien plekken met onder
meer bewoners, burgemeester, wethouders, wijkagenten,
handhavers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en
veiligheidsmanagers door de wijken. Ruim 10.000 betrokken buurtbewoners gebruiken de ongeveer 100 buurtappgroepen om elkaar te informeren over verdachte situaties
of personen in hun buurt.

Dwangsom inbrekerswerktuig
In 2018 zijn voor het eerst dwangsommen van € 2.500,opgelegd (8) aan personen bij wie de politie inbrekerswerktuig(en) heeft aangetroffen. Dat betekent dat zij dit
bedrag moeten betalen, als zij opnieuw de fout in gaan.
Gemeente en politie willen hiermee inbraken tegengaan
en recidive voorkomen. De APV verbiedt het vervoeren of
bij zich hebben van inbrekerswerktuigen op openbare
plaatsen. Met bestuursrechtelijk handhaven kan voor deze
overtreding een hogere financiële prikkel worden opgelegd, dan in het strafrecht. Dit kan helpen inbrekers af te
schrikken en het aantal woninginbraken terug te dringen.
De hoogte van de dwangsom varieert van € 2.500 tot
€ 10.000.
In 2017 is de gemeente samen met de politie Almere Stad
West gestart met de inzet van Mobeyes (mobiele alarmsystemen). Deze zijn door de gemeente Almere beschikbaar gesteld en in beheer bij de politie. Doel van de inzet

9

Nazorg overval
Sinds 2017 werken gemeente, politie en Slachtofferhulp
Nederland samen conform het protocol nazorg overvallen.
Het doel van het protocol is het zo optimaal mogelijk begeleiden van slachtoffers van een overval. In het protocol
staan de rollen van de betrokken partijen beschreven. De
gemeente heeft de regie en bezoekt een slachtoffer van
een overval naar behoefte om ondersteuning te bieden.
Het betreft hierbij zowel materiële als immateriële
ondersteuning. Alle slachtoffers van overvallen in 2018 is
ondersteuning geboden volgens het protocol nazorg
overvallen.
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VEILIGE
BUURT

Veilig Uitgaan

Festivalplein

Gebiedsontzeggingen

Een rustig verloop van het uitgaansleven gebeurt in
samenwerking tussen horecaondernemers, portiers en
politie. In 2018 is gewerkt aan een nieuw convenant Veilig
en Gezond Uitgaan. Nieuw bij dit convenant is dat ondernemers individueel getekend hebben en ook nieuw is dat
OVSA zich hieraan verbonden heeft. Het convenant is
gericht op behoud en versterking van de veiligheidssituatie
tijdens het uitgaan. Het convenant is 19 december 2018
ondertekend.

Het Driesporenbeleid op het Festivalplein is voortgezet.
Door de nauwe samenwerking politie, handhavers,
cameratoezicht wordt er met regelmaat effectief opgetreden tegen strafbare feiten. Ook de individuele zorg
trajecten zijn gecontinueerd of voor nieuwe aanmeldingen
opgestart.
De discotheek grenzend aan het Festivalplein is gesloopt.
De planvorming voor dit gebied is gestart en dat zal
invloed hebben op de situatie voor de hanggroep die zich
hier ophoudt.

De burgemeester kan een overlastveroorzaker verbieden
een bepaald gebied voor een bepaalde termijn te betreden.
In 2018 zijn vijf waarschuwingen uitgereikt. Daarnaast
heeft de burgemeester naar aanleiding van een ernstige
verstoring van de openbare aan één persoon een gebiedsverbod voor de duur van één maand opgelegd.

Almere centrum: overlast alcohol & drugs, zwer
vers, personen met verward gedrag
Het aantal meldingen overlast van zwervers, alcohol en
drugs is gestegen. Het gedrag dat vertoond wordt, wordt
als intimiderend, agressief of onberekenbaar ervaren. In
een aantal gevallen gaat dit gedrag samen met bedelen. In
overleg met zorgpartners, ggz, politie en handhavers wordt
voortdurend bekeken welke maatregelen getroffen kunnen
worden om de overlast te verminderen.

Stationsgebied
Sinds eind 2017 is voorzien in dagelijks toezicht in de
fietsenstalling Stationsplein. De aanwezigheid van de
toezichthouder bevordert het goed gebruik van de stalling.
De medewerker spreekt personen met wangedrag aan,
voorkomt strafbare feiten en bevordert het veiligheidsgevoel voor gebruikers van de stalling.
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Cameratoezicht
Inmiddels hangen er circa 140 camera’s in het Stadscentrum en het centrum van Almere Buiten en bij twee NS
stations in de gemeente (Almere Centrum en Almere
Buiten). Naast de vaste camera’s kunnen elf mobiele
camera’s ingezet worden op hotspots. Dit om de veiligheid
en leefbaarheid te bewaken. In 2018 zijn vijf mobiele
camera’s ingezet in de omgeving van de fietsenstalling bij
het centraal station. De burgemeester heeft besloten het
tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van de busbaan/
Saffraanplein en busbaan/Lavendelplantsoen na 1 februari
2018 niet meer te verlengen.
In 2018 zijn door Stadstoezicht voorbereidingen getroffen
om per 1 januari 2019 gezamenlijk met de Stichting
Beveiliging Bedrijventerreinen Almere gezamenlijk de
faciliteiten voor het cameratoezicht te delen.
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Tijdelijke sluitingen
In 2018 heeft zich een aantal (ernstige) openbare orde
incidenten voorgedaan, dit is voor de burgemeester
aanleiding geweest om drie horecazaken tijdelijk te
sluiten. Ook heeft de burgemeester op grond van deze
beleidsregel in 2018 tijdelijk een bedrijfspand gesloten,
nadat zich daarin een incident met een vuurwapen had
voorgedaan. De inzet van deze bestuurlijke maatregel is
gebaseerd op de Beleidsregel sluiting van openbare
inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen en is
gericht op een duurzaam herstel van de openbare orde.

Veilig Openbaar Vervoer
In 2018 is flink ingezet op het verbeteren van de veiligheid
in het openbaar vervoer. Met Prorail, NS, Keolis en politie
wordt dagelijks gewerkt aan het verbeteren van de
veiligheid en veiligheidsbeleving in en rond het openbaar
vervoer. Begin 2018 heeft het op orde krijgen van het
aantal Boa’s in het busvervoer conform de concessievoorwaarden extra bestuurlijke en ambtelijke inzet gevraagd.

Vanaf 1 april 2018 waren er conform de concessievoorwaarden 25 Boa’s beëdigd en vanaf half augustus 2018 zijn
de vijftien extra boa-bevoegde medewerkers werkzaam.
Vanaf 2018 is een nieuw convenant voor het Lokaal
Veiligheidsarrangement Openbaar vervoergebied Almere
van kracht. De afspraken die hierin zijn gemaakt, worden
uitgevoerd. De focus lag hierbij op het verlagen van de
A-incidenten (de zwaarste gevallen die vallen onder het
strafrecht, zoals mishandeling, bedreiging en diefstal). In
het busvervoer vonden 383 incidenten plaats. Dit betrof 28
A-incidenten (waarvan de meeste zonder geweld of
vernieling), 264 B-incidenten en 91 C-incidenten.

Nieuw convenant betaald voetbal
In december 2018 is het nieuwe Convenant betaald voetbal
Almere 2018-2020 tussen gemeente, politie, Openbaar
Ministerie en Almere City FC ondertekend. Doel van deze
publiek-private samenwerking is de informatie-uitwisseling tussen de partners te verbeteren en de mogelijkheden
tot handhaving van wet- en regelgeving te vergroten, om
voetbalvandalisme en -geweld tegen te gaan.

KVO
Op 14 november 2018 stond de jaarlijkse Veiligheidsbijeenkomst voor ondernemers in het teken van cybercrime. De
aanwezige ondernemers en partners kregen een training
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
over digitale veiligheid en weerbaarheid. Verder zijn dit
jaar vijf KVO-gebieden opnieuw gecertificeerd. Bedrijven-

terrein de Randstad is voor de 4e keer en bedrijventerrein
de Lagekant voor de tweede keer gecertificeerd. Winkelgebied Almere Haven heeft zijn derde ster behaald, winkelgebied Almere Buiten heeft zijn vijfde ster behaald en
winkelgebied Almere Stad heeft de gouden ster behaald
(zesde certificering).

Jaarwisseling
Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 is geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij bewoners zelf afspraken konden maken over het wel of niet
afsteken van vuurwerk in hun straat of buurt. In 2019
wordt deze pilot geëvalueerd. Tevens heeft de gemeenteraad in december een motie aangenomen waarin wordt
opgeroepen om voor de zomer 2019 te komen met een
afwegingskader voor verplichte vuurwerkvrije zones bij
kwetsbare locaties.

DE JAARWISSELING IS
NET ALS VOORGAANDE
JAREN RELATIEF RUSTIG
VERLOPEN, ZONDER
NOEMENSWAARDIGE
INCIDENTEN

De jaarwisseling zelf is net als voorgaande jaren een
relatief rustig verlopen, zonder noemenswaardige
incidenten. Er heeft geen geweld tegen hulpverleners of
werknemers met een publieke taak plaatsgevonden. Wel
steeg het aantal aanhoudingen door de politie van dertien
ten opzichte van vijf in 2017. De brandweer moest 40 maal
uitrukken, dat is ten opzichte van andere jaren ook een
stijging. De schade aan gemeentelijke eigendommen is
ook groter dan vorig jaar. Het gebruik van zeer zwaar
vuurwerk, waarschijnlijk illegaal vuurwerk, leidt tot
grotere schade waardoor de reparatiekosten hoger liggen.
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ZORG
EN VEILIGHEID
5
Na een stijging van het aantal meldingen jeugdoverlast in
2016 en 2017 is deze in 2018 weer gedaald met -5%. Voor
jeugdcriminaliteit geldt dat het aantal 12 – 25 jarigen dat
verdacht wordt van het plegen van één of meer strafbare
feiten in Almere vanaf 2014 een dalende lijn laat zien. Het
aantal jeugdige verdachten in 2018 is 7% lager dan in
2018.

Aanpak problematisch jeugdgroepen
In de aanpak van problematische jeugdgroepen vanuit het
JIT wordt het zogenaamde 7 stappenplan gehanteerd. Dit
is in 2018 geheel ingebed in de werkwijze. Signaleren,
informatie delen, analyseren en duiding van problematisch
groepsgedrag maken hier deel vanuit. Een doorgaande
trend is dat de jeugdgroepen steeds minder zichtbaar zijn
als vaste groep. Jongeren bewegen zich als los-vaste
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netwerken door de stad. Vanuit de JIT partners is in 2018
gewerkt aan een wijze om jeugdnetwerken vroegtijdig in
beeld te krijgen. Door bespreking in het JIT worden de
positieve en negatieve kopstukken geïdentificeerd. De
aanpak richt zich zowel op zowel de omgeving als groepsen persoonsniveau. Waar nodig worden negatieve kopstukken aangemeld voor een persoonsgerichte aanpak (PGA).
In 2018 heeft de drieledige aanpak van jeugdoverlast en
-criminaliteit dat zich richt op het gebied, de groep en de
persoon zich meer samenhangend doorontwikkeld.

Schoolveiligheid
In juni 2018 heeft een stedelijke bijeenkomst plaatsgevonden over het thema polarisatie.
In april en oktober zijn reguliere netwerkbijeenkomsten
over sociale veiligheid georganiseerd. Een belangrijke
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ontwikkeling is de toenemend problematiek die voortkomt
uit het gebruik van de sociale media voor zowel leerlingen
als docenten. Dit thema krijgt de komende tijd de volle
aandacht binnen het onderwijs en het netwerkoverleg.

Radicalisering
Er zijn in 2018 wederom deskundigheidsbevorderingstrainingen aangeboden aan eerstelijns professionals, hier
hebben ruim 80 professionals aan deelgenomen. Jongeren
hebben een dialoogbijeenkomst georganiseerd, waarbij
moslimjongeren en jongeren zonder islamitische achtergrond met elkaar in gesprek gingen over de vraag; wat heb
jij nodig om succesvol te zijn in je leven als jongere in
Almere.

Woonoverlast
Openstaande casussen
Aantal afgerond in 2018
Langlopende casussen (>1 jaar)
Totaal

24
15
4
43

In 2017 zijn 75 casussen behandeld. In 2018 lijkt daarmee
sprake te zijn van een daling van het aantal gevallen van
ernstige woonoverlast. Een deel van deze daling is te
verklaren doordat de manier van registeren is veranderd,
mede ingegeven door eisen voortvloeiende uit de AVG.
Sinds mei 2018 wordt gewerkt met een digitaal registratiesysteem voor de casussen waarin partners meldingen
kunnen maken en dossiers worden bijgehouden. Voor elke
melding wordt afgewogen of er daadwerkelijk integraal
informatie gedeeld moet en kan worden alvorens een
casus op te starten. Op deze wijze is de selectie ‘aan de
voorkant’ strenger, waardoor minder casussen in het
casusoverleg besproken hoeven te worden. Een melding
kan vaak ofwel op een andere wijze worden afgedaan,
ofwel worden doorverwezen naar (bijvoorbeeld) hulpverlening.

In het kader van de wet aanpak woonoverlast zijn in 2018
drie waarschuwingsbrieven verstuurd aan overlastgevers
in drie verschillende casussen. In alle drie de gevallen is
de overlast afgenomen of op een andere wijze opgelost
waardoor een bestuurlijke maatregel niet nodig is
gebleken.

Huiselijk geweld
Eén van de maatregelen in de aanpak is het opleggen van
een tijdelijk huisverbod door de burgemeester. Hierbij
wordt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang
tot de woning ontzegd. Zo ontstaat een afkoelperiode,
waarbij alle betrokkenen hulp krijgen. In 2018 zijn in totaal
34 huisverboden opgelegd, ten opzichte van 51 huis
verboden in 2017. Landelijk is een daling in het aantal
opgelegde huisverboden waarneembaar. De vier grote
steden zijn een onderzoek gestart naar de daling van het
aantal huisverboden. Uit cijfers van de politie blijkt dat
sinds een aantal jaar het aantal misdrijven huiselijk
geweld in Almere daalt. De daling bedraagt in 2018 -19%
ten opzichte van 2017.
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ER LIJKT SPRAKE
TE ZIJN VAN EEN
DALING VAN HET
AANTAL GEVALLEN
VAN ERNSTIGE
WOONOVERLAST
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GEORGANISEERDE
CRIMINALITEIT
6
In juli 2018 is het nieuwe prostitutiebeleid vastgesteld. In
het prostitutiebeleid is beschreven hoe de gemeente haar
prostitutiebeleid actualiseert en inspeelt op veranderingen
in wetgeving en markt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Met de nieuwe beleidsnota
streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die
veilig is voor zowel prostituees als hun klanten. Dit doel
moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier
speerpunten: regulering van de vergunde branche, aanpak
van misstanden, versterken van de positie van de prostituee en toezicht en handhaving.
Het thema mensenhandel heeft in 2018 de nodige
aandacht gekregen in samenwerking tussen het sociaal
domein, vergunningverlening, toezicht en handhaving en
veiligheid. Er is een QuickScan uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de huidige aanpak in Almere en Flevoland en
welke verbeteringen bij kunnen dragen aan de sluitende
aanpak van mensenhandel. Om mensenhandel te bestrijden en slachtoffers hulp te bieden is daarnaast een
meervoudige aanpak noodzakelijk, waarbij de veiligheidskolom en de zorgkolom goed samenwerken. Landelijk
wordt uitgegaan van een aanpak die zich richt op vier
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hoofdgebieden: Signaleren – Beschermen –Strafrechtelijk
proces – Compensatie. Ook is in 2018 een zorgcoördinator
Mensenhandel geworven die in 2019 aan de slag is gegaan
voor heel Flevoland (in opdracht van Almere als centrumgemeente).
Het projectmatig werken in de aanpak van ondermijning is
in 2018 uitgebreid. Er zijn meer integrale projecten
opgestart onder het RIEC convenant dan voorgaande jaren.
Hierin is samengewerkt met o.a. de politie, de Belastingdienst, het UWV, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse interne afdelingen. Ook is de lokale
casustafel geprofessionaliseerd.
In 2018 is gestart met intensivering van samenwerking van
informatiegestuurd werken door diverse afdelingen zoals
burgerzaken, VTH, sociale recherche, belastingen en
veiligheid. Ook de verbinding tussen zorg en veiligheid
blijft hier nauwlettend een punt van aandacht. Een goed
gezamenlijk informatiebeeld draagt niet alleen bij aan de
dienstverlening en het beter uitvoeren van processen,
maar kan er ook voor zorgen dat tijdig zwaardere problematiek (zoals ondermijning) wordt ontdekt.
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De looptijd van het hennepconvenant Midden-Nederland is
met twee jaar verlengd, te weten tot 1 september 2019. Op
dit moment zijn de aanpassingen voor een nieuw convenant in een vergevorderd stadium. Onder dit convenant is
het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen politie,
gemeenten, netbeheerders en woningcoöperaties.
In het najaar van 2018 is het regioplan ‘wie praat die gaat’
opgesteld door de samenwerkende partners binnen
Midden-Nederland. Ook de gemeente Almere heeft hier
actief aan bijgedragen. Dit plan is ingediend bij het
Ministerie van Justitie en Veiligheid om aanspraak te
maken op de versterkingsgelden. Met die gelden wordt in
de tweede helft van 2019 gestart met het versterken van
de lokale, districtelijke en regionale aanpak van ondermijning.

Onderwerp zaak:

2016

2017

2018

136

1054

Drugshandel
Hennepteelt

135

niet apart
geregistreerd

niet apart
geregistreerd

2

3

2

30

26

136

22

17

127

21

21

32

104

60

348

Mensenhandel, prostitutie, etc.

9

22

119

Overig (bijv. illegaal gokken)

3

3

2

Harddrugs
Controle growshops/coffeeshops

65

Nevenstaande tabel laat de inzet zijn die is gepleegd door
de toezichthouders van het interventie woonoverlast. Dit
gespecialiseerde team houdt zich bezig met de aanpak van
woonoverlast en georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hierna een toelichting op enkele cijfers die een
verandering laten zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Vervuiling door dier en mens
Milieu / Vervuiling
Overbewoning e.d.
Overbewoning, arbeidsmigranten, illegale kamerverhuur, etc.
Overtreding van de bouwvoorschriften, met bedreiging van de
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid
Bedreiging van veiligheid, gezondheid, leefomgeving en
openbare orde
Gebruik in strijd met bestemmingsplan
Verwevenheid onderwereld/bovenwereld

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

7

1

2

35

2

910

368

291

226

Lokale persoonsgerichte aanpak
Personen in de stad die herhaaldelijk voor zware overlast
en criminaliteit zorgen, waaronder negatieve kopstukken
uit problematische jeugdgroepen, worden aangemeld voor
de persoonsgerichte aanpak (PGA). Personen die (nog)
niet voldoen aan de criteria voor de TOP X in het Veiligheidshuis, komen in aanmerking voor de lokale persoonsgerichte aanpak (Lokale PGA). Per 2018 geeft de GGD
Flevoland uitvoering aan de procescoördinatie en regie op
integrale aanpak van de lokale PGA. Dit wordt in 2019
voortgezet.

4) D
 e cijfers voor hennepkwekerijen zijn iets lager dan voorgaande jaren omdat er minder ruimdagen zijn gepland voor de binnengekomen meldingen. Of er sprake is van een
dalende trend met betrekking tot het aantal hennepkwekerijen is onduidelijk.
5) Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de politie om ook bestuurlijk meer in te zetten bij het aantreffen van harddrugs. Dit heeft geleid tot een stijging in het aantal behandelde zaken door de gemeente.
6) Onder deze categorie worden per 2018 alleen de milieuvervuilingen geboekt. Daarom is deze categorie gedaald. Vervuilingen door mens en dier zijn toegevoegd bij de
categorie ‘Bedreiging van veiligheid, gezondheid, leefomgeving en openbare orde’ deze categorie is hierdoor wat gestegen ten opzicht van vorige jaren.
7) De reguliere meldingen van kamerverhuur worden nu opgepakt door handhaving bebouwde omgeving. Complexere casuïstiek die kan duiden op aanwezigheid arbeidsmigranten en eventuele arbeidsuitbuiting wordt opgepakt door het interventieteam.
8) Deze categorie fluctueert door de jaren heen sterk. Dit komt omdat hier onder andere de integrale controles van de handhavingsestafette in worden bijgehouden. Soms
wordt daarbij een bedrijventerrein gecontroleerd en wordt er veel strijdigheid gebruik bestemmingsplan geconstateerd, andere jaren ligt de focus op bijvoorbeeld opslagboxen en zien we een andere type overtredingen.
9) Dit cijfer is deels gebaseerd op het aantal meldingen van overlast dat binnenkomt. Alle vergunde prostitutiebedrijven worden 6x per jaar bezocht. Illegale prostitutie wordt
gecontroleerd op basis van overlast van omwonenden.
10) Dit betreft een restcategorie waarbij de afgelopen jaren steeds zo veel mogelijk op een inhoudelijke categorie wordt weggeschreven.
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