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“SAMEN WERKEN AAN
EEN VEILIG ALMERE”
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Dit is de derde voortgangsrapportage over het Actie-
programma Veiligheid 2015-2018 . Net als in de afgelo-
pen jaren wordt ieder half jaar een rapportage gepre-
senteerd, en met de gemeenteraad besproken, over de 
voortgang van het veiligheidsbeleid in de afgelopen zes 
maanden . Deze rapportage geeft de stand van zaken 
weer over de periode juli tot en met december 2015 . De 
voortgangsrapportage begint met een aantal algemene 
ontwikkelingen . Daarna wordt per thema verslag 
gedaan . 

AMBITIE 2015-2018

Tegengaan van criminaliteit en overlast in de stad en het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners.

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

criminaliteit en woonoverlast

Kenmerken van de aanpak
•	 	Integraliteit.
•	 	De	gemeente	heeft	de	regie	over	het	veiligheidsbeleid,	

maar de aanpak is een gedeelde verantwoordelijkheid 
met de partners en inwoners. Deze betrokkenheid 
wordt gestimuleerd. 

•	 	We	werken	probleemgericht	en	informatiegestuurd.	
Daar is de inzet op gericht. 

•	 	In	de	communicatie	over	veiligheid	wordt	maatwerk	
toegepast. 

•	 	Flexibiliteit	bij	de	inzet	van	mensen	en	middelen.	
Doen wat nodig is. 

•	 	Innovatief	bij	het	vinden	en	proberen	van	nieuwe	
methoden en maatregelen.

INLEIDING
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In 2015 daalde het totaal aantal misdrijven in de stad met 
14%. Dat is een sterkere daling dan in de rest van de regio 
Midden Nederland (-5%). Het aantal misdrijven per 1.000 
inwoners	is	57,2.	Daarmee	is	de	criminaliteit	in	Almere	op	
het	laagste	niveau	van	in	ieder	geval	de	afgelopen	tien	jaar.
 

De gunstige ontwikkeling in Almere wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door de sterke daling van het aantal 
woninginbraken	(-26%),	vernielingen	(-20%)	en	bedrijfs-
inbraken	(-23%).	Ook	de	geweldsmisdrijven	zijn	afgeno-
men,	zoals	straatroof	(-29%).

ALGEMENE
ONTWIKKELING

ONTWIKKELING CIJFERS 
T .O .V . 2014

“DE CRIMINALITEIT
IN ALMERE IS MET

14% GEDAALD”
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Het	aantal	woninginbraken	nam	verder	af,	van	1.256	naar	
928	(-26%,	in	Midden	Nederland	-11%),	en	is	daarmee	
gehalveerd t.o.v. twee jaar geleden. 

Van het totaal aantal woninginbraken bestaat nu 43% uit 
pogingen.	Onderstaande	grafiek	laat	zien	dat	het	verschil	
tussen het aantal geslaagde woninginbraken en het aantal 
pogingen	in	de	afgelopen	jaren	kleiner	is	geworden.	Het	
resultaat	van	alle	maatregelen	die	zijn	genomen,	preven-
tief	en	repressief,	om	de	woninginbraken	tegen	te	gaan.

Het aantal woninginbraken per 1.000 inwoners in Almere 
is	4,7	en	daarmee	terug	op	het	niveau	van	voor	2010.	Ook	
ligt	dit	cijfer	lager	dan	in	de	vier	grote	steden	in	Neder-
land.

Het	aantal	auto-inbraken	bedraagt	719,	een	daling	van	
23%.	Ook	het	aantal	bedrijfsinbraken	nam	verder	af,	van	
460 naar 355 (-23%). Het aantal vernielingen nam met 20% 
af	naar	1.256.	Het	aantal	gevallen	van	fietsendiefstal	nam	
licht	toe	van	835	naar	846	(+1%,	in	Midden	Nederland	
+12%).	Echter,	in	vergelijking	met	dezelfde	periode	vorig	
jaar	is	het	aantal	gevallen	van	fietsendiefstal	in	het	
afgelopen	halfjaar	met	18%	gedaald.	In	algemene	zin	
wordt	een	toename	van	diefstal	van	e-bikes	geconstateerd.	

Binnen de categorie overlast daalde het aantal meldingen 
jeugdoverlast	met	22%	naar	779	(-2%	in	Midden	Neder-
land). Het aantal jeugdige verdachten 12 t/m 24 jaar 
bedroeg	2.198	(in	2014:	2.498).	Het	aantal	gevallen	van	
drugs/drankoverlast	is	licht	gestegen,	van	353	naar	366.	In	
brede	zin	is	een	aantal	vormen	van	overlast	gestegen,	
zoals overlast door verwarde personen (+12% naar 484). 

Het	aantal	geweldsmisdrijven	is	met	9%	gedaald.	Het	
aantal straatroven bedroeg 115 (162 in 2014). 
Het	aantal	overvallen	nam	toe	van	16	naar	18,	maar	ligt	
nog altijd beduidend lager dan in de jaren voor 2014. 
Huiselijk	geweld	bleef	met	419	gevallen	nagenoeg	gelijk.	
Het uitgaansgeweld1 is gedaald. In het Stadscentrum van 
175	(2014)	naar	145	(2015).	In	Almere	Buiten	werden	19	
gevallen van uitgaansgeweld waargenomen (in 2014 25). 
Veelal	betreft	het	de	categorieën	‘eenvoudige	mishande-
ling’,	‘ruzie/twist’	en	‘vechtpartij’	zonder	gevolgen.
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1)   Hieronder 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.
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INTELLIGENCE/INFORMATIEGESTUURD WERKEN
Intelligence	is	een	ondersteunende	functie	voor	de	speerpunten	van	het	Actieprogramma	
Veiligheid	2015-2018.	Vanuit	de	functie	wordt	steeds	gezocht	naar	relevante,	nieuwe	en	
actuele	inzichten.	Dit	gebeurt	onder	andere	door	het	bij	elkaar	brengen	van	informatie	uit	
diverse	interne	en	externe	bronnen.	Ook	vinden	er	regulier	analyses	plaats,	zoals	op	het	
gebied	van	woninginbraken,	straatroof,	veiligheid	op	bedrijventerreinen	etc.	

Het	Veiligheids	Informatie	Systeem	(VIS)	ondersteunt	alle	veiligheidsmedewerkers	met	
actuele	gegevens	over	de	veiligheid	in	wijken	en	buurten.	Op	basis	van	deze	informatie	wordt	
flexibel	ingespeeld	op	actualiteit	en	wordt	het	toezicht	in	de	wijken	op	basis	van	actuele	
informatie	gestuurd	naar	de	plekken	waar	dat	nodig	is.	Het	VIS	is	in	middels	verrijkt	met	
informatie	omtrent	woningbezit.	Nu	VTH/Stadstoezicht	haar	nieuwe	registratiesysteem	heeft	
ingevoerd kunnen ook gegevens van Stadstoezicht input vormen voor het VIS. Dit zal een 
verrijking van het veiligheidsbeeld van de stad opleveren. 

Het	‘concept’	Veiligheidsinformatiesysteem	is	met	enthousiasme	begroet	door	bureau	RVS	
Midden	Nederland.	Momenteel	loopt	een	pilot	om	het	Almeerse	Veiligheids	Informatie	
Systeem	binnenkort	uit	te	rollen	in	enkele	pilotgemeenten	in	politieregio	Midden	Nederland.	
Bij	een	positief	verloop	van	de	pilot	zullen	alle	39	gemeenten	van	de	regio	Midden	Nederland	
kunnen	beschikken	over	het	Veiligheidsinformatiesysteem.

Veiligheidsgegevens	zijn	nu	ook	onderdeel	van	de	Straatkubus,	waardoor	de	Straatkubus	een	
completer	beeld	laat	zien	van	de	leefbaarheid	in	de	Almeerse	wijken.	Veiligheid	is	immers	een	
belangrijk	onderdeel	van	de	leefbaarheid	in	wijken	en	buurten.

De	Signaleringstool,	die	ontwikkeld	is	voor	de	integrale	gemeentelijke	aanpak	van	diverse	
vormen	van	fraude	en	ondermijning,	vormt	een	belangrijk	ondersteuning	bij	de	handhaving	
van	risicoadressen.	Dit	zijn	adressen	waarbij	meerdere	interne	partners	signalen	of	vermoe-
dens	van	fraude	of	ondermijning	hebben.	De	tool	voldoet	aan	alle	reglementen	en	vereisten	
van	privacy.	

Intelligence is een onderwerp dat steeds meer op de agenda van gemeenten komt te staan. 
Almere	is,	samen	met	enkele	andere	gemeenten,	voorloper	in	het	ontwikkelen	van	die	functie.	
Onder	andere	door	signalen	vanuit	deze	voorlopers,	hebben	nu	ook	de	VNG,	het	ministerie	van	
V&J,	het	CCV	en	RVS	het	onderwerp	op	de	agenda	gezet.
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‘HIGH IMPACT
CRIMES’1

WAT
WILLEN WE 
BEREIKEN?

Het versterken van de aanpak “High Impact 
Crimes” (woninginbraken, straatroven en 
overvallen) langs drie sporen: verkleinen 
slachtofferkans, vergroten burgerbetrokken-
heid en vergroten pakkans. 

Probleemgerichte 
inzet van mensen en 
middelen op kwetsba-
re tijden en locaties.

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

Het aantal overvallen wordt 
op het lage niveau van 2013 
gehouden. 

 Straatroven zijn met 15% 
gedaald t.o.v. het vijfjaars-
gemiddelde over de periode 
2009 t/m 2013.

Het versterken van de parti-
cipatie en signaalfunctie van 
bewoners en professionals 
in de wijk.

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

AFSPRAKEN 2018
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Woninginbraken, straatroven en overvallen
De	intensieve	aanpak	van	Woninginbraken,	Straatroven	en	
Overvallen	bestaat	uit	drie	sporen:	verkleinen	slachtoffer-
kans,	vergroten	burgerbetrokkenheid	en	vergroten	
pakkans.	Door	analyse	van	delict,	plaats	en	tijd,	kunnen	
we de aanpak steeds meer richten op die gebieden en 
momenten die het meest kwetsbaar zijn. 

•	 Tijdens	de	donkere	dagen,	vanaf	oktober	tot	maart,	is	
extra	toezicht	in	wijken	ingezet,	is	een	avond	voor	
Waaks deelnemers gehouden in het OBT centrum waar 
de	politie	een	training	‘observeren	en	signalementen	
onthouden’	heeft	gegeven.	Voor	vakantieperiodes	
worden	,	via	verschillende	media,	extra	preventietips	
gegeven. 

•	 In	september	is	gestart	met	een	nieuw	initiatief:	de	
BuurTent. Deze is drie keer ingezet op een aantal 
kwetsbare plekken in de stad. Met de BuurTent is aan 
120-150 bewoners voorlichting en preventietips 
gegeven. Dit is een opkomstpercentage van ongeveer 
18%	(bewonersavonden	2014:	3%).	

•	 Het	preventieteam	van	de	gemeente	heeft	144	keer	een	
PKVW2 advies in een woning gegeven. Over heel 2015 
betrof	het	320	adviezen.	In	2014	werden	960	adviezen	
gegeven. In dat jaar was er voor bewoners een subsi-
dieregeling om preventiemaatregelen te nemen. 

•	 Een	ieder	die	een	(poging	tot)	inbraak	meemaakt,	
ontvangt	een	brief	met	daarin	het	aanbod	voor	gratis	
preventieadvies	en	er	wordt	extra	advies	aangeboden	in	
straten	met	relatief	veel	inbraken.	Verder	is	voorlichting	
gegeven	tijdens	zes	bewonersbijeenkomsten,	drie	keer	
tijdens	de	Buurtent,	drie	maal	tijdens	een	bijeenkomst	
van de politie in het winkelcentrum Almere-Buiten.

•	 In	de	tweede	helft	van	2015	is	11	keer	subsidie	toege-
kend voor kleine veiligheidsprojecten (voornamelijk 
woningbouwverenigingen). In totaal is er in 2015 16 
keer subsidie toegekend (o.a. achterpaden). De 
subsidie	kleine	veiligheidsheidsprojecten	is	beëindigd	
per 31 december 2015. 

•	 Eind	2014	is	het	Digitaal	Opkopersregister	geïmple-
menteerd. Het aantal aansluitingen bedraagt inmiddels 
49.	Op	basis	van	controles	is	er	door	de	politie	in	26	
zaken	één	of	meer	keer	proces	verbaal	opgemaakt	en	
zijn 13 verdachten aangehouden. Twee winkeliers zijn 
veroordeeld door het OM voor het niet bijhouden van 
het opkopersregister (beiden een boete van 2.100 euro).

•	 In	het	kader	van	de	aanpak	overvallen	hebben	winke-
liers in Haven en Buiten gebruik gemaakt van de gratis 
veiligheidsscan. Met deze veiligheidsscan kunnen 
ondernemers	de	veiligheid	in	hun	bedrijf	verbeteren.	De	
scan wordt ter plekke uitgevoerd door een CCV-advi-
seur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en gratis 
adviseert over maatregelen om de veiligheid in en om 
het	bedrijf	te	vergroten.

•	 Eind	2015	is	een	analyse	gemaakt	van	de	modus	
operandi,	daders,	slachtoffers	en	buit	van	straatroven.	
Hieruit	is	gebleken	dat	de	helft	van	de	slachtoffers	
onder de 17 jaar is. De buit bestaat meestal uit mobiele 
telefoons.	Deze	analyse	wordt	in	2016	gebruikt	voor	een	
gerichtere	aanpak	van	straatroven,	naast	bestaande	
maatregelen	als	het	roofteam	van	de	politie	en	een	
dadergerichte aanpak. 

Veiligheidshuis Flevoland
Het	Veiligheidshuis	Flevoland	heeft	de	focus	op	drie	
pijlers:	huiselijk	geweld,	BIJ	(Bestuurlijke	Informatie	
Justitiabelen)	en	de	Top-	X	aanpak	voor	‘High	Impact	
Crimes’.	Daarbij	richt	het	Veiligheidshuis	zich	op	complexe	
casuïstiek	waarbij	ketenoverstijgend	gewerkt	moet	worden	
om tot een oplossing te komen. Voor de Top-X is de 
ingezette doorontwikkeling van de aanpak voortgezet. 
Daarbij wordt er gewerkt met trajecten op het gebied van 
zorg,	straf	en	onderwijs.	Door	een	goede	samenwerking	
met de verschillende partners wordt steeds maatwerk in 
de	trajecten	geleverd.	De	maatwerktrajecten	variëren	van	
elektronische controle (enkelband) tot gezinsbegeleiding 
of	het	toeleiden	naar	school	en/of	werk.	Aan	het	einde	van	
2015	zat	ongeveer	19%	vast.	Over	de	achtergrond	van	de	
personen op de lijst kan worden gezegd dat twee derde 
behoort	tot	de	leeftijdscategorie	18-24	jaar.	Daarbij	zien	we	
dat er is sprake van meervoudige problematiek binnen het 
hele	gezinssysteem.	Om	die	reden	blijft	het	Veiligheidshuis	
zich richten op de persoon in kwestie maar ook op zijn 
omgeving	(gezin,	netwerk,	school,	werk,	etc.).	Er	wordt	
gewerkt	met	het	één	kind,	één	gezin,	één	plan,	ook	op	
school principe.

2)  Politie Keurmerk Veilig Wonen.
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Huiselijk geweld
In 2015 is de kadernota Regionaal Kompas Flevoland 2015 
– 2017 vastgesteld door de colleges in de zes gemeenten 
van	Flevoland.	De	gemeenteraad	van	Almere	heeft	de	
beleidsuitgangspunten vastgesteld. Onderdeel van het 
Regionaal	Kompas	is	het	beleidskader	Vrouwenopvang,	
huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarin zijn de 
hoofddoelen	bepaald	met	betrekking	tot	preventie,	
hulpverlening en nazorg. Voor de zomer 2016 wordt het 
Uitvoeringsplan	Vrouwenopvang,	huiselijk	geweld	en	
kindermishandeling	Flevoland	2016	-	2017	ter	informatie	
aan de raad aangeboden. Dit gebeurt onder verantwoorde-
lijkheid	van	de	wethouder	Participatie,	werk	en	inkomen.	
Verder	is,	vanwege	de	komst	van	Veilig	Thuis,	een	aantal	
processen	en	afspraken	nader	bekeken.	Zo	heeft	het	
Veiligheidshuis	Flevoland	in	2015,	naast	de	aanpak	van	
zeer	complexe	huiselijk	geweldzaken	(samenloop	straf	en	
zorgketen),	een	start	gemaakt	met	het	vernieuwde	
samenwerkingsproces met Veilig Thuis en de gemeente 
Almere,	als	centrumgemeente.	Naast	deze	lokale	ontwik-
keling	zijn	landelijk	de	Nationale	Politie,	de	Veilig	Thuis	
organisaties en het OM een nieuw samenwerkingsmodel 
overeengekomen.	Het	model	bevat	heldere	afspraken	over	
informatie-uitwisseling	tussen	Veilig	Thuis	–	Politie	en	OM.	
Ook de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering 
zijn belangrijke partners voor onderdelen van dit proces. In 
Flevoland	start	in	maart	2016	het	nieuwe	afstemmings-
overleg Veilig Thuis – Politie en OM als vervolg op de 
landelijke	afspraken.	Uitgangspunt	daarbij	is	dat	er	
niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Het 
opleggen van huisverboden is een instrument in de 
aanpak.	In	de	tweede	helft	van	2015	zijn	25	huisverboden	
opgelegd	(t.o.v.	24	in	de	eerste	helft	van	2014,	26	in	de	
tweede	helft	van	2014	en	33	in	de	eerste	helft	van	2015).

“UITGANGSPUNT IS DAT ER 
NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP 

MAG VALLEN”
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BUURTPREVENTIETEAMS

BURGERNETDEELNEMERSBUURTAPP-GROEPEN

“SAMEN WERKEN AAN
EEN VEILIG ALMERE”

In Almere zijn er 14 buurtpreventieteams 
actief	die	samen	met	de	politie	en	de	
gemeente ervoor zorgen dat de buurt 
leefbaar	en	veilig	blijft.

In Almere speuren 16.550 paar oren en 
ogen	mee	naar	vermiste	of	verdachte	 
personen tijdens een Burgernetactie. 

Heel veel betrokken buurtbewoners 
gebruiken buurtapp-groepen om 
elkaar	te	informeren	over	verdachte	
situaties	of	personen	in	hun	buurt.	

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

60

INITIATIEVEN BURGERPARTICIPATIE VEILIGHEID JAN
2016
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VEILIGE
BUURT

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

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

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

Zichtbaar en daadkrachtig  
toezicht op straat en hiervoor  
het aantal handhavers op straat 
met 10 fte uitbreiden. 

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

Het percentage inwoners dat zich 
wel eens onveilig voelt in de buurt 
is verlaagd van 29% naar 25% 
(bron: Veiligheidsmonitor 2013). 

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

WAT
WILLEN WE 
BEREIKEN?

AFSPRAKEN 2018
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Stadstoezicht
De inzet van de handhavers van Stadstoezicht is probleem-
gericht	en	informatie	gestuurd	op	hotspots	en	hottimes	
waar overlast wordt ervaren. De samenwerking met politie 
en buurtpreventieteams is hierbij verder vormgegeven. 
Voor	de	buurtpreventie	is	er	een	contact	handhaver	(boa),	
die samen met de wijkagent de contacten onderhoudt en 
beschikt	over	specifieke	kennis	van	de	buurt	of	wijk.	Wat	
betreft	de	politie	kan	worden	genoemd	dat	een	politieme-
dewerker is gedetacheerd bij Stadstoezicht om de 
afstemming	en	samenwerking	te	bevorderen.	
Vanwege de zichtbaarheid in de wijk vindt surveillance 
zoveel	mogelijk	plaats	op	de	bike,	fiets,	scooter	en	te	voet.	
Stadstoezicht	beschikt	inmiddels	over	19	opgeleide	bikers.	
De auto wordt voor minder dan 30% gebruikt bij de 
werkzaamheden.

Alle handhavers beschikken over Boa bevoegdheid. Er 
wordt	optreden	tegen	strafbare	feiten	waarbij	het	geven	

van	een	waarschuwing,	het	toepassen	van	bestuursdwang	
of	de	bestuurlijke	strafbeschikking	(bekeuring)	instrumen-
ten zijn. Jaarlijks vinden er trainingen plaats waarbij de 
handhavers ook getraind worden in het gebruik van 
handboeien.	In	de	tweede	helft	van	2015	is	in	geen	enkele	
zaak van de handboeien gebruik gemaakt. Naast de 
reguliere	trainingen	hebben	de	senioren,	jeugdboa’s	en	
gebiedsboa’s deelgenomen aan de gemeente brede 
training herkenning radicalisering. 

Verder werken alle handhavers met een handterminal op 
straat,	waarin	zij	op	locatie	alle	waarnemingen	en	
bijzonderheden	kunnen	rapporteren,	diverse	systemen	
kunnen	raadplegen	zoals	BRP	en	RDW,	maar	ook	be-
keuringen en waarschuwingen kunnen uitdraaien. De 
handterminals zijn ook ingericht voor de inbraakpreventie 
waardoor de preventiemedewerkers eenvoudig waarne-
mingen kunnen vastleggen. In 2016 moet een koppeling 
met	het	Veiligheids	Informatie	Systeem	(VIS)	tot	stand	

komen. Dit biedt de mogelijkheid om het signaal gestuur-
de handhaven verder te verbeteren. 

Buurtpreventieteams
De 14 buurtpreventieteams in de stad hebben o.a. inzet 
gepleegd	tijdens	het	donkere	dagen	offensief	en	in	de	
kerstvakantie bij de controle van hotspots om vandalisme 
en	vuurwerkschade	te	voorkomen.	Vanaf	mei	ondersteunt	
een opbouwwerker van De Schoor in opdracht van de 
gemeente de coördinatoren van de buurtpreventieteams. 
Er is regelmatig een coördinatorenoverleg waar o.a. in 
kaart wordt gebracht wat de diverse teams nodig hebben 
om hun team goed te kunnen laten opereren. De coördina-
toren hebben in november ook deelgenomen aan een 
training via de VMCA. Het thema was Vinden en Binden en 
erop gericht om de coördinatoren te empoweren en 
handvatten te bieden hoe om te gaan met vrijwilligers. 

CAMERATOEZICHT
Naast	fysiek	toezicht	wordt	ook	gebruik	gemaakt	van	cameratoezicht.	Bij	cameratoezicht	zijn	in	het	Stads-
centrum,	Almere	Buiten	en	een	aantal	hotspots	m.b.v.	mobiele	camera’s	5573	incidenten	geregistreerd.	Deze	
registraties	zijn	onder	te	verdelen	in	3359	OOV-	,	1727	leefbaarheid	gerelateerde	incidenten	en	487	zaken	die	
gesignaleerd	werden	van	algemene	aard.	58%	van	de	incidenten	zijn	door	de	observanten	zelf	gezien.	De	
overige incidenten zijn door derden doorgegeven. Op 77% van de geregistreerde incidenten is een actie 
uitgezet	naar	politie,	Handhaving	of	andere	partners.	Daarnaast	kunnen	de	beelden	ook	achteraf	worden	
gebruikt voor onderzoek door de politie. Naar aanleiding van het opvragen van de beelden zijn in het Stads-
centrum 151 personen aangehouden en in Almere Buiten 8. 
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VEILIG UITGAAN
In Almere centrum en Buiten wordt aan de hand van het convenant Veilig Uitgaan 2014-2017 nauw samenge-
werkt	tussen	horeca,	politie	en	gemeente	om	het	uitgaansleven	gezond	en	veilig	te	houden.	
•	 Sinds	2015	is	er	namens	de	horecapartijen	één	aanjager	en	aanspreekpunt.	Deze	ziet	toe	op	de	uitvoering	

van	het	convenant	en	vervult	een	actieve	rol	bij	implementatie	van	nieuwe	zaken,	zoals	alcoholmatiging.	
Inmiddels is aan alle horecaondernemers verzocht een alcoholverstrekkingsplan te maken. Hierin wordt 
aangegeven	hoe	binnen	de	onderneming	op	leeftijd	gecontroleerd	wordt	en	verantwoord	wordt	geschonken.	

•	 In	2015	zijn	in	totaal	vier	collectieve	horecaontzeggingen	(CHO)	opgelegd	en	drie	lokale	ontzeggingen	(LHO).	
In vergelijking met voorgaande jaren is een dalende tendens te zien van de noodzaak CHO’s op te leggen. In 
vergelijking met voorgaande jaren is een dalende tendens te zien van de noodzaak CHO’s op te leggen. Over 
het	algemeen	blijven	incidenten	klein:	bij	verstoring	van	de	openbare	orde	of	openbare	dronkenschap	als	
betrokkene	niet	aanspreekbaar	is,	wordt	overgegaan	tot	aanhouding	en	daarmee	escalatie	voorkomen.	
Politie en portiers werken hierin nauw samen. 

•	 In	2015	is	een	training	aangeboden	voor	portiers:	Eerste	Hulp	bij	Drugs	tijdens	uitgaan	(EHBDu).	Deze	
training biedt de portiers handvatten voor hoe te handelen in acute situaties. Op verzoek van ondernemers 
krijgen zij deze training medio januari 2016 ook aangeboden. 

•	 In	2015	is	door	Bureau	Gelijke	Behandeling	het	deurpanel	opnieuw	opgestart.	In	de	tweede	helft	van	2015	is	
het deurpanel één keer bijeen geweest en zijn er drie ingekomen meldingen besproken. Door Bureau Gelijke 
Behandeling wordt contact gezocht met de melder en vervolgens wordt de eigenaar benaderd. Verder zijn in 
het	deurpanel	afspraken	gemaakt	om	meer	bekendheid	te	geven	aan	ROSA	(Regels	Op	Stap	Almere),	zowel	
bij het uitgaanspubliek als bij de horecaondernemers. 

Veilig Openbaar Vervoer
Politie,	NS,	gemeente	(cameratoezicht	en	Stadstoezicht),	
Connexxion	en	Prorail	werken	nauw	samen	aan	de	
veiligheid van het openbaar vervoer en de stations(omge-
ving). Dit aan de hand van het convenant Lokaal Veilig-
heidsarrangement Openbaar Vervoer Almere 2014-2017. 
Hierin	zijn	afspraken	gemaakt,	zoals	“Stop	en	Go-acties”	
(gezamenlijke controleactie op uiteenlopende overtredin-
gen),	flexibel	inzet	van	toezicht,	fysieke	maatregelen	ter	
verbetering	van	de	veiligheidsbeleving	op	stations,	
samenwerking	met	cameratoezicht,	inzet	van	BOA’s	van	de	
gemeente	in	de	stationsomgeving,	de	aanpak	van	vanda-
lisme en het gezamenlijk schouwen van de stations. De 
samenwerking	heeft	over	de	periode	2010	tot	en	met	2014	
als	resultaat	dat	vooral	de	zwaardere	incidenten,	in	aantal	
is	afgenomen.	Het	jaar	2015	laat	een	lichte	toename	zien	
ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. In de 
oorzaken hiervan zal meer inzicht worden verkregen. 
Hierbij wordt ook de uitkomst van de veiligheidsscan van 
‘Samen	op	reis’	betrokken,	waarin	Almere	een	onvoldoen-
de krijgt. Op basis hiervan zullen dan passende maatrege-
len worden genomen. 

Jaarwisseling
Verschillende	gemeentelijke	afdelingen,	politie,	brand-
weer,	GHOR	en	Halt	hebben	samengewerkt	om	de	
jaarwisseling goed te laten verlopen. De aanpak bestaat 
uit	zowel	preventieve	maatregelen(extra	schoonmaakron-
des,	afsluiten	containers	en	prullenbakken),	als	communi-
catie (betrekken van actieve burgers en jongeren) en 
handhaving	(extra	toezicht,	optreden	tegen	voortijdig	afste-
ken vuurwerk). Tijdens de jaarwisseling hebben geen grote 
OOV incidenten en noemenswaardige geweldsincidenten 
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EN VERDER

•	 zijn	drie	winkelgebieden	en	één	bedrijventerrein	opnieuw	gecertificeerd	en	hebben	
het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Ook is de jaarlijkse veiligheidsmarkt 
georganiseerd	voor	alle	ondernemers	in	Almere,	waar	men	o.a.	kon	speeddaten	
met burgemeester Weerwind;

•	 wordt	maandelijks	met	organisaties	als	het	Leger	des	Heils,	Kwintes	en	Amethist	
een	operationeel	uitvoeringsoverleg	gehouden	over	die	cliënten	die	binnen	de	
locatie	van	de	maatschappelijke	opvang	of	in	het	centrum	overlast	veroor	zaken.	
Met	begeleiders,	politie	en	handhavers	wordt	de	aanpak	afgestemd;

•	 is	een	nieuw	convenant	betaald	voetbal	afgesloten	waarin	afspraken	voor	de	
periode 2015-2018 zijn gemaakt over de veiligheid rond het betaald voetbal en 
bestrijding	van	voetbalvandalisme.	Deelnemende	partijen	zijn	Almere	City	FC,	
politie,	OM	en	gemeente;

•	 zijn	met	alle	samenwerkende	partners	de	groep	en	individuen	rond	het	Festival-
plein	in	beeld	gebracht	en	is	een	persoonsgerichte	aanpak	afgesproken.	Uitgangs-
punt van de aanpak is beheersbaarheid van de plek en de groep. Hiervoor geldt 
een	driesporenbeleid	(fysieke	maatregelen,	zorg	en	handhaving).	Het	resultaat	van	
de aanpak is dat het beeld rond het Festivalplein rustig is;

•	 is	de	aanpak	van	fietsendiefstal	geïntensiveerd.	De	politie	en	handhavers	zijn	extra	
alert via cameratoezicht en surveillance en er zijn acties georganiseerd (zoals via 
de	projectfiets).	

tegen	hulpverleners	plaatsgevonden.	De	politie	heeft	twee	
aanhoudingen verricht. Ook is in een woning in Parkwijk 
600 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. De brand-
weer	is	ongeveer	25	keer	uitgerukt,	vooral	voor	afval-	en	
containerbranden.	Verder	waren	er	zes	Halt	afdoeningen.	
Het	schadebedrag	was	65.450	euro,	12.000	euro	minder	
dan vorig jaar. Er zijn minder prullenbakken en verkeers-
borden	vernield	dan	vorig	jaar.	Verkeersborden	zijn,	net	als	
vorig	jaar,	het	meest	vernield.	

Overlast verwarde personen
Gezien de toename van het aantal verwarde personen op 
straat (landelijke ontwikkeling) wordt ook hier op regionaal 
en lokaal niveau gewerkt aan een verbetering van de 
opvang,	zorg	en	ondersteuning	van	verwarde	personen.	
Om	tot	een	goede	aanpak	te	komen,	is	het	Trimbos	
Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar de 
situatie.	Gelijktijdig	is	de	GGD	bezig	met	het	‘plan	van	
aanpak pilot integrale aanpak van de zorg voor verwarde 
personen’	waar	het	gaat	om	melding,	triage	en	afhande-
ling. Op basis van het rapport van het landelijk aanjaag-
team,	het	rapport	van	Trimbos	en	bevindingen	van	de	GGD	
zal er voor de zomer 2016 een integraal plan van aanpak 
zijn waarin de vervolgstappen bepaald zijn. 

“DE TOEGENOMEN OVERLAST DOOR VERWARDE 
PERSONEN IS EEN LANDELIJKE ONTWIKKELING”
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De JIT Plus- en Top X-aanpak toepassen op  
criminele jongeren om zo jeugdcriminaliteit te  
verminderen met 10% t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde 
over de periode 2009 t/m 2013 en daarmee de 
veiligheid in Almere te verbeteren.

De JIT-methodiek toepassen op overlast-
gevende jeugd om zo jeugdoverlast met 15% 
te verminderen t.o.v. het vijfjaarsgemiddelde 
over de periode 2009 t/m 2013 en daarmee de 
leefbaarheid in Almere te verhogen.

Het versterken van de ketenaanpak door 
werkprocessen sluitend te maken voor een 
sneller resultaat.

Het leveren van maatwerk en de flexibele inzet 
van instrumenten en trajecten als onderdeel 
van de JIT-methodiek en de JIT Plus- en Top 
X- aanpak.

AFSPRAKEN 2018

3

DO
EL

ST
EL

LI
NG

  2
01

8



VOORTGANGSRAPPORTAGE 2E HELFT 201517

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Schoolveiligheid
De doorontwikkeling van de schoolveiligheidsnetwerken 
begint	zijn	vruchten	af	te	werpen.	De	netwerken	dragen	bij	
aan	korte	lijnen	tussen	onderwijsinstellingen,	politie	en	
gemeente. Dit zorgt voor onderling meer bekendheid en 
vertrouwen. De Dienst Sociaal Domein is sinds september 
ook deelnemer aan het schoolveiligheidsnetwerk. Daarom 
zijn	bij	alle	drie	de	netwerken	de	betreffende	wijkteamma-
nager	te	gast	geweest	om	zichzelf	en	de	sociale	wijkteams	
te introduceren. Tijdens de netwerkoverleggen wordt 
gewerkt	met	diverse	thema’s	afhankelijk	van	de	actualiteit.	
Zo	is	er	aandacht	voor	het	onderwerp	radicalisering.	
Daarnaast is er ruimte voor aan schoolveiligheid gerela-
teerde	casuïstiek.	Informatie	en	ervaringen	worden	
gemakkelijker gedeeld en vraagstukken komen sneller op 
tafel.	Het	resultaat	is	dat	er	effectiever	ingespeeld	wordt	
op de actualiteit en aanwezige problematiek door bijvoor-
beeld het inzetten van het preventieprogramma voor 
scholen3. 

Plus Min Mee-Methodiek
Eind 2014 is een pilot van een jaar gestart voor een 
groepsaanpak waarbij in één van de JIT’s (Jeugd Interven-
tie Team) gewerkt wordt met de zogenaamde Plus-Min-
Mee	methodiek.	Deze	methodiek,	die	is	uitgevoerd	aan	het	
Raaltepad	e.o.,	leert	professionals	om	te	gaan	met	de	
groepsdynamische	werking	binnen	een	jeugdgroep	en	hoe	
zij	deze	kunnen	beïnvloeden.	In	de	afgelopen	periode	is	de	
aanpak	geëvalueerd.	Uitkomst	hiervan	is	dat	de	

Plus-Min-Methodiek zorgt voor meer inzicht in het groeps-
gedrag	en	dit	heeft	geleid	tot	een	meer	gezamenlijke	
aanpak.	Het	effect	op	de	Raaltepadgroep	is	geweest	dat	de	
groep	rustiger	is	geworden,	minder	hecht	en	beter	
benaderbaar en aanspreekbaar. Ook reageert de groep 
minder	negatief	op	bijv.	de	jeugdboa’s	en	is	er	meer	
respect.	Het	effect	op	de	buurt	was	dat	de	overlast	is	
verminderd en bewoners hebben aangegeven zich veiliger 
te	voelen.	Omdat	de	aanpak	succesvol	is	gebleken,	wordt	
deze toegepast op meerdere plekken in de stad. Daarbij 
worden ook een aantal aanbevelingen in ogenschouw 
genomen die gericht zijn op verbeteringen in het werkpro-
ces. 

EN VERDER
•	 zijn	in	het	najaar	van	2015	op	regionaal	niveau	stappen	gezet	naar	de	ontwikkeling	van	een	lokale	

persoonsgerichte aanpak (Lokale PGA). Een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit verschil-
lende	gemeenten	uit	de	regio	Midden	Nederland,	waaronder	Almere,	en	partijen	als	de	politie,	het	
Openbaar	Ministerie,	de	Raad	van	de	Kinderbescherming	en	de	reclassering	hebben	gewerkt	aan	
een	privacyreglement	en	handreiking	Lokale	PGA	voor	de	41	gemeenten	in	Midden	Nederland.	
Begin 2016 zullen deze worden vastgesteld.

Bestuursopdracht
Op 25 augustus jl. is de Bestuursopdracht zorg en 
veilig heid rond jeugd vastgesteld. In het kader van de 
bestuurs opdracht wordt gewerkt aan de aansluiting van 
veilig heid op het sociaal domein. Belangrijk onderwerp 
hier	bij	is	de	informatie-uitwisseling	en	verbinding	tussen	
de	wijkteams	en	het	veiligheidshuis,	JIT	Plus	en	de	JIT’s,	
de toegang tot en maatwerk in trajecten en het verbeteren 
van de preventieve aanpak. 

3)			Het	preventieprogramma	ondersteunt	scholen	bij	het	behandelen	van	maatschappelijke	thema’s	als	weerbaarheid,	loverboyproblematiek,	social	media	en	verslaving.	Het	is	
beschikbaar voor alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs binnen Almere en wordt uitgevoerd door Vitree. De voorlichtingslessen zijn bedoeld voor groep 7 uit het 
primair onderwijs en klas 2 in het voortgezet onderwijs. Het programma sluit aan op Oké op school. 



VOORTGANGSRAPPORTAGE 2E HELFT 2015 18

RADICALISERING
De	aanpak	van	Radicalisering	richt	zich	op:	
1. Deskundigheidsbevordering.	Vanaf	september	2015	is	gestart	met	trainingen	in	het	herkennen	en	duiden	van	radicalisering.	Deze	bestaat	uit:
		 •	 een	basistraining	(dagdeel)	voor	docenten	en	ondersteunend	personeel	in	VO,	MBO	en	HBO	in	Almere.	De	training	‘omgaan	met	extreme	denkbeelden’	wordt	gegeven	

door	een	expert	vanuit	het	onderwijs.	De	training	is	specifiek	gericht	op	het	onderwijs	en	bevat	de	onderdelen	signalering,	handelingsperspectief	en	het	verwerken	van	het	
thema in het onderwijs. Ook wordt in de trainingen vermeld waar signalen kunnen worden gemeld;

	 •	 een	verdiepende	training	‘omgaan	met	radicalisering’	voor	een	brede	groep	van	eerstelijns professionals	zoals	jongerenwerkers,	politieagenten,	boa’s,	leerplichtambtena-
ren,	medewerkers	van	Sociale	Zaken	en	aanspreekpunten	voor	dit	thema	vanuit	het	onderwijs.	De	training	wordt	gegeven	door	een	extern	en	in	het	thema	gespecialiseerd	
adviesbureau;

	 •	 een	voorlichting	specifiek	voor medewerkers van Sociale zaken.	Ook	deze	training	wordt	verzorgd	door	een	extern	en	in	het	thema	gespecialiseerd	adviesbureau.	

Met	de	verschillende	trainingen	zijn	ruim	200	professionals	uit	een	breed	scala	aan	organisaties	in	Almere	getraind	in	het	herkennen,	duiden	van	radicalisering	en	is	hen	verteld	
bij	wie	ze	terecht	kunnen	met	hun	melding.	Naast	bovengenoemde	trainingen	wordt	er	ook	vanuit	de	politie	een	verdiepende	driedaagse	training	georganiseerd	specifiek	voor	
medewerkers van de politie. 

2. Opbouwen netwerk	en	vertrouwensrelatie	met	maatschappelijke	organisaties	en	sleutelfiguren.	Er	is	regelmatig,	op	zowel	bestuurlijk	als	ambtelijk	niveau,	contact	met	
moskeebesturen.	Daarnaast	werken	we	aan	het	verstevigen	van	het	netwerk	en	het	in	kaart	brengen	van	sleutelfiguren.	

3. Casusoverleg.	In	het	casusoverleg,	bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	politie,	gemeente,	de	Raad	voor	de	Kinderbescherming,	OM	en	Reclassering,	worden	binnengeko-
men	signalen	of	meldingen	besproken.	De	gemeente	heeft	hierin	de	regie.	Op	basis	van	de	binnengekomen	signalen	of	meldingen	worden	zo	nodig	interventies	gepleegd.Ten	
behoeve	van	de	informatiedeling	met	partners	is	een	‘privacyreglement	gemeentelijk	casusoverleg	radicalisering	Midden	Nederland’	afgesloten.	

Hoe verloopt een casusoverleg?
Aan de hand van een voorbeeldcasus* wordt uitgelegd wat er gebeurt met een signaal van radicalisering.

Casus:
We	volgen	een	jongen,	A.,	16	jaar	uit	4	havo.	Hij	is	een	onopvallende	jongen,	die	goed	zijn	best	doet	op	school.	Zijn	leraar	maatschappijleer	valt	het	echter	op	dat	de	jongen	de	
laatste	tijd	minder	goed	oplet	in	de	klas,	in	de	pauzes	vaak	in	de	bibliotheek	van	school	verblijft	om	achter	de	computer	te	gaan	zitten	en	een	ernstige,	sombere	indruk	maakt.	
De	leraar	heeft	een	training	van	de	gemeente	gevolgd	over	het	herkennen	van	signalen	van	radicalisering.	In	de	training	heeft	hij	gehoord	hoe	hij	zijn	zorgen	het	beste	kenbaar	
kan	maken.	Eerst	besluit	hij	naar	de	mentor	van	A.	te	gaan.	Deze	kent	A.	goed	en	komt	tot	dezelfde	conclusie.	Er	blijken	meerdere	signalen	van	afwijkend	gedrag	van	A.	te	zijn,	
van	andere	docenten	en	binnen	het	Zorg	advies	team	van	school	meldt	de	leerplichtambtenaar	dat	A.	veel	spijbelt.	De	school	heeft	zelf	de	verantwoordelijkheid	om	het	bespre-
ken	en	duiden	van	signalen	te	organiseren.	Zo	heeft	de	school	een	vertrouwenspersoon	aangesteld	die	een	verdiepende	training	heeft	gevolgd.	Via	deze	vertrouwenspersoon	
wordt de gemeente ingeschakeld.
*casus	is	fictief,	en	gebaseerd	op	diverse	casussen	die	gebruikt	worden	voor	trainingsdoeleinden.
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Opstellen	Plan	van	Aanpak,	bestaande	uit	zorg,	
bestuurlijke	en/of	strafrechtelijke	maatregelen	

Monitoring van de casus en nieuwe interventies 
door het casusoverleg

Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 

Veiligheid

Paspoortmaatregel:	signalering	van	paspoort	/	
inname en vervallen verklaren van paspoort om 

uitreizen te voorkomen

Politie

Bespreking	van	casus	in	extra	ronde	tafel	

D
e regie ligt in handen van de gem

eente

Openbaar Ministerie

Maken	van	afspraken	met	leerplichtambtenaar,	
school en A. om ervoor te zorgen dat hij naar 

school	blijft	gaan

Raad voor de 
Kinderbescherming

Bespreking van de casus in het reguliere 
casusoverleg 

Reclassering

Inzet van hulp via sociale wijkteam voor A.  
en	zijn	familie

Signaal naar gemeente. 
Informatieverzoek naar partners

Gezamenlijke beoordeling van  
spoedeisendheid signaal

Dit stroomschema geldt niet alleen bij 

signalen	vanuit	school,	maar	wordt	

ook bij andere signalen gevolgd.  

Spoed (48 uur) Geen spoed
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BESTUURLIJKE AANPAK
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
EN WOONOVERLAST

WAT
WILLEN WE 
BEREIKEN?

‘HIGH IM
PA

CT
 C

RI
MES’

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

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

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

Het implementeren van de aan bevelingen van het 
onderzoek naar woonoverlast, waarbij in ieder geval 
het invoeren van een structureel casusoverleg woon-
overlast in de drie gebieden prioriteit heeft. 

Het interventieteam Woonoverlast pakt jaarlijks 
minimaal 150 zaken van woonoverlast op en 
houdt op basis van het risicogestuurde toezicht 
minimaal één integrale gebiedsgerichte 
controleactie per jaar.
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Aanpak woonoverlast
De aanpak van woonoverlast en georganiseerde criminali-
teit is onverminderd voortgezet. Daarbij is vooral ingezet 
op	intensieve	samenwerking	en	informatie	delen.	

Casusoverleg woonoverlast (sociale woonoverlast)
De veiligheidsmanager woonoverlast is een belangrijke 
schakel in de aanpak. Hij betrekt verschillende partijen bij 
de aanpak zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. 
Meldingen van woonoverlast worden immers in eerste 
instantie opgepakt door de partners waar de meldingen 
binnenkomen.	Zij	weten	het	gros	van	de	meldingen	
doeltreffend	op	te	lossen.	Bij	zwaardere	gevallen	neemt	de	
veiligheidsmanager de regie van de aanpak op zich. Hij 
zorgt ervoor dat partners de inzet van hun instrumenten 
op	elkaar	afstemmen	om	zo	snel	en	effectief	mogelijk	het	
gewenste resultaat te bereiken. 
 
In 2015 zijn rond de 150 zwaardere zaken onder voorzitter-
schap van de veiligheidsmanager in het casusoverleg 
woonoverlast besproken. Ongeveer 80% van de casussen 
is	afgerond.	Dat	het	hier	zwaardere	gevallen	betreft,	blijkt	
wel	uit	het	feit	dat	in	slechts	10	van	de	150	zaken	buurtbe-
middeling	is	ingeschakeld.	In	andere	gevallen	heeft	inzet	
van buurtbemiddeling in een eerder stadium niet tot het 
gewenste	resultaat	geleid	of	wilde	een	van	de	partijen	niet	
aan buurtbemiddeling meewerken. Toeleiding naar hulp 
via het Vangnet en Advies van de GGD is in 50% van de 
gevallen onderdeel van de oplossing. De corporaties 

Onderwerp zaak4:
 

 2014
 

2015

Drugshandel

Hennepteelt,	al	dan	niet	gecombineerd	met	ernstige	overlast	
door	stank,	rondhangen,	geweld,	etc.

 
158 125

Controle growshops n.a.v. wetswijziging5 9

Vervuiling door dier en mens

Milieu / Vervuiling
 

30 55

Overbewoning e.d.

Overbewoning,	arbeidsmigranten,	illegale	kamerverhuur,	etc.
 

28 36

Overtreding van de bouwvoorschriften, met als gevolg bedreiging 
van de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid

Bedreiging	van	de	veiligheid	en	gezondheid	van	de	leefomgeving 
en de openbare orde

 
 25 11

Gebruik in strijd met bestemmingsplan 16 14

Verwevenheid onderwereld/bovenwereld

Mensenhandel,	prostitutie,	etc.	
 

10 23

Overig (bijv. illegaal gokken) 2 5

Overige overlast gerelateerde zaken

Openbare orde en veiligheid
 
4 7

Diverse,	overige	overlastzaken 37 24

Eindtotaal 310 309

4)			In	veel	gevallen	is	er	sprake	van	een	combinatie	van	meerdere	categorieën.	In	dat	geval	vindt	de	registratie	plaats	op	het	onderwerp	dat	de	zaak	het	meest	kenmerkt.	De	
overige	overlastzaken	is	het	zaakkenmerk	niet	nader	gespecificeerd.	Deze	zaken	hebben	veelal	met	meerdere	onderwerpen	te	maken.

5)			Vanaf	1	maart	2015	zijn	voorbereidingshandelingen	of	handelingen	ter	vergemakkelijking	of	ter	ondersteuning	van	de	illegale	hennepteelt	strafbaar	gesteld	ingevolge	artikel	
11a Opiumwet. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

hebben enkele malen aan bewoners een tweede kans 
contract	aangeboden.	Voor	wat	betreft	de	inzet	van	de	
gedragsaanwijzing zien we nog ruimte voor verbeteringen. 
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•	 zijn	in	2015	in	totaal	37	BIBOB	zaken	in	behandeling	genomen,	waarvan	11	in	de	tweede	helft	van	2015.	
Daarvan	zijn	er	nog	vijf	aanvragen	in	behandeling,	zes	zaken	zijn	positief	afgerond.	In	één	geval	is	advies	
aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Op basis van het advies is een gesprek aangegaan met de 
aanvrager.	De	aanvrager	heeft	de	vergunningaanvraag	vervolgens	gewijzigd,	waardoor	de	vergunning	
verleend kon worden;

•	 is	het	hennepconvenant	Midden-Nederland	per	1	september	2015	in	werking	getreden.	Doel	van	het	
convenant	is	om	meer	uniformiteit	in	de	hele	regio	Midden-Nederland	te	creëren	in	werkwijzen	en	
afspraken;

•	 is	het	sanctiebeleid	“sluiting	van	voor	publiek	openstaande	gebouwen	en	sluiting	van	openbare	inrichtin-
gen”	op	18	augustus	2015	van	kracht	geworden.	Het	sanctiebeleid	is	bedoeld	voor	de	aanpak	van	zeer	
ernstige en acute verstoring van de openbare orde en voor de aanpak van ernstige overtredingen en 
overlast in voor publiek openstaande gebouwen. Dit jaar is er nog geen aanleiding geweest om op basis 
van dit beleid handhavend op te treden;

•	 is	het	project	Risicoadressen	voortgezet.	In	2015	zijn	gedurende	vier	controles	31	adressen	bezocht.	
Medewerkers	van	Burgerzaken,	Belastingen,	Sociale	Zaken,	VTH	en	politie	hebben	gezamenlijk	de	
controles	uitgevoerd.	De	opbrengst	van	de	controles	is:	36	onderzoeken	die	geleid	hebben	tot	vijf	
inschrijvingen	en	een	aantal	uitschrijvingen	BRP,	acht	beëindigingen	van	uitkeringen	Sociale	Zaken,	een	
besparing	van	ongeveer	€	98.000	en	een	terugvordering	van	ongeveer	€	23.000.	Voor	Belastingen	werden	
22	adressen	gecontroleerd	en	voor	VTH	betrof	het	14	zaken	die	zij	vervolgens	in	onderzoek	hebben	
genomen	dan	wel	afgehandeld	hebben.

•	 heeft	het	interventieteam	in	2015	één	gebiedsgerichte	controle	uitgevoerd,	namelijk	op	het	bedrijventer-
rein gelegen aan de Josephine Bakerstraat. Deze controle bij ruim 80 bedrijven is succesvol verlopen. 
Een	aantal	geconstateerde	overtredingen	zijn	inmiddels	hersteld	of	zijn	aangepakt.	Onder	andere	zijn	
milieumeldingen	ingediend,	zijn	verbroken	zegels	van	elektriciteit	hersteld	en	is	illegale	bewoning	
aangepakt.	De	controle	heeft	ook	een	positief	effect	op	de	openbare	ruimte	gehad.	Verschillende	
ondernemers	hebben	hun	terrein	opgeknapt,	er	wordt	minder	foutgeparkeerde	en	niet	meer	gesleuteld	
aan voertuigen op de weg. Ondernemers in het gebied geven aan dat door de controle het terrein er 
verzorgder uitziet.

EN VERDER:

Interventieteam woonoverlast (fysieke woonoverlast)
Toezicht door het interventieteam woonoverlast is een 
belangrijk instrument bij het voorkomen c.q. tegengaan 
van woonoverlast. De medewerkers van het interventie-
team	hebben	het	afgelopen	jaar	een	groot	aantal	zaken	
opgepakt. Men is daarbij doorgegaan op de ingezette 
koers	van	het	informatiegestuurd	handhaven.	Zo	is	het	
interventieteam dankzij de ontwikkelde Signaleringstool 
nog beter in staat om samen met partners woonoverlast 
en	woonfraude	aan	te	pakken.	Daarmee	lopen	we	voorop	
ten opzichte van andere gemeenten. 

Opvallend in vergelijking met het vorige jaar is de stijging 
van het aantal zaken van vervuiling en prostitutie dat door 
het interventieteam woonoverlast is opgepakt. De toename 
heeft	voornamelijk	te	maken	met	het	feit	dat	in-	en	
externen,	zoals	de	GGD	en	de	politie,	het	interventieteam	
steeds beter weten te vinden als er opgetreden moet 
worden. Verder draagt de aanstelling van de veiligheids-
manager woonoverlast er ook toe bij dat er meer meldin-
gen binnenkomen op de genoemde onderwerpen via de 
casusoverleggen woonoverlast. 

Inzet openbare orde bevoegdheden van de burge-
meester
Het	cameratoezicht	op	het	Walt	Disneyplantsoen	is	
verlengd tot 1 maart 2016. Ook is het cameratoezicht op 
het	Raaltepad	deels	verlengd	tot	1	maart	2016.	Het	betreft	
de camera die op de kruising Raaltepad/Enschedepad is 
geplaatst. De camera in de omgeving Raaltepad/Haarlem-
plein is verwijderd.
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“DE CRIMINALITEIT IN ALMERE 
IS OP HET LAAGSTE NIVEAU 

VAN IN IEDER GEVAL DE 
AFGELOPEN TIEN JAAR”
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Tekst
Gemeente	Almere,	afdeling	Kabinet	en	Veiligheid

Vormgeving
Gemeente	Almere,	Communicatie/Vormgeving
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