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1. Inleiding  

Hierbij biedt het college u de evaluatie over het jaar 2016 van de uitvoering van het integrale 

veiligheidsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel aan.  Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke 
maatregelen en inspanningen we met onze partners hebben geleverd om de veiligheid in onze 
gemeente nog verder te verbeteren. Deze evaluatie richt zich op de belangrijkste veiligheidscijfers 
aangaande onze prioriteiten en speerpunten, in relatie tot het gevoerde veiligheidsbeleid zoals 
vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse 
werkprogramma’s. Dit document wordt, zoals gebruikelijk, aan uw commissie Burger en Bestuur 

voorgelegd. 

De evaluatie is ditmaal anders van opzet dan gebruikelijk. Normaliter worden de totaalcijfers 
uitgesplitst naar de cijfers voor de “buurten” Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht Dorp en 
Duivendrecht ABP. Daarmee kunnen wij eventueel specifieke activiteiten per buurt bepalen. Deze 
uitsplitsing is op dit moment helaas nog niet beschikbaar, maar wordt in juni geleverd voor de 

jaren 2014 t.m. 2016. Dit heeft te maken met wijzigingen in systemen en bronnen van de 
Nationale Politie. Daardoor zijn de cijfers opnieuw samengesteld. Op onderdelen kunnen de cijfers 

over 2014 en 2015 dan ook iets afwijken van die zoals vermeld in de evaluatie 2015. Ook zijn de 
objectieve en subjectieve veiligheidsindex vanwege technische problemen nog niet beschikbaar.  

 

De voorliggende evaluatie bevat dan ook alleen de totaalcijfers en een globale toelichting daarop. 
Direct na het zomerreces ontvangt u de cijfers per buurt met toelichting. Daaraan gekoppeld 
ontvangt u dan tevens het werkprogramma voor 2018. 
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2. Uitvoering 2016 integraal veiligheidsbeleid 

Voor de evaluatie zijn de volgende gegevens gebruikt: 
1. Misdrijfcijfers en meldingen 2016 (Regionale Veiligheidsrapportage) 

2. Overige relevante cijfers en ontwikkelingen; 
3. Informatie van onze partners in het veiligheidsdomein: 

- informatie basiseenheid politie Diemen/Ouder-Amstel ;  
- rapportage 2016 Beter Buren (buurtbemiddeling) 
- rapportage 2016 Burgernet 
- rapportage 2016 Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam  

 

Veiligheid in de woonomgeving 
 
Woninginbraken (incl. schuren / tuinhuisjes)  

 

 2014 2015 2016  

Totaal misdrijven 100 76 55    

 
De forse inspanningen van politie en gemeente in de afgelopen jaren resulteerden in een verdere 
daling van het aantal woninginbraken, dit is ook een regionale trend. De politie heeft in 2016 
wederom het Zomerproject en het Donkere Dagen Offensief uitgevoerd, met inzet van (meer) 

surveillance en de politievrijwilligers. Extra prioriteit is gegeven aan de woninginbraken in 
Duivendrecht. Daarbij is ingezet op gericht toezicht, een subjectgerichte i.p.v. incidentgerichte 
benadering (hierover zijn helaas geen kwantitatieve gegevens voor handen) en verhoging van de 
deelname aan what’s app groepen en burgernet. Wat betreft burgernet valt op te merken dat het 
aantal deelnemers in Ouder-Amstel op dit moment op ruim 1400 staat. 

 
Geweldsdelicten op straat (straatroof, overvallen) 

 

 2014 2015 2016  

Totaal misdrijven 6      6 5 

 
Regionaal neemt het aantal straatroven af, zo ook in Ouder-Amstel. Het merendeel van de 
straatroven wordt gepleegd door jeugdigen. Gemeenten, politie en justitie hebben stevig ingezet 
op de aanpak van dit high impact delict d.m.v. dadergerichte aanpak. De politie  heeft in 2016 de 
aanpak geïntensiveerd d.m.v. fiets- en motorsurveillance  in hotspotgebieden, in Ouder-Amstel 
gaat het dan om de stationsgebieden. 
 

 
Bemiddeling bij burenconflicten  
 

 2014 2015 2016  
 

Aanmeldingen totaal 28 16 15 

 

Hier zijn de aanmeldingen voor buurtbemiddeling bij Beter Buren vermeld. Er zijn geen cijfers 

verstrekt over het aantal meldingen bij de politie. In iets meer dan de helft van de gevallen betreft 
het aanmeldingen van betrokken bewoners zelf. De gekozen systematiek van buurtbemiddeling 
heeft de afgelopen 2 jaar zijn nut bewezen. Eind 2016 heeft het college dan ook besloten het 
convenant met Beter Buren, politie en Eigen Haard te verlengen tot ultimo 2018. Ook de inzet van 

het overlastteam van Eigen Haard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheersen van 
burenconflicten. 
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Veiligheid in de werkomgeving 
 

Zakkenrollerij 
 

 2014 2015 2016  

Totaal misdrijven 38 27 27 

Vindt vooral plaats op stations en groothandelsbedrijven op Amstel Business Park, de gemeente 
speelt geen rol bij de aanpak van dit delict. 
Vanaf 2012 was een stijgende lijn bij dit delict waarneembaar, in lijn met de landelijke trend. Deze 
lijn is vanaf 2015 doorbroken door een forse daling van de cijfers, met name bij de 
grootwinkelbedrijven op het Amstel Business Park. Dit is veroorzaakt door meer toezicht in de 
winkelbedrijven, een grotere alertheid van de bezoekers en extra surveillances van de politie.    

Regelmatig wordt overigens bij de gemeente aangifte gedaan van een incident dat zich elders in 
het openbaar vervoer  heeft voorgedaan. 
 

Bedrijfsinbraken of pogingen daartoe  
 

 2014 2015 2016 

 

Totaal misdrijven 59 48 66 

 
Het merendeel van de bedrijfsinbraken vindt plaats op het Amstel Business Park. Regelmatig 

vinden inbraken plaats in bedrijfsverzamelgebouwen. Een inbraak in een bedrijfsverzamelgebouw 
leidt tot meerdere aangiften.  
Ondanks promotie van een instrument als veiligheidsscans door bedrijven en stimulering van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen zijn de cijfers gestegen, overigens een landelijke en regionale trend.   
Op dit moment wordt, in nauw overleg met politie en ondernemers, gekeken naar de 
mogelijkheden van collectieve beveiliging met inzet van particuliere beveiligers. 
 

Winkeldiefstallen  
 

 2014 2015 2016 
 

Totaal misdrijven 34 20 22 

 
Vindt voornamelijk plaats bij de grootwinkelbedrijven. 
De dalende lijn van de afgelopen jaren heeft zich in 2016 helaas niet doorgezet.  Winkeliers zijn 
zich n.a.v. voorlichting en een uitgevoerde secret scan wel bewuster geworden van dit delict. Ook 
wordt de alertheid van winkelend publiek gestimuleerd. Dit delict heeft geen hoge prioriteit bij de 

politie, bij pieken wordt surveillance ingezet. 
 
Jeugd en Veiligheid 
 
Overlast jeugd  
 

 2014 2015 2016  

Totaal meldingen 26 17 26 

 
Helaas zijn de cijfers m.b.t. overlast van jeugd in de openbare ruimte gestegen.  Er is met name 

een toename van het hangen op schoolpleinen en speelplekken. 
Deze ontwikkeling heeft de  aandacht in het jeugdoverleg van gemeente, politie en jongerenwerk. 
De toename van jeugdoverlast is een regionale trend. Voor problematische jeugdgroepen is 
regionaal een aanpak vastgesteld (convenant aanpak jeugdoverlast). Op dit moment zijn er echter 
geen aanwijzingen dat dit fenomeen in Ouder-Amstel aan de orde is. 
 
 

Misdrijven Vernieling c.q. zaakbeschadiging (vandalisme) 
 

 2014 2015 2016  

Totaal meldingen 226 177 253 
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Het aantal vernielingen is hoog, omdat metrostellen s’ nachts geparkeerd staan op de Marwijk 

Kooijstraat. Hoewel de vernielingen veelal niet in de gemeente zijn gepleegd, wordt genoemd adres 
wel als pleeglocatie geregistreerd. Dit betekent dat Ouder-Amstel onterecht hoog scoort op dit 
delict. Wij zijn dan ook met GVB en politie in gesprek om te bekijken hoe dit cijfer realistisch kan 
worden omgebogen. 
 
 
Overige ontwikkelingen en trends 

 
Diefstal fiets/bromfiets/snorfiets 
 

 2014 2015 2016  

Totaal misdrijven 103 61 68 

 
 
De meeste diefstallen vinden plaats bij het treinstation Duivendrecht en bij de busstations . De 
aanpak van dit delict heeft geen prioriteit bij de politie. Bij pieken wordt een lokfiets en extra 

surveillance ingezet. 

 
Diefstal uit/vanaf auto’s  
 

 2014 2015 2016  

Totaal misdrijven 151 150 104 

 
De cijfers m.b.t. dit delict blijven, ondanks de daling, hoog. Probleemgebied is met name het 
parkeerterrein bij de Makro.  
Het basisteam van de politie heeft in 2016 de aanpak van autocriminaliteit als prioriteit opgevoerd. 
De aanpak is geïntensiveerd door extra surveillances. Deze aanpak wordt in 2017 doorgezet. 

 
Brandveiligheid 

In het landelijke gebied ‘de Ronde Hoep' (Ouder-Amstel) zijn in het najaar van 2016 de 

woningbezoeken weer opgepakt. Het project is in het eerste kwartaal van 2017 afgerond. De 

bezoeken lagen een tijd stil vanwege ontwikkelingen bij de brandweer. Tijdens het woningbezoek 
hebben de bewoners advies en tips gekregen over de brandveiligheid in huis. Ook hebben de 
brandweeradviseurs meteen een rookmelder opgehangen  
 
In het najaar van 2016 is een top 16 lijst samengesteld  van de gebouwen met het hoogste risico 

bij brand. Deze gebouwen zijn beoordeeld op de techniek van en in het gebouw, het gebruik van 
het gebouw en de eventuele verminderd zelfredzamen in het gebouw. Gebleken is dat speciale 
aandacht nodig is voor gebouwen met veel bezoekers (zoals de studio’s van Endemol en 
grootwinkelbedrijven), voor de gebruikers van de schoolgebouwen, peuterspeelzalen en 
seniorencomplexen. Er is een aanpak uitgewerkt  om de situatie bij deze instellingen als in 2017 te 
verbeteren d.m.v. vergunningencontroles en waar mogelijk extra maatregelen. 

 
In het kader van het in 2017 te starten project Senioren en veiligheid bundelen Coherente, 
brandweer en de gemeente de krachten om voorlichting over brandveiligheid te combineren met 
woningbezoeken. 
 
Crisisbeheersing 

 

Aan de regionale oefen- en opleidingseisen is , met enige moeite, door de met crisisbeheersing 
belaste  functionarissen voldaan. Dit had te maken met veel verschuivingen in de regionale 
oefenkalender en de ontwikkelingen in de duo-organisatie. In 2016 is  een samenwerkingsverband 
(gezamenlijke piketpool) aangegaan tussen Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn voor wat betreft de 
gemeentelijke taak in de crisisbeheersing (het zogenaamde lokaal coördinatiepunt, voorheen 
gemeentelijk actiecentrum) 
 

Zelfredzaamheid (Samen Veilig) 
 
In alle veiligheidsvelden is de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven een eerste vereiste. 
Daarom is in Ouder-Amstel het project Samen Veilig opgezet. Dit project richt zich op 
zelfredzaamheid in de woonomgeving.  
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Gemeente, politie en brandweer bundelen hun krachten in de voorlichting over preventie aan 

inwoners. De burger krijgt  op alle veiligheidsvelden informatie over het voorkomen van 
onveiligheid en de eerste handelings-perspectieven als er toch een onveilige situatie ontstaat. De 
vrijwilligers van Samen Veilig spelen een belangrijke rol bij voorlichtingsactiviteiten en 
zichtbaarheid op straat.  
 
 
Tegengaan van ondermijnende criminaliteit 

 
Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van misdaad die een bedreiging vormen voor 
de integriteit van onze samenleving. In 2016 heeft dit thema regionaal veel aandacht gekregen . 
Ouder-Amstel gaat met haar partners werk maken van een integrale aanpak. De integrale aanpak 
en samenwerking is gericht op de inzet van preventieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, 
fiscale en/of strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van de aanpak van ondermijnende 

criminaliteit.  

Wet Bibob 
Op verzoek van de burgemeesters van de Amstelland is in de loop van 2016 een eerste voorstel 

voor uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob opgesteld. Het is de bedoeling dat 
deze uitbreiding regio-breed worden toegepast. Op dit moment passen de gemeenten de wet alleen 
structureel toe op de vergunningverlening van drank-, horeca- en prostitutiebedrijven. Door de 
uitbreiding kan ook de integriteit van houders en/of aanvragers van andere vergunningen, 

subsidies en overheidsopdrachten worden getoetst . Op dit moment wordt het voorstel verder 
uitgewerkt m.b.t. de organisatorische aspecten en de mogelijke rol van de gemeente Amsterdam 
bij toetsing en advisering van complexe dossiers. 

Drugsoverlast 
De wetgever heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven om drugscriminaliteit ook 
bestuursrechtelijk tegen te gaan. Hiervoor is artikel 13b van de Opiumwet vastgesteld. Indien er 
sprake is van overtredingen van de Opiumwet (als in een woning of lokaal  drugs worden verkocht, 

afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn) is de burgemeester bevoegd tot sluiting 
over te gaan, ook zonder dat er (al) sprake is van concrete verstoring van de openbare orde. In 
december 2016 zijn in Ouder-Amstel beleidsregels vastgesteld zodat de burgemeester gebruik kan 
maken van deze bevoegdheid.  

Uit een in 2016 opstelde rapportage van het Regionaal Informatie-en Expertisecentrum (RIEC) over 
de  periode 2011-2015 is een sterke toename van het aantal hennepplantages gebleken. De 

problematiek in Ouder-Amstel is overigens tot nu toe beperkt. 

Deze toename was aanleiding om de beleidsregels artikel 13b Opiumwet nader te bekijken. Om 
eventuele verplaatsing van criminele activiteiten binnen de regio te voorkomen, is er voor gekozen 
om het handhavingsbeleid in regionaal verband eenduidig, slagvaardig en transparant maken. Op 5 
april 2017 hebben de burgemeesters van de Amstelland gemeenten, in het kader van de integrale 
regionale aanpak van illegale hennepteelt en andere drugsgerelateerde overtredingen, uniforme 
beleidsregels vastgesteld. 

 
Radicalisering 

Tot nu toe is Ouder-Amstel niet geconfronteerd met signalen van mogelijke radicalisering. In 
Amsterdam is binnen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg expertise in de vorm van een 
persoonsgerichte aanpak voor handen. Ouder-Amstel zal in geval van radicalisering gebruik maken 
van dit actiecentrum. Hiervoor is een convenant in ontwikkeling. 

 

Discriminatie  
In 2016 zijn bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 3 klachten ingediend tegenover 2 in 
2015.  
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
In 2016 is 21x aangifte gedaan van huiselijk geweld, tegen 10 aangiften in 2015. De verhoging van 

de cijfers is niet veroorzaakt door een verdubbeling van het huiselijk geweld op zich , maar 
vanwege het feit dat dit delict bij de politie meer op de kaart staat en aangifte doen wordt 
gestimuleerd. Het aantal incidenten huiselijk geweld bedroeg in 2016 55, tegen 54 in 2015. 
Regionaal is als doelstelling geformuleerd dat het aantal aangiften van huiselijk geweld t.o.v. 
incidenten minimaal 30%bedraagt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidie
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Hulpverlening rond huiselijk geweld is per 1 januari 2016 door Uithoorn en Ouder-Amstel 

gezamenlijk georganiseerd. De Blijfgroep is uitvoerder van de zorgtrajecten. 
  
Overlast verwarde personen  
 
Ook in Ouder-Amstel zijn er verwarde personen, maar we zijn in 2016  niet geconfronteerd met 
ernstige overlast.   

De aanpak specifiek gericht op het voorkomen van  veiligheidsrisico’s door verwarde personen zal 

in eerste instantie door en voor Amsterdam worden ontwikkeld en daarna worden ‘uitgerold’ in de 
regio. 

In Ouder-Amstel zijn er diverse voorzieningen die er op zijn gericht om participatieproblemen van 
mensen met psychische en psychosociale problematiek vroegtijdig te signaleren en ondersteuning 
te bieden gericht op versterken zelfredzaamheid en bevorderen van participatie. Voorbeelden van 
deze voorzieningen zijn het maatjesproject van Roads en Coherente, laagdrempelige 

ontmoetingsmogelijkheden. Via het Preventief Huisbezoek voor Ouderen, het Zorgadviespunt en 
het Kernteam worden mensen met psychische, psychosociale en geriatrische problemen 
gesignaleerd en toegeleid naar zorg.  

Conclusie 

De veiligheid in Ouder-Amstel blijft zich nog steeds positief ontwikkelen.  
Ondanks deze ontwikkelingen blijft de prioriteit liggen bij de aanpak van de zogenaamde High 
Impact Crimes (inbraak, straatroof) 

Vooral de cijfers m.b.t. woninginbraken ontwikkelen zich goed. We gaan dan ook onverminderd 
door met de ingezette activiteiten. 

De stijging van het aantal bedrijfsinbraken baart ons zorgen. In 2017 gaan we daarom, boven de al 
bestaande activiteiten, de mogelijkheden van collectieve beveiliging onderzoeken. Ook zetten we 
steviger in op het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

De autocriminaliteit  is in 2016 verminderd , maar de cijfers blijven hoog. Daarom wordt de extra 
inzet van de politie , met name bij het parkeerterrein van de Makro, gecontinueerd.  

Extra aandacht blijft nodig bij de aanpak van jeugdoverlast en huiselijk geweld. 
 
Gezien de beschreven ontwikkelingen bestaat geen aanleiding om het werkprogramma 2017 aan te 

passen.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


