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1. Inleiding  

 
Gemeente Ouder-Amstel zet zich actief in op het gebied van veiligheid. Elk jaar stelt de gemeente 
een werkprogramma integrale veiligheid op. Hierin worden de speerpunten en activiteiten 
beschreven voor dat jaar op de verschillende terreinen van veiligheid.  

 
In voorliggende “Evaluatie 2017 en werkprogramma 2018 Integraal veiligheidsbeleid gemeente 
Ouder-Amstel” geeft de gemeente Ouder-Amstel inzicht in de bevindingen over 2017 en in de 
activiteiten voor 2018, rondom integrale veiligheid. 
 
Het werkprogramma komt voort uit het door de gemeenteraad vastgestelde “Meerjarenbeleidsplan 
2015-2018 Integrale veiligheid”. Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen op veiligheidsgebied. 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid door middel van het jaarlijkse 
werkprogramma.   
 
De speerpunten van het veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn gericht op een veilige woon-en 
werkomgeving, het verbeteren van de veiligheidsgevoelens bij de burgers, het tegengaan van 

ondermijnende criminaliteit, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid 

en crisisbeheersing.  
 
Vorig jaar (2017) is ingezet op het terugdringen van de High Impact Crimes (woninginbraak, 
straatroof en overvallen) en is een onderzoek naar de ondermijnende criminaliteit voorbereid. 
Daarnaast is aandacht besteed aan het uitbreiden van de toepassing van de Wet Bibob naar andere 
branches dan horeca en prostitutie. Dit beleid wordt in 2018 geïmplementeerd. In het  kader van 
de zelfredzaamheid van inwoners zijn voorlichtingsmiddagen senioren en veiligheid gehouden en 

op een “zelfredzaamheidsdag” zijn goed bezochte workshops aangeboden. De deelnemers waren 
van alle leeftijden. Aandacht had ook het vergroten van de brandveiligheid en het aanpakken van 
de meest kwetsbare objecten, zoals zorgcomplexen, scholen en gebouwen voor kinderopvang. In 
2017 is tot slot een actief handhavingsbeleid ingezet op woonfraude (illegale bewoning, hennep) en 
zijn medewerkers getraind in het herkennen van signalen van mogelijke radicalisering.  
 
De resultaten en bevindingen ten aanzien van het Integraal veiligheidsbeleid staan beschreven in 

dit document. Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluatie van de veiligheidscijfers en meldingen, in 

hoofdstuk 3 worden de indexcijfers uit de regionale veiligheidsrapportage geëvalueerd en 
hoofdstuk 4 beschrijft de evaluatie van de overige veiligheidsthema’s. Tot slot worden de 
conclusies weergegeven in hoofdstuk 5 en wordt het werkprogramma 2018 beschreven in 
hoofdstuk 6.     
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2. Evaluatie: veiligheidscijfers en meldingen 

 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de cijfers en meldingen rondom diverse veiligheidsthema’s 
over het jaar 2017 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze cijfers en meldingen worden opgesplitst 
in de kernen Duivendrecht-Dorp, Ouderkerk aan de Amstel en waar mogelijk Amstel Business Park. 

Voor het Amstel Business Park is geen index beschikbaar omdat het aantal mensen dat in die 
gebied woont onvoldoende is om een index vast te kunnen stellen. 
 

2.1  Thema: Veiligheid in de woonomgeving 

 

Inbraak box, garage, schuur, tuinhuis   
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal inbraken box e.d. 6 5 4 5 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal inbraken box e.d. 10 10 8 11 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal inbraken box e.d. 9 11 16 15 

 
Het aantal inbraken in box, garage, schuur of tuinhuis laat een stabiel verloop zien over de jaren 
heen.  

 
Woninginbraak 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal woninginbraken 30 44 30 43 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal woninginbraken 42 37 14 25 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal woninginbraken 2 3 2 1 

 

Het aantal woninginbraken laat een fluctuerend beeld zien. Na een aanmerkelijke daling in het 
aantal inbraken in 2016 zijn de aangiften in Duivendrecht en in Ouderkerk aan de Amstel weer 
gestegen. Dit delict kent een stijging in de gehele eenheid Amsterdam.  
 
Conform de landelijke trend is er een verhoging waarneembaar van woninginbraken in de donkere 
maanden (november-februari). In het kader van het Donkere Dagen Offensief neemt de gemeente 
in samenwerking met de politie maatregelen om het aantal woninginbraken in deze maanden terug 

te dringen. Zo zijn onder andere verplaatsbare tekstborden met waarschuwende teksten in de 
gemeente geplaatst. Daarnaast  is het Zomerproject (vakantie-serviceproject) voortgezet. De 
acties zijn erop gericht om de inwoners extra bewust te maken van inbraken in deze perioden en 
ze een handelingsperspectief te geven voor wat betreft inbraakpreventie.  
 
In 2017 hebben de gemeente en politie ingezet op communicatie richting inwoners over 
zelfredzaamheid in de eigen leefomgeving. Zo zijn in samenwerking met de Rabobank en 

Coherente twee voorlichtingsmiddagen georganiseerd voor senioren. Babbeltrucs aan deur, veilig 
pinnen en internet bankieren en een telefooncirkel waren onder andere de onderwerpen. Ook 
tijdens de “Zelfredzaamheidsdag” was een van de workshops gericht op veiligheid in de 
woonomgeving, zoals herkennen van verdacht gedrag. In de wijk Benning werd op verzoek van 
inwoners een stand inbraakpreventie gedurende een middag geplaatst en werden huizen in de wijk 
gescand op inbraakveiligheid door vrijwilligers van Samen Veilig. Deze initiatieven hebben als doel 

om inwoners bewust te maken van de risico’s en de zelfredzaamheid te stimuleren.  
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Daarnaast worden zowel door gemeente als door politie doorlopend gedurende het jaar berichten 
geplaatst op website, weekbericht, digitale buitenborden en sociale media die als onderwerp 
inbraakpreventie hebben. 
 
Burgers ondernemen zelf ook actie door het opzetten van WhatsApp-groepen. De gemeente 
stimuleert dit en faciliteert waar mogelijk (o.a. met bebording in de wijken en met 
informatievoorziening).  

 
Ook is het aantal Burgernet aanmeldingen in de loop van de jaren gestaag gestegen.  
 
Straatroof 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal straatroven 3 2 3 5 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal straatroven 0 2 1 0 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal straatroven 2 2 0 3 

 
Waar het aantal straatroven in Ouderkerk aan de Amstel een daling laat zien, is in Duivendrecht 
Dorp en Amstel Business Park is een toename waarneembaar van dit delict. De getroffen 
maatregelen zoals de dadergerichte aanpak (bij jeugdige plegers), meer inzet op 
opsporingsactiviteiten door de recherche en toezicht door de politie op motor en fiets worden 
onverminderd voortgezet. Daarnaast zet de gemeente samen met politie en justitie in op een 

persoonsgebonden aanpak en de Top 600 en 400 aanpak binnen het Actiecentrum Veiligheid en 
Zorg om dit High Impact delict terug te dringen. 
In het kader van veilige fietsroutes voor studenten die vanaf Amsterdam en Diemen door 
Duivendrecht lopen is door drie gemeenten gezamenlijk een schouw gedaan. De uitkomsten 

daarvan worden meegenomen bij de werkzaamheden aan fietspad de Slinger in 2018. 
 
Bemiddeling bij burenconflicten 

 
Sinds 2014 biedt Ouder-Amstel haar inwoners buurtbemiddeling aan. Beterburen voert deze 
buurtbemiddeling uit en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het de-escaleren van 
conflicten tussen buren en hiermee aan de leefbaarheid in de wijk.  
 
Nu ruim 3,5 jaar actief is er een verdere stijging te zien van het aantal aanmeldingen (19 in 2017). 

Voor het eerst zijn er meer aanmeldingen in Ouderkerk aan de Amstel dan in de voorgaande jaren, 
waar vooral de aanmeldingen uit Duivendrecht kwamen. Het slagingspercentage is iets gezakt naar 
67%, maar fluctueert gezien de omvang van het aantal aanmeldingen sterk per jaar.  
 

Aantal aanmeldingen* 2014 2015 2016 2017 

Gemeente Ouder-Amstel 28 16 15 19 

 
* het betreft het aantal aanmeldingen van bewoners bij Beterburen. Het kan gaan om aanmelding 
door de bewoners zelf, door woningcorporaties, de gemeente, politie of andere instanties. 

 
Het soort aanmeldingen in Ouder-Amstel:  
 

Soort aanmelding  

Complex- multiproblemen 5% 

Complex- psychosociale 
problemen 

11% 

Eerder buurtbemiddeling 

gehad 

- 
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Meerpartijen 5% 

Bewoner vs bedrijf - 

Advies verwijzer - 

Normale zaak 79% 

Coaching - 

 100% 

 
 
Eindresultaat Beterburen in Ouder-Amstel: 

 

Ouder-Amstel 2015 2016 2017 

Zaken opgelost 
9 

(90%) 
9 

(69%) 
12 

(67%) 

Aantal aanmeldingen 16 15 19 

Ongeschikt/doorverwezen -2 0 0 

Nog in behandeling -4 -2 -1 

Totaal afgehandeld in verslagjaar 10 13 18 

Geen oplossing, 1e of 2e buur weigert 1 4 6 

 
 
 

2.2  Thema: Veiligheid in de werkomgeving 

 
Zakkenrollerij 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven 

zakkenrollerij 
23 12 15 2 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven 
zakkenrollerij 

2 4 5 2 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven 
zakkenrollerij 

15 11 7 9 

 
Deze delicten doen zich met name voor in het Openbaar Vervoer of op de stations in Duivendrecht 
en in de grootwinkelbedrijven op het Amstel Business Park. Het tegengaan van zakkenrollerij 
gebeurt door het Openbaar Vervoer team van politie en Gemeentelijk Vervoerbedrijf en door de 
beveiligers van de winkelbedrijven op het bedrijventerrein. Dit blijft gehandhaafd.  
 

Inbraak bedrijven 

 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal inbraken bedrijven en 

instellingen 
5 12 5 10 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal inbraken bedrijven en 
instellingen 

6 5 4 3 
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Het merendeel van de bedrijfsinbraken vindt plaats op het Amstel Business Park. Regelmatig 

vinden inbraken plaats in bedrijfsverzamelgebouwen. Een inbraak leidt tot meerdere aangiften. 
Inmiddels is een eerste ster Keurmerk Veilig Ondernemen-bedrijventerreinen in werking op het 
Amstel Business Park. Daarnaast geeft de wijkagent tips en adviezen aan bedrijven waar is 
ingebroken, net zoals in voorgaande jaren. In 2017 is een samenwerking voor het gebied Amstel 
Business Park voorbereid tussen het collectieve beveiligingsbedrijf G4S, de politie en de gemeente 
(handhaving en beheer openbare ruimte). Het doel is om informatie uit te wisselen waardoor de 
handhaving zich zowel overdag als ’s avonds kan richten op de criminaliteit die zich in het gebied 

voordoet. Deze samenwerking krijgt in 2018 zijn beslag. 

 
Winkeldiefstal 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal winkeldiefstallen 6 3 9 12 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal winkeldiefstallen 3 1 1 0 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal winkeldiefstallen 25 16 12 19 

 
Het merendeel van de winkeldiefstallen vindt plaatst in de grootwinkelbedrijven op het Amstel 
Business Park, die daarvoor maatregelen hebben genomen in hun bedrijven. In de winkelgebieden 
van Ouderkerk en Diemen komt het in mindere mate voor. In de afgelopen jaren zijn er 
bijeenkomst geweest voor winkeliers om bewustwording te creëren en winkeldiefstal zoveel 
mogelijk te voorkomen. De politie dringt er bij de winkeliers op aan altijd aangifte te doen om 
zodoende zicht te houden op dit probleem.  

 
Overvallen 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal overvallen 1 0 0 3 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal overvallen 0 0 0 0 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal overvallen 0 1 1 1 

 

In Duivendrecht Dorp is een stijging te zien. Deze overvallen vonden eind 2017 plaats. Hierop 
hebben de winkeliers van het Dorpsplein zelf maatregelen genomen in de vorm van toezicht en 
training. Er is slachtofferhulp aangeboden in het kader van nazorgplan overvallen.   
De gemeente heeft eind 2017 extra toezicht ingezet. Ook de politie heeft rond dit winkelgebied 

extra gesurveilleerd en was zowel zichtbar als in burger aanwezig. Een bewustwordings-/ 
informatieavond voor winkeliers is goed bezocht. De getroffen winkeliers hebben een 
veiligheidsscan in hun winkel aangeboden gekregen van de gemeente. Verder is door een 

gespecialiseerd bedrijf een gebiedsscan gemaakt van het winkelgebied in Duivendrecht. Dit gaf 
aanleiding tot een aantal fysieke maatregelen (verlichting, plaatsen paaltjes). Een aantal 
maatregelen wordt nog onderzocht (bijv. meer gerichte verlichting). De winkeliers hebben zelf een 
WhatsApp groep opgezet, gericht op veiligheid gezamenlijk met bewoners.  
Ook voor dit delict geldt dat het een stijging laat zien binnen de eenheid Amsterdam. Binnen het 
Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (het regionale platform voor 

ondernemers en veiligheid, waarin ondernemers, gemeenten en politie deelnemen) wordt deze 
trend nader onderzocht en gekeken welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn. 
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2.3  Thema: Diefstallen 

 
Diefstal uit auto   
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal diefstallen uit/vanaf 
auto 

35 38 29 17 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal diefstallen uit/vanaf 
auto 

27 53 39 15 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal diefstallen uit/vanaf 
auto 

89 55 33  

 
Een opvallende daling van diefstallen uit/vanaf auto’s is waarneembaar in Ouderkerk en 
Duivendrecht. Het betreft veelal diefstal uit voertuigen of wegnemen van kentekenplaten. 
Opvallend is dat het regelmatig auto’s met een buitenlands kenteken betreft.  
In het Amstel Business park zijn de hotspots de parkeerterreinen bij de grootwinkelbedrijven, het 
parkeren bij evenementen in de ArenA en bij hotels. De politie heeft veel aandacht aan de aanpak 

van dit delict geschonken, zowel in de vorm van surveillance als ook adviezen aan bedrijven. 
 
Autodiefstal 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal autodiefstallen 4 2 2 7 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal autodiefstallen 3 3 2 6 

 

In tegenstelling tot het aantal diefstallen uit/vanaf auto’s is er juist een stijging te zien van het 
aantal autodiefstallen. Dit heeft dan ook de aandacht van de politie, zowel op regionaal alsook op 
landelijk niveau het mobiel banditisme wordt tegengegaan. Verder worden auto’s steeds meer van 
een gerichte inbraakbeveiliging voorzien, hetgeen ook bijdraagt aan de opsporing. 
 
Fietsdiefstal 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal fietsdiefstallen 30 26 7 9 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal fietsdiefstallen 31 8 27 24 

 

Brom-/snorfietsdiefstal 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal brom-
/snorfietsdiefstallen 

23 14 6 8 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal brom-
/snorfietsdiefstallen 

4 3 2 1 

 

Een belangrijk speerpunt van de politie in 2018 is de aanpak van nodale knooppunten, waaronder 
stationsgebieden. De aanpak van fietsendiefstal in deze gebieden heeft extra prioriteit.   
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2.4  Thema: Overlast 

Personenoverlast 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal GMS1 meldingen 
overlast van/door persoon  

22 29 86 89 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal GMS meldingen 
overlast van/door persoon  

23 25 21 28 

 

In de afgelopen jaren neemt deze vorm van overlast in deze gemeente toe. Dit is een 
maatschappelijke ontwikkeling. Deze overlast wordt voor een groot deel veroorzaakt door  
personen met verward gedrag. Regionaal wordt momenteel onderzoek gedaan naar een  
integrale aanpak van deze doelgroepen. 
 

Jeugdoverlast 
 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal GMS meldingen 
jeugdoverlast  

13 7 8 11 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal GMS meldingen 

jeugdoverlast  
17 8 15 22 

 
Er is een toename waarneembaar van het aantal meldingen jeugdoverlast in 2017. In Ouder-
Amstel is nauwelijks sprake van jeugdoverlast. In de zomer werden meldingen jeugdoverlast 
inzake een schoolplein gedaan in Ouderkerk aan de Amstel. De gemeente heeft vervolgens met het 
ambulant jongerenwerk, de school en de politie maatregelen genomen, die leidden tot het 

ophouden van deze overlast.  

 
De gemeente heeft  permanent aandacht voor mogelijke jeugdoverlast, onder andere in het 
jeugdoverleg wat de gemeente heeft met politie en jongerenwerk. Voor problematische 
jeugdgroepen is regionaal een aanpak vastgesteld (convenant aanpak jeugdoverlast).  
 
Misdrijven vernieling c.q. zaakbeschadiging 

 

Duivendrecht Dorp 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven vernieling  24 19 32 17 

 

Ouderkerk aan de Amstel 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven vernieling  42 34 25 19 

 

Amstel Business Park 2014 2015 2016 2017 

Aantal misdrijven vernieling  156 122 193 86 

 
In 2017 is een duidelijke afname waarneembaar van het aantal vernielingen c.q. 
zaakbeschadigingen, zowel in de dorpen als op het Amstel Business Park.  

 
Het aantal aangiften in Amstel Business Park was relatief hoog, omdat er veel aangiften werden 
gedaan van vernielingen van metrotreinstellen die gestationeerd staan in Duivendrecht. Deze 
vernielingen worden voornamelijk gepleegd in groot Amsterdam, maar werden geregistreerd op 
deze locatie. Zo ontstaat een onrealistisch beeld en deze hoge vandalismecijfers leidden ertoe dat 
er relatief veel aangiften zijn per aantal inwoners.  

                                                                 
1 GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem.  
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Dit leidt weer tot een hoge plek in de jaarlijkse criminaliteitsranking van Nederlandse dagbladen. 

Deze hoge rankings dragen in negatieve zin bij aan veiligheidsgevoel van de inwoners van Ouder-
Amstel. De gemeente is hierover in gesprek gegaan met de GVB en heeft hierover afspraken 
gemaakt en dit heeft effect op de cijfers.   
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3. Evaluatie: Indexcijfers vanuit de Regionale Veiligheidsrapportage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk, waarin Ouder-Amstel wordt vergeleken met andere 
gemeenten en kernen in de regio, op basis van de “Regionale Veiligheidsindex Amsterdam-

Amstelland 2017”.  
 
De Regionale Veiligheidsindex is opgebouwd uit drie deelindexen: 

 Criminaliteitsindex: High Impact Crimes, High Volume Crimes (zie 3.1). 

 Overlastindex: Verloedering, Personenoverlast (zie 3.2). 
 Onveiligheidsindex: Vermijding, Onveilig voelen, Risicoperceptie (zie 3.3).  

 
De volledige Veiligheidsindex is in digitale vorm te raadplegen via:  
https://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.html?index=Veiligheidsindex&postcode
=1012AC&indeling=buurt&meting=2017-12  
 
De regionale veiligheidsindex heeft als basisjaar 2014 waarbij het regionaal gemiddelde is gesteld 
op 100. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde. Hierdoor is het eenvoudig om vast te 

stellen wat de ontwikkelingen per buurt door de tijd heen zijn én welke buurten hoger of lager 
scoren dan het gemiddelde. De veiligheidsindex gaat altijd over een periode van 12 maanden. 
 
LET WEL: dit hoofdstuk geeft dus indexcijfers weer en geen absolute/feitelijke aantallen.  

 
Gemeente Ouder-Amstel, over de drie verschillende indexen:  

 

 
 
 
 

 
 
Gemeente Ouder-Amstel zit op de drie verschillende indexen aanzienlijk onder het regionale 
gemiddelde. Zowel de Overlastindex als de Onveiligheidsbelevingindex laten een daling zien ten 

opzichte van vorig jaar. De Criminaliteitsindex kent wel een stijging t.o.v. 2016.  
 

Gemeente Ouder-Amstel, over de totale Regionale Veiligheidsindex: 
 

 
 
 
 
 

 
De Veiligheidsindex is het gemiddelde van de drie bovenstaande indexen. Het overall beeld is dat 
Ouder-Amstel aanzienlijk onder het regionaal gemiddelde. De Veiligheidsindex voor Ouder-Amstel 
is 5 punten lager dan in 2016, wat dus een positieve ontwikkeling is.        
 

In de volgende paragrafen (3.1 t/m 3.3) wordt dieper ingegaan op de drie verschillende indexen. 
Hierin wordt ook onderscheid gemaakt tussen de kernen Duivendrecht Dorp en Ouderkerk aan de 
Amstel. Voor het Amsterdam Business Park is er geen index, omdat er onvoldoende mensen wonen 
waardoor er onvoldoende enquêtes kunnen worden gehouden. 
 

“Hoe doet de gemeente Ouder-Amstel het 

ten opzichte van andere gemeenten op de 

verschillende veiligheidsthema’s?” 

https://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.html?index=Veiligheidsindex&postcode=1012AC&indeling=buurt&meting=2017-12
https://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.html?index=Veiligheidsindex&postcode=1012AC&indeling=buurt&meting=2017-12
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3.1  Criminaliteitsindex 

 

De Criminaliteitsindex maakt onderscheid tussen High Impact Crimes (overvallen, woninginbraken, 

straatroven en bedreiging) en High Volume Crimes (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal). In deze 

paragraaf wordt eerst gekeken naar de criminaliteitsindex van Duivendrecht Dorp en vervolgens 

naar de index van Ouderkerk aan de Amstel.   

 

Duivendrecht Dorp – Criminaliteitsindex: 
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De criminaliteitsindex van Duivendrecht Dorp laat een stijging van 14 punten zien ten opzichte van 

vorig jaar. Zowel de High Volume (9), als de High Impact crimes (19) kennen een stijging. De 
Criminaliteitsindex van Duivendrecht (69) ligt echter nog steeds onder het regiogemiddelde van 89.     
 

 
Ouderkerk aan de Amstel – Criminaliteitsindex: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
De criminaliteitsindex van Ouderkerk aan de Amstel laat een lichte stijging van 3 punten zien ten 
opzichte van vorig jaar. De Criminaliteitsindex van Ouderkerk aan de Amstel (31) ligt nog steeds 
aanzienlijk onder het regiogemiddelde.   
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3.2  Overlastindex 

 
De Overlastindex is onderverdeeld in de categorieën Verloedering en Personenoverlast.  
Eerst wordt gekeken naar de Overlastindex van Duivendrecht Dorp en vervolgens naar de index 
van Ouderkerk aan de Amstel.     
 

Duivendrecht Dorp – Overlastindex: 
 
 
   
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

De Overlastindex van Duivendrecht Dorp laat een daling van 16 punten zien ten opzichte van vorig 
jaar. De categorie Verloedering laat een flinke daling van 29 punten zien en de categorie 
Personenoverlast een daling van 3. De Overlastindex van Duivendrecht Dorp (68) ligt met 27 
punten onder het regiogemiddelde van 95.   
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Ouderkerk aan de Amstel – Overlastindex: 
 

 
  
   
   
    
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

De Overlastindex van Ouderkerk aan de Amstel laat een lichte stijging van 1 punt zien ten opzichte 
van vorig jaar. De categorie Verloedering laat een daling van 3 punten zien. De categorie 
Personenoverlast betreft een stijging van 5 punten. De Overlastindex van Ouderkerk aan de Amstel 
ligt met 47 punten aanzienlijk onder het regiogemiddelde van 95.        
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3.3  Onveiligheidsbelevingindex 

De Onveiligheidsbelevingindex is gebaseerd op de beleving van inwoners. Deze index bestaat uit de 
categorieën Vermijding, Onveilig voelen en Risicoperceptie.  
 

Duivendrecht Dorp – Onveiligheidsbelevingindex 
 

 
 
 
     

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
De Onveiligheidsbelevingindex van Duivendrecht Dorp toont een daling van 27 punten ten opzichte 
van 2016. Men heeft dus een “veiliger” gevoel in Duivendrecht Dorp ten opzichte van een jaar 
geleden. De Belevingindex van Duivendrecht Dorp zit op 83 punten en zit dus 10 punten onder het 

regiogemiddelde van 93.      
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Ouderkerk aan de Amstel – Onveiligheidsbelevingindex 
 

 
 
 
 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ook in Ouderkerk aan de Amstel is een daling ten opzichte van 2016 te zien in de 
Onveiligheidsbelevingindex. De beleving wordt met 9 punten lager, dus veiliger, ervaren dan een 
jaar geleden. De Belevingindex van Ouderkerk aan de Amstel zit op 62 punten en zit dus 31 punten 
onder het regiogemiddelde van 93.  
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4. Evaluatie: Overige veiligheidsthema’s 

 
Het Integraal Veiligheidsbeleid van Ouder-Amstel kent naast de veiligheidsthema’s uit de vorige 

hoofdstukken nog meer veiligheidsthema’s. Deze overige thema’s komen in dit hoofdstuk aan bod.   
 
Thema: Brandveiligheid 
 
In het landelijke gebied ‘de Ronde Hoep' zijn woningbezoeken uitgevoerd. De Ronde Hoep is een 
‘rode vlek' in het verzorgingsgebied vanwege de relatief langere aanrijdtijd en juist daarom heeft 
de brandweer met deze actie ingezet op het verkleinen van de kans op brand en het beperken van 

de gevolgen. Ook is dit aangegrepen om de kennis en expertise (ook vanuit repressief oogpunt) 
van dit verzorgingsgebied uit te breiden. De woningbezoeken zijn inmiddels afgerond. 
 
Tijdens het woningbezoek kregen de bewoners advies en tips over de brandveiligheid in huis. Ook 
werd meteen door de brandweeradviseurs een rookmelder opgehangen.  
Doel is hierbij niet dat de kans op brand erg vermindert. De kans dat de bewoners door de 
rookmelder gealarmeerd worden en veilig weten te ontvluchten is wel vele malen groter geworden. 

 
Binnen de regio is in 2015 gestart met het in beeld brengen 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 er extra 
aandacht nodig is voor de gebruikers van de schoolgebouwen, peuterspeelzalen en seniorencom-
plexen. Er is een Top-20 lijst met meest kwetsbare objecten opgesteld. In 2017 is een aanpak 

uitgewerkt om de situatie bij deze instellingen als eerste te verbeteren. Door uitval van personeel 
(vacature) en de interne taakverdeling nader wordt onderzocht stagneert de aanpak momenteel. 
Na invulling van de vacature zal een en ander worden voortgezet. 
 
Thema: Crisisbeheersing 
 
Gemeente Ouder-Amstel heeft aan de regionale oefen- en opleidingseisen voldaan voor de 

gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisorganisatie. Daarnaast zijn er diverse 
aanpassingen doorgevoerd in het “Draaiboek Lokaal Coördinatiepunt Crisisbeheersing” (LCP) van 
de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De aanbevelingen en leerpunten uit het 

evaluatierapport n.a.v. de flatbrand in Diemen (Rode Kruislaan) zijn eveneens meegenomen in de 
actualisatie van het LCP.     
 
Thema: Zelfredzaamheid (Samen Veilig) 

 
In alle veiligheidsvelden is de inzet van de inwoners en bedrijven een eerste vereiste.  
 
Workshops redzaam.nl   
In 2017 zijn acht workshops redzaam.nl aangeboden. In de workshops lag de nadruk op wat je 
kunt doen in de tijd tussen het moment dat er een noodsituatie ontstaat en het moment dat 

professionele hulpverleners aanwezig zijn. Deze dag was een groot succes. Er namen 110 
deelnemers van alle leeftijden deel aan het programma. Naast tips en uitleg leerden de deelnemers 
ook handelingen in de praktijk te brengen, zoals het blussen van een brand en het werken met een 
automatische Externe Defibrillator (AED).  
 
Senioren en Veiligheid 

In samenwerking met de Rabobank, Coherente, een notariskantoor en de politie zijn twee goed 

bezochte middagen voor senioren georganiseerd. De onderwerpen waren op senioren en veiligheid 
toegesneden. Zo was er aandacht voor babbeltrucs aan de deur, veilig internet bankieren en 
pinnen, het maken van een levenstestament en het oprichten van een telefooncirkel. 
 
Thema: Tegengaan van ondermijnende criminaliteit 
 
 

Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van misdaad die een bedreiging vormen voor 
de integriteit van onze samenleving. Voorbeelden zijn burgers of bedrijven die op grote schaal 
belasting ontduiken, crimineel geld witwassen, zich begeven in de drugshandel of frauderen met 
vastgoed, overheidssubsidies of aandelen. Ouder-Amstel maakt met haar partners werk van een 
integrale aanpak. De integrale aanpak en samenwerking is gericht op de inzet van preventieve, 
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bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en/of strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van 

de aanpak van ondermijnende criminaliteit.  
 
Wet Bibob 
De Amstelland gemeenten hebben gezamenlijk een voorstel voor uitbreiding van het 
toepassingsbereik van de Wet Bibob opgesteld. Deze uitbreiding wordt regio-breed ingezet. Op dit 
moment past Ouder-Amstel de wet alleen structureel toe op de vergunningverlening van drank-, 
horeca- en prostitutiebedrijven. Na de uitbreiding kan ook de integriteit van houders en/of 

aanvragers van bepaalde Wabo vergunningen en vastgoedtransacties worden getoetst. Het 
voorstel wordt in 2018 aan het college voorgelegd. 
 
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. De 
hiervoor vastgestelde beleidsregel wordt inmiddels toegepast. De gemeente is in 2018 in overleg 

gegaan met de woningbouwvereniging inzake de afstemming in de bestuurlijke en 
privaatrechtelijke aanpak. 
 

Hennepteelt 
Illegale hennepteelt kan tot gevaarlijke situaties leiden, zo is er vaak een groot risico op branden 
en ontploffingen en daarmee ook een groot gevaar voor de omgeving. Tevens trekt hennepteelt 
veel criminaliteit aan. Het is daarom zeer ongewenst dat illegale hennepkwekerijen in Ouder-
Amstel gevestigd zijn. Op verzoek van de burgemeesters in de regio Amstelland is binnen het 
Regionaal Informatie-en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC AA) een hennepscan 
opgesteld. Eind 2016 is de hennepscan voor de Amstellandgemeenten afgerond. In de scan is de 

aard en omvang van georganiseerde hennepteelt in kaart gebracht, alsmede knooppunten, locaties 
en personen en bedrijven (inclusief netwerken/verbanden) die (vermoedelijk) handelen in strijd 
met wet- en regelgeving op het terrein van vastgoed en hennep. In vervolg op de hennepscan 
hebben de gemeenten in 2017 het initiatief genomen om het sluitingsbeleid op grond van de 
Opiumwet te harmoniseren. Dit uniforme beleid is door de burgemeesters van de 
Amstellandgemeenten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in april vastgesteld. Overigens bleek 

de problematiek in Ouder-Amstel tot nu zeer beperkt. 
 
Onderzoek ondermijnende criminaliteit 
In 2018 gaat het RIEC voor de gemeenten in de regio Amsterdam Amstelland een 
ondermijningsbeeld opstellen. Deze worden samengevoegd in een regionaal integraal 
ondermijningsbeeld. De uitkomsten van dit onderzoek, die in het tweede deel van 2018 
beschikbaar komen, vormen een uitgangspunt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in 

Ouder-Amstel.   
 
Thema: Discriminatie 
 
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam geeft voor Ouder-Amstel uitvoering aan de Wet 
gemeentelijke Anti-discriminatie voorzieningen. Inwoners kunnen terecht voor o.a. advies, klachten 
en bemiddeling. In 2017 werd het meldpunt 8 maal benaderd door een inwoner van Ouder-Amstel. 

 
Thema: Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
In 2017 is 12 x aangifte gedaan van huiselijk geweld, tegen 22 aangiften in 2016. Er waren 55 
incidenten. Dit aantal was nagenoeg gelijk aan 2016. Toen waren er 56.  
Ondanks een forse daling van het aantal aangiften in 2017 blijft het aantal incidenten hoog. De 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is georganiseerd binnen Veilig Thuis. Bij acute 
meldingen wordt er afgewogen of het opleggen van een tijdelijk huisverbod in deze situatie 
mogelijk en nodig is. In 2017 werden twee tijdelijke huisverboden opgelegd. Inhoudelijk wordt 
door Veilig Thuis verder gewerkt aan de samenwerking met de ketenpartners en de lokale sociale 
teams (kernteams).  
 
 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning
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Thema: Overlast verwarde personen  
 
De afgelopen jaren neemt het aantal door de politie geregistreerde incidenten inzake overlast door 
personen met verward gedrag toe. Dit is een toenemend maatschappelijk fenomeen. Personen met 
verward gedrag kunnen zorgen voor overlast en criminaliteit. Daarnaast kunnen ze zorgen voor 
gevaarlijke situaties, voor zichzelf als ook voor hun omgeving. Het landelijk Aanjaagteam heeft 
bouwstenen aangereikt waar bij het ontwikkelen van een aanpak gebruik van kan worden 

gemaakt. In Amsterdam wordt gewerkt met een programmatische aanpak. De Amstelland 
gemeenten zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Er wordt regionaal ingezet op een integrale 
aanpak van overlast door verwarde personen. Ouder-Amstel volgt de ontwikkelingen op de voet. 
 
Op lokaal niveau wordt er in 2018 een Zorg- en signalen overleg ingesteld. Dit overleg bestaat uit 
de politie, gemeente, woningbouwvereniging, onderwijs en zorgpartners. In dit overleg kunnen ook 

signalen worden ingebracht inzake personen die verward gedrag vertonen. Deze kunnen daarmee 
in een vroegtijdig stadium worden toegeleid naar ondersteuning of zorg.  
 

Thema: Radicalisering  
 
Ouder-Amstel is, evenals de andere Amstelland gemeenten, aangesloten op het Programma 
Radicalisering en Polarisatie dat is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de kennis en expertise die beschikbaar is uit het programma. In 2017 hebben de 
Amstelland gemeenten gezamenlijk een regisseur aangesteld die werkt vanuit het Actiecentrum 
Veiligheid en Zorg. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn medewerkers getraind in het beter 
herkennen en oppakken van signalen op het gebied van radicalisering en jihadisme. Deze kunnen 
ze voorleggen aan de regisseur, die de signalen duidt en afhankelijk van de inhoud stappen zet.  
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5. Conclusies 2017  

 
In voorgaande hoofdstukken zijn de veiligheidscijfers, meldingen en indexcijfers van de gemeente 
Ouder-Amstel weergegeven. Gemeente Ouder-Amstel heeft de laagste score op de overkoepelende 
Veiligheidsindex, vergeleken met andere gemeenten en buurten in de regio (hoog = meest 

onveilig, laag = meest veilig).  
 
Verder inzoomend op de deelindexen, valt op dat de Criminaliteitsindex een minder positief beeld 
laat zijn (voornamelijk Duivendrecht). Ouder-Amstel zit weliswaar ook op deze index nog 
aanzienlijk onder het regiogemiddelde, maar is wel gestegen ten opzichte van 2016. De aanpak 
van criminaliteit, in met name Duivendrecht, verdient dan ook de blijvende aandacht in de 
gemeentelijke aanpak.   

 
Zowel de Overlastindex als de Onveiligheidsbelevingindex laten een daling zien ten opzichte van 
vorig jaar. Ook met deze positieve ontwikkeling zit Ouder-Amstel aanzienlijk onder het 
regiogemiddelde.  
  

Al met al is er sprake van een positief beeld rondom de cijfers en gegevens op veiligheidsgebied in 

de gemeente Ouder-Amstel. Het is een doorlopende uitdaging om dit beeld vast te houden en waar 
mogelijk verder te verbeteren.  
Voor 2018 zijn de prioriteiten beschreven in het Werkprogramma 2018 Integrale Veiligheid, wat in 
het volgende hoofdstuk (H6) aan de orde komt. Samen met ketenpartners en andere betrokkenen 
blijven we werken aan een veilig Ouder-Amstel.   
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6. Werkprogramma 2018 Integrale veiligheid 

 
Op 18 juni 2015 heeft de gemeenteraad het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 vastgesteld. De 
speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 waren gericht op een veilige woon- en 
werkomgeving en het verbeteren van de veiligheidsgevoelens. Voor de planperiode 2015-2018 zijn 

deze speerpunten opnieuw opgenomen. Deze zijn of worden verder uitgebouwd. Het beleidsplan is 
verder verbreed met de andere thema’s op veiligheidsgebied: brandveiligheid, crisisbeheersing,  
ondermijnende criminaliteit en openbare orde. Voor de volledigheid is hieronder het 
werkprogramma 2018 Integrale Veiligheid van de gemeente Ouder-Amstel opgenomen:  
 

1 Zelfredzaamheid en burgerparticipatie  

Partners  Burgers, politie, brandweer, GHOR 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Voorlichting geven aan burgers op veiligheidsthema’s  

Stimuleren eigen initiatieven van burgers 

Promoten deelname Burgernet en Burgerharthulp 

Beheerders van Whatsapp-groepen informatie verstrekken en 

faciliteren met buurtpreventieborden 

Beterburen onder de aandacht brengen. 

 

2 Terugdringen geweldsdelicten op straat(straatroven, 

overvallen) 

Partners  Politie, OM 

 Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Verbeteren sociale veiligheid openbare ruimte 

Inzet districtsrecherche 

Vervolging geweldsdelicten 

Dadergerichte aanpak (bij jeugdige plegers) 

Toezicht door politie op motor en fiets in hotspotgebieden 

Regisseur in het Actiecentrum Zorg en Veiligheid in programma 

Top600/Top400. Een aanpak gericht op combinatie van straf en 

zorg voor jongeren. 

 

3 Terugdringen  burenoverlast  

Partners  

 

Woningcorporaties, particuliere verhuurders, politie, Stichting 

Beterburen 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Inzet van structurele buurtbemiddeling door Beterburen 

Voortzetting convenant met Beterburen 

Handhaving (als ultimum remedium) 

Promoten van Beterburen bij burgers en binnen de ambtelijke 

organisatie. 
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4 Terugdringen woninginbraak  

Partners  

 

Woningcorporaties, particuliere verhuurders, politie 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Doelgroepgerichte voorlichting  

Zomerproject en Donkere Dagen Offensief, hierbij extra 

surveillance   

Politie: waar nodig subjectgerichte i.p.v. incidentgerichte 

benadering 

Communicatie in weekblad, website en op facebook in 

samenwerking met de politie. 

 

5 Tijdelijk huisverbod   

Partners  

 

Gemeente Amstelveen juridische ondersteuning, politie, OM, 

Veilig Thuis 

 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat  

Opleggen tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld.  

 

6 Integraal alcoholbeleid  

Partners Politie, horeca, sportverenigingen, scholen, vergunningen, 

handhaving 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Wanneer 

Uitvoering beleidsplan gericht op handhaving, preventie, 

gezondheid en evenementen.  

Belangrijke elementen hierin: 

Aanspreken door ambulant jongerenwerker van jongeren met 

alcohol op straat 

Handhaven Drank- en Horecawet  

Voorlichting aan ouders en jongeren door de Brijder stichting.  

(ook drugs) 

Aansluiten bij landelijke voorlichtingscampagne NIX met een 

lokale campagne. 

 

7 Vandalisme rond de jaarwisseling 

Partners Ambulant jongerenwerker, politie, wijkbeheer, handhaving 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Vuurwerkverbod schoolpleinen. 
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Voorlichting, contact met scholen, flyer tbv ouders en kinderen, 

handhaving voorafgaand aan de jaarwisseling, voorlichting door 

bureau Halt op scholen, fysieke maatregelen   

Inhuur surveillanten in de Oudjaarsnacht. 

 

8 Jeugdveiligheid  

Partners Politie, Veiligheidshuis, HALT, wijkbeheer, handhaving 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Wanneer 

Groepsaanpak, situatiegerichte aanpak, individuele aanpak (o.a. 

Top 600 en Top 400) 

Jeugdoverleg en kernteam 

Inzet handhaving, ambulant jongerenwerk en politie bij overlast 

van jongeren in de openbare ruimte. 

Samenwerking regiogemeenten in het kader van groepsaanpak 

(o.b.v. het convenant Aanpak jeugdoverlast en problematische 

jeugdgroepen). 

 

9 Groenbeheer en verlichting  

Partners Politie, wijkbeheer 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Wanneer 

Structurele planmatige toetsing van sociale veiligheid. Meldingen 

inwoners zijn medebepalend voor prioritering aanpak wegen. 

Wijkschouwen (wijk per maand). 

 

Veiligheid in werkomgeving  

In dit veiligheidsveld is het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland 

(RPCAA) een belangrijke speler. In dit platform werken overheid (gemeenten, politie, brandweer, 

OM) en bedrijven (winkeliers en ondernemers) samen om criminaliteit gericht tegen het 

bedrijfsleven effectief te bestrijden. Het RPCAA ontwerpt maatregelen, ontplooit activiteiten en 

voert regelingen/arrangementen in om de criminaliteit te beperken. 

 

10 Zakkenrollerij  

Partners   Politie, OM, team OV (GVB/politie) 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Wanneer 

Vooral van toepassing op stations (team OV) en 

groothandelsbedrijven op Amstel Business Park, de gemeente 

heeft in de aanpak geen rol 

Vervolging delicten  

Stimuleren aangifte doen  
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Stimuleren alertheid burgers (voorlichting) 

Extra surveillance politie, team OV 

Toezicht bij evenementen. 

 

11 Winkeldiefstallen  

Partners  Ondernemers, RPCAA, bedrijfscontactfunctionaris 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Stimuleren preventieve maatregelen ondernemers 

Bevorderen bewustwording winkeliers onder andere door 

voorlichtingsavonden  

Stimuleren aangiftebereidheid 

Stimuleren alertheid klanten (communicatie) 

Surveillance politie bij pieken. 

 

12 Bedrijventerreinen  

Partners 

 

Ondernemers, RPCAA, bedrijfscontactfunctionaris 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Stimuleren alertheid burgers (communicatie) 

Stimuleren veiligheidsscans bij bedrijven 

Individuele adviestrajecten en voorlichtingsactiviteiten i.s.m. 

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-

Amstelland (RPCAA) 

Stimuleren en hercertificeren Keurmerk Veilig Ondernemen 

Vergroten zelfredzaamheid bedrijven 

Adviezen wijkagent 

Collectieve Beveiliging op het Amstel Business Park. 

Handhaving, particuliere beveiligingsdienst en politie werken 

samen aan veiligheid en verbeteren openbare ruimte 

Procedure rond kraakpanden 

Informatie inzake het kraken van panden. 

 

13 Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden  

Partners 

 

Ondernemers, brancheorganisaties, RPCAA, 

bedrijfscontactfunctionaris 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Hercertificering winkelgebieden Duivendrecht en Ouder-Amstel 

Maatregelen fysieke ruimte n.a.v. gebiedsscan Dorpsplein in 

Duivendrecht 

Veiligheidsscan winkels die zijn overvallen 
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Voorlichtingsavond winkeliers handelingsperspectief rond 

overvallen 

Scan per winkel door CCV 

Onderzoek verlichting winkeltoegangen Dorpsplein 

Nazorgplan overvallen winkels. 

 

14 Stationsgebieden  

Partners  Ondernemers, politie, GVB, Prorail 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Toezicht op stations (OV team) 

Toezicht buiten stations door politie. Dit is een prioriteit in het 

jaarplan 2018 van het politie basisteam Diemen/Ouder-Amstel. 

Beleidskader sociale veiligheid van de Stadsregio Amsterdam 

Verminderen aangiften vandalisme dat niet in Ouder-Amstel is 

gepleegd. 

 

Communicatie 

15 Uitdragen veiligheidsbeleid  

Partners  Brandweer, politie 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Actieve communicatie over veiligheidsitems. 

 

Fysieke veiligheid 

16 Brandveiligheid   

Partners  Burgers, ondernemers, brandweer 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Wanneer 

Brandpreventie 

Deelname brandweer aan integrale handhavingscontroles 

Voorlichting door brandweer aan doelgroepen 

Gerichte huisbezoeken door brandweer 

Jaarlijkse preventieweken van brandweer 

Brandveiligheidsactie Ronde Hoep 

Traject Brandveilig Leven 

Bepaling top 20 objecten en aanpak.   

 

17 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Partners  

 

Veiligheidsregio 
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Maatregelen en 

inspanningen 

 

Wat 

Voldoen aan opleidings-en oefenvereisten voor gemeentelijke 

functionarissen in crisisbeheersing (burgemeester, OOV, 

gemeentesecretaris, communicatie). In 2018 is hiertoe een 

opleidings-, training-, oefen- (OTO-)programma opgesteld.  

 

18 Bluswatervoorziening 

Partners  Waternet, brandweer 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Zorg voor functionaliteit van de bluswaterleidingen en de 

brandkranen: 

Jaarlijks controle door Waternet  

2016 extra controle door brandweer. 

 

Integriteit en veiligheid  

Om haar rol in de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken is 

de gemeente aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum  Amsterdam-

Amstelland. Het RIEC heeft als doelstelling het voorkomen dat criminelen door de overheid 

onbewust worden gefaciliteerd (bijvoorbeeld horecavergunningen), het voorkomen dat er 

vermenging optreedt tussen boven-en onderwereld en het voorkomen van economische 

machtsposities opgebouwd door op criminele wijze verkregen kapitaal. Belangrijke thema’s zijn: 

georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, malafide horeca. 

Deelnemers aan het RIEC zijn: gemeenten, politie, OM, belastingdienst.  

 

19 Aanpak drugsoverlast  

Partners Politie, OM,  woningcorporaties, particuliere verhuurders 

Maatregelen en 

inspanningen 

Bestuursrechtelijk instrumentarium: toepassing door 

burgemeester van artikel 13b Opiumwet (sluiting panden) 

Toepassing convenant Doorzon 

Samenwerking met Woningbouwvereniging tav woonfraude 

Actieve deelname gemeente aan hennepscan RIEC en eventuele 

verdere bepaling van bestuurlijke aanpak 

Meldingen Misdaad Anoniem opvolging geven. 

 

20 Signalering en aanpak ondermijnende criminaliteit  

Partners Politie, OM, belastingdienst 

Maatregelen en 

inspanningen 

Versterking informatiepositie burgemeester door actieve 

deelname in het RIEC t.a.v. gegevensuitwisseling woonfraude, 

malafide horeca, mensenhandel, vergunningverlening horeca en 

prostitutie. Vanuit deze informatiepositie komen tot bestuurlijke 

interventies 

Toepassing Wet Bibob bij vergunningaanvragen horeca en 

seksgerelateerde bedrijven 
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Uitbreiding toepassingsgebied Bibobtoets met Wabovergunningen 

en vastgoedtransaties 

Training medewerkers bewustwording ondermijnende 

criminaliteit 

Signalen in interne organisatie van mogelijk ondermijnende 

criminaliteit gestructureerd oppakken en analyseren  

Ondermijningsbeelden vaststellen uit onderzoek door het RIEC 

Controles opslagbedrijven “Out of the Box”. 

 

 

21 Aanpak woonfraude/ernstige woonoverlast 

Partners  woningcorporaties, particuliere verhuurders, 

Maatregelen en 

inspanningen 

Toepassing convenant Doorzon  

Handhaving bij illegale bewoning/hennep 

Onderzoek adresfraude 

Intensivering contact met woningbouwvereniging 

Voorbereiden beleid ernstige Woonoverlast. 

 

 

22 Radicalisering/jihadisme 

Partners  Politie, OM, gemeente Amsterdam 

Maatregelen en 

inspanningen 

Medewerkers zijn getraind voor signaleren mogelijke 

radicalisering 

Een Amstelland regisseur radicalisering in het Actiecentrum 

Veiligheid en Zorg die zich bezig houdt met programma 

radicalisering en die binnen de AM gemeenten een netwerk 

onderhoudt en van informatie voorziet. 

 

23 Scenario zedenzaken (speerpunt) 

Partners  Politie, OM, GGD, Jeugdbescherming 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Aanpak zedendelicten. 

 

24 Kindermishandeling en huiselijk geweld  

Partners  

 

Politie, OM, Reclassering, GGD, Jeugdbescherming, Raad voor de 

kinderbescherming, Blijf Groep,  Veilig Thuis 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Casuïstiek: integrale aanpak via Veilig Thuis 

Zie verder 5, tijdelijk huisverbod 

Ouder-kind coaches op scholen en kinderopvang. 
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25 Anti-discriminatie 

Partners  Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Casuïstiek: aanpak via Meldpunt. 

 

Overig 

 

26 Openbare orde 

Partners  Politie, OM, gemeente Amsterdam (OOV) 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Draaiboeken (risico) voetbalwedstrijden toetsen 

Noodbevelen voorbereiden bij risico voetbalwedstrijden 

Wedstrijdorganisatie rond wedstrijden Jong Ajax op sportpark 

de Toekomst 

Toetsing evenementenvergunningen op openbare orde 

aspecten 

Snel en adequaat optreden bij signalen van potentiële 

openbare orde problemen, zoals radicalisering, kraken en 

aanvragen demonstraties en optochten. 

Protocol politie bij illegale feesten toepassen.  

 

 

27 Aanpak overlast door verwarde personen 

Partners  Politie, maatschappelijke instellingen. 

Maatregelen en 

inspanningen 

Wat 

Bepalen lokale aanpak i.s.m. partners 

Instellen van een Zorg en Signalen overleg 

Benutten van de mogelijkheden van een regionale integrale 

aanpak van overlast door verwarde personen. Bestuurlijke 

aansluiting bij het Aanjaagteam Amsterdam. 
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Bijlage 1: Politiecijfers Gemeente Ouder-Amstel 

 
De Politiecijfers uit de Regionale Veiligheidsrapportage geven inzicht in het totaal aantal misdrijven 
én in verschillende typen misdrijven over de jaren 2016 en 2017. Zo is per type misdrijf te zien wat 
de verschillen zijn tussen 2016 en 2017 in de gemeente Ouder-Amstel.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 


