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Voorwoord  
 
 

1000 ogen zien meer dan twee. “Als duizend ogen meekijken is het voor een boef heel 

ingewikkeld om boef te zijn”, aldus voormalig minister Pieter Winsemius. “Indien in een 

bepaalde omgeving duizend ogen waken, wordt die omgeving bijna per definitie veiliger. 

Juist als hun signalen worden opgepikt door professionals aan de frontlijn zoals 

wijkagenten, maar zeker ook BOA’s.  

 

Dus willen we in onze veiligheidsaanpak zorgen dat we zoveel mogelijk ogen mee kunnen 

laten kijken. Dat betekent veel en goed samenwerken met betrokkenen, met de politie, 

brandweer en Openbaar Ministerie, maar zeker ook met inwoners, ondernemers.  

Bij het opstellen van dit meerjarenplan zijn dit jaar dan ook voor het eerst beheerders 

van de buurt WhatsApp-groepen en ondernemers aangeschoven aan tafel om te kijken 

wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor Ouder-Amstel. Als prioriteiten kwamen 

fysieke veiligheid, sterke en veilige buurten, kwetsbare groepen en High Impact Crimes 

(woninginbraken, straatroven etc.) uit de bus.  

 

In Ouder-Amstel zitten we op het goede spoor. Weliswaar zien we ten opzichte van 2017 

zowel voor objectieve als subjectieve veiligheid een lichte stijging in de veiligheidsindex, 

maar we blijven ruim onder het regionale gemiddelde. Onze aanpak voor de komende 

jaren is erop gericht de omgeving veiliger te maken en het veiligheidsgevoel bij onze 

inwoners te vergroten.  

 

Dat gaan we doen door onze inwoners bijvoorbeeld nog meer te informeren over fysieke 

zaken zoals beveiliging van hun huis tegen brand of inbraak, door als gemeente actief 

informatie te delen in een speciale WhatsApp groep voor beheerders van de 

buurtpreventiegroepen, maar ook door speciale aandacht te hebben voor het effect van 

woninginbraken, straatroven en overvallen.  

 

Onze ogen zijn gericht op een goede samenwerking. Dat betekent onder meer partijen 

bij elkaar brengen, alert zijn op sociale controle/veiligheid en levendigheid bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, maar ook bewonersinitiatieven faciliteren en voorkomen dat (kwetsbare) 

mensen tussen wal en schip terecht komen.  

Dit plan biedt daarbij een handvat. Zo zorgen we met elkaar voor een veilig Ouder-

Amstel.  
 

 

Joyce Langenacker 

Burgemeester 
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1. Inleiding 
 
1.1. Waarom een Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 

Elke vier jaar stelt de gemeente Ouder-Amstel een Meerjarenplanbeleidsplan Integrale 

Veiligheid vast. Hierin bepalen we de prioriteiten en ambities op veiligheidsgebied. Dit 

nieuwe plan 2019-2022 bouwt voort op het voorgaande plan (2015-2018). Het 

beleidsplan kent een looptijd van vier jaar. Dit geeft interne en externe partners de tijd 

om middelen (financieel en menskracht) vrij te maken en de afgesproken acties ook 

daadwerkelijk uit te voeren.  

  

1.2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

De gemeenteraad stelt de kaders van het veiligheidsbeleid vast en heeft een 

controlerende taak. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de 

uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Dit beleid wordt concreet uitgewerkt in een 

jaarlijks  

uitvoeringsprogramma. Hierin staat op welke wijze de gemeente haar doelstellingen wil 

realiseren en wie welke activiteiten uitvoert. Het uitvoeringsprogramma wordt eveneens 

jaarlijks geëvalueerd. Het uitvoeringsprogramma en de evaluatie ervan worden aan de 

gemeenteraad voorgelegd ter informatie. Op basis van de evaluatie kijken we of het 

nodig is doelen en/of activiteiten te stellen of aan te passen.  
 

1.3. Integrale aanpak 

Een veilige samenleving vraagt om samenwerking tussen betrokkenen. Overheid, 

instanties, ondernemers en inwoners hebben elkaar nodig om onveilige situaties op te 

lossen. Een integrale aanpak is noodzakelijk om die samenwerking te borgen en samen 

de lokale veiligheid (fysiek en sociaal) zo goed mogelijk te laten zijn.  

 

Partners hebben elkaar nodig om tot inzichten te komen. We hebben het dan over 

interne en externe partners maar ook over inwoners en ondernemers binnen de 

gemeente Ouder-Amstel. Zoals voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer Pieter Winsemius beschrijft: 

 

’’Het is niet zo dat één iemand die ontdekking doet, vaak zijn er 1000 mensen 

afzonderlijk van elkaar met soortgelijke onderzoeken bezig. Allemaal voelen ze dat er iets 

te ontdekken valt, vaak zonder dat ze het daar met elkaar over hebben.’’ 

 

Voor integrale veiligheid ligt de regie bij de gemeente. Dat houdt onder meer in: het 

initiëren van veiligheidsbeleid, het stimuleren van partners, het aanspreken van partners 

op hun verantwoordelijkheid, het bewaken van onderlinge samenhang en sturend 

optreden waar nodig. Kernbegrippen zijn: richting geven, coördineren met gezag en 

sturen op resultaten.  

 

In de integrale aanpak gaat het ook over het gebruiken van de eigen bevoegdheden van 

de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld vergunningverlening en handhaving. 100% 

veiligheid bestaat niet maar de gemeente Ouder-Amstel zet zich actief in om al het 

mogelijke te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt.  
 

1.4. Totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 

Het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 is tot stand gekomen in samenwerking met 

ketenpartners, inwoners en ondernemers. Het beleidsplan is gebaseerd op lokale, 

regionale en landelijke input. Er is onder meer gebruikgemaakt van:  

 Landelijk en regionaal veiligheidsbeleid 

 Het lokale coalitieakkoord,  

 Politiecijfers (aangiften en meldingen) 

 Beschikbare onderzoeksresultaten zoals de Veiligheidsindex.  
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Het plan is afgestemd met de ketenpartners, waaronder de politie en brandweer. Verder 

is vooraf de inbreng gevraagd van leden van de gemeentelijke commissie burger en 

bestuur, de beheerders van de WhatsApp-groepen en de ondernemers.  

 

De leden van de raadscommissie burger en bestuur hebben gekeken naar de relevantie 

van de veiligheidsthema’s uit het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) voor Ouder-Amstel en 

input gegeven op de thema’s.  

 

Tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst over veiligheid is gevraagd naar input 

van inwoners, partners en ondernemers op de verschillende veiligheidsthema’s uit het 

RVP. Daarnaast is ook de participatie van inwoners en ondernemers op het gebied van 

veiligheid besproken.  

 

De uitkomst van deze bijeenkomst heeft geleid tot het volledig overnemen van de 

veiligheidsthema’s uit het RVP. Daarnaast is vanuit de commissie en de bijeenkomst over 

veiligheid extra aandacht gevraagd voor:  

 Sterke en veilige buurten 

 High Impact Crimes (HIC) 

 Kwetsbare groepen 

 Fysieke veiligheid 

 

1.5 Middelen 

De uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan vergt inzet van personeel en financiële 

middelen. Daarvoor is budget in de gemeentelijke begroting vrijgemaakt. In het 

jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt de inzet van de middelen vastgelegd. Indien extra 

middelen nodig zijn legt het college dit overeenkomstig de afspraken in de planning en 

control cyclus voor aan de raad. 

1.6 Leeswijzer 

Dit plan schetst in hoofdstuk 2 eerst het strategisch kader met aandacht voor de 

landelijke en regionale kaders. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een veiligheidsanalyse waarin 

een trendanalyse wordt gegeven, verschillende cijfers over criminaliteit en 

onveiligheidsgevoelens worden geduid. Hoofdstuk 4 bevat de veiligheidsaanpak voor de 
periode 2019-2022.  
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2. Strategisch kader 
 
2.1. Landelijk, regionaal en lokaal kader 

De gemeente heeft de regierol als het gaat om lokaal veiligheidsbeleid. De context van 

dit beleid is echter veel breder, want onveiligheid houdt niet op bij de gemeentegrens. 

Integrale veiligheid is een samenspel tussen landelijke overheid, veiligheidsregio en 

gemeente. Integrale samenwerking is altijd een samenwerking tussen verschillende 

partijen, maar kan per thema of op lokaal, regionaal en landelijk niveau verschillend 

worden ingevuld.  

 

Landelijk kader 

De minister van Justitie en Veiligheid heeft in december 2018 het landelijk beleid en de 

vier belangrijkste thema’s voor de politie vastgelegd in de Veiligheidsagenda 2019-2022. 

Deze Veiligheidsagenda richt zich op de aanpak van maatschappelijke 

veiligheidsproblemen, die (regio) grensoverschrijdend zijn en/ of waarvoor afstemming 

op landelijk niveau nodig is. De Veiligheidsagenda heeft als doel de integrale 

samenwerking bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid verder te ontwikkelen. 

 

De vier belangrijkste landelijke veiligheidsthema’s zijn: 

1. Ondermijning 

2. Mensenhandel 

3. Cybercrime en online kindermisbruik 

4. Executie van opgelegde straffen 

Verder zijn in de agenda opgenomen: bestrijding terrorisme en extremisme, high impact 

crimes en mobiel banditisme, kindermishandeling en huiselijk geweld en personen met 

verward gedrag. 

 

Regionaal kader 

Het Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam-Amstelland 2019-2022 (RVP) is in december 

2018 vastgesteld door de burgemeesters in de regio. Alle betrokken gemeenteraden zijn 

‘gehoord’. Ook hebben zij kennis kunnen nemen van het concept voorafgaand aan 

definitieve vaststelling.  

 

In het RVP zijn de ambities op het gebied van veiligheid voor de regio Amsterdam-

Amstelland beschreven. Het RVP gaat over de gezamenlijke inspanningen van de 

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, de 

politie-eenheid Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie (parket Amsterdam).  

 

Voor de periode 2019-2022 zijn voor de regio Amsterdam-Amstelland de volgende 

veiligheidsthema’s vastgesteld: 

 

- Zorg voor sterke en veilige buurten. 

- Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit. 

- Toenemende drukte en groei. 

- Tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. 

- Voorkomen en bestrijden van (dreigend) terrorisme en radicalisering. 

- Bestrijding discriminatie en tegengaan van intolerantie. 

- Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. 

- Blijven voorkomen en opsporen van High impact Crimes. 

- Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen. 

 

Lokaal kader 

In Ouder-Amstel is het coalitieakkoord met als titel ‘Betrokkenheid en daadkrachtig met 

openheid en optimisme’ voor de periode 2018-2022 vastgesteld Op het gebied van 

veiligheid wil het college inzetten op preventieve maatregelen en het stimuleren van 
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sociale cohesie. Handhaving en handhavers (Boa’s) dienen zichtbaar te zijn voor 

inwoners. Dit uitgangspunt ondersteunen we onder meer met publiekscampagnes. 

Met andere direct betrokkenen, waaronder politie, brandweer, woningcorporaties en 

scholen, kijken we vooral naar maatregelen die de (sociale) veiligheid verbeteren. 

 

Raadscommissie  

De gemeenteraad stelt de kaders op voor het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid. 

In de commissie Burger en Bestuur van 7 maart 2019 zijn deze kaders aan de orde 

geweest. De commissieleden hebben de thema’s uit het RVP volledig overgenomen en 

extra aandacht gevraagd voor: Sterke en veilige buurt, High Impact Crimes en kwetsbare 

groepen.  

 

Bijeenkomst veiligheid 

In het kader van samenwerking en participatie organiseerde de gemeente Ouder-Amstel 

op 14 maart 2019 een bijeenkomst over veiligheid. Tijdens deze avond zijn de thema’s 

uit het RVP toegelicht. Verder konden inwoners, ondernemers en externe partners hun 

input leveren voor het Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2019-2022.  

Ook in deze bijeenkomst is de aanwezigen gevraagd de veiligheidsthema’s te beoordelen. 

Het resultaat was vrijwel gelijk aan dat van de commissievergadering. De thema’s uit het 

RVP zijn volledig overgenomen. Hier werd extra aandacht gevraagd voor: Sterke en 

veilige buurt, High Impact Crimes en kwetsbare groepen. Fysieke veiligheid werd hieraan 

toegevoegd.  

Het was de eerste keer dat de gemeente Ouder-Amstel inwoners en ondernemers op zo’n 

manier heeft betrokken bij de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan Integrale 

Veiligheid.   
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3. Veiligheidsanalyse 
 

Voor het tot stand komen van het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid wordt een 

veiligheidsanalyse gemaakt op basis van een aantal informatiebronnen. Deze analyse 

geeft inzicht in de objectieve en subjectieve veiligheid in de gemeente Ouder-Amstel. In 

dit hoofdstuk wordt de veiligheidsanalyse in het kort weergegeven. De uitkomst van de 

analyse dient als input van de veiligheidsaanpak voor 2019-2022 (hoofdstuk 4).   

 

Voor de veiligheidsanalyse zijn onder andere de volgende gegevens gebruikt: 

1. Uitvoering veiligheidsbeleid 2015 – 2018, de objectieve cijfers (de bij de politie 

geregistreerde misdrijven en meldingen) van Ouder-Amstel. 

2. De (on)veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid) afkomstig uit de Regionale 

Veiligheidsindex 2015-2018.  

3. Overige relevante cijfers en ontwikkelingen (input van de verschillende 

veiligheidspartners, zowel intern als extern). 

 

3.1. Uitvoering veiligheidsbeleid 2015-2018 (objectieve veiligheid) 

Jaarlijks houdt de politie een groot aantal gegevens bij, waaronder cijfers over 

criminaliteit en over meldingen.  
 

Het begrip ’objectieve veiligheid’ heeft betrekking op de bij de politie bekende feiten: 

alle incidenten, overtredingen en misdrijven die door de politie zijn geconstateerd. Het 

gaat niet alleen om aangiften, maar ook om meldingen en andere mutaties in de 

registratiesystemen van de politie. Aanvullend vinden interviews met inwoners plaats om 

zicht krijgen op zaken/incidenten die niet bekend zijn bijvoorbeeld omdat mensen er 

geen aangifte van doen.  

 

De regionale veiligheidsindex heeft als basisjaar 2014 waarbij het regionaal gemiddelde 

is gesteld op 100. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde. Hierdoor zijn 

ontwikkelingen per buurt eenvoudig te monitoren. Verder kun je zien welke buurten 

hoger of lager scoren dan het gemiddelde. De veiligheidsindex gaat altijd over een 

periode van een jaar. 

LET WEL: dit overzicht geeft dus indexcijfers weer en geen absolute/feitelijke aantallen.  
 

Veiligheidsindex 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemeente Ouder-Amstel 70 61 62 57 59 

      

Gemiddelde regio  100 97 95 93 90 
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Leeswijzer: een lager indexcijfer betekent een veiligere omgeving.  
 

Naast de Veiligheidsindex, zijn er ook cijfers van de Criminaliteitsindex en de  

Overlastindex. Ook hier geldt: deze overzichten geven indexcijfers weer en geen 

absolute/feitelijke aantallen.  

 

Criminaliteitsindex Ouder-Amstel  

De Criminaliteitsindex maakt onderscheid tussen High Impact Crimes (overvallen, 

woninginbraken, straatroven en bedreiging) en High Volume Crimes (zoals zakkenrollerij 

en fietsdiefstal). 

 
 Criminaliteitsindex 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemeente Ouder-Amstel 51 46 39 46 45 

      

Gemiddelde regio  100 97 91 89 84 

 

 

 
 

Leeswijzer: Een hoger indexcijfer betekent meer criminaliteit.  

Ontwikkeling: opvallend is dat de Criminaliteitsindex van Ouder-Amstel in 2017 gestegen 

is ten opzichte van 2016, terwijl het regionaal gemiddelde juist (enigszins) gedaald is. De 

Criminaliteitsindex van Ouder-Amstel ligt nog altijd (ver) onder het regiogemiddelde.  

 

Overlastindex Ouder-Amstel 

De Overlastindex is onderverdeeld in de categorieën Verloedering en Personenoverlast.  
 

Overlastindex 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemeente Ouder-Amstel 67 57 61 55 55 

      

Gemiddelde regio  100 97 98 95 92 
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Leeswijzer: Een hoger cijfer betekent meer overlast. 

Ontwikkeling: wat opvalt in de Overlastindex is een daling in 2017, ten opzichte van 

2016. Dit geldt voor zowel Ouder-Amstel, als voor het regionaal gemiddelde. Na 2017 

blijft het cijfer voor Ouder-Amstel stabiel.  

 

3.2. Onveiligheidsbelevingsindex (subjectieve veiligheid) 

Met de (on)veiligheidsbeleving, ofwel ‘subjectieve veiligheid’, wordt het 

veiligheidsgevoel van burgers bedoeld. Deze index is gebaseerd op interviews die op 

regelmatige basis bij inwoners worden afgenomen. De Regionale Veiligheidsindex 

Amsterdam-Amstelland geeft inzicht in hoe de veiligheid en het veiligheidsgevoel zich in 

de loop van de tijd in de verschillende wijken en gemeenten ontwikkelen.  
 

In deze paragraaf gaan we in op de subjectieve veiligheid van Ouder-Amstel. Hiervoor 

maken we gebruik van de onveiligheidsbelevingsindex.  

 

De Onveiligheidsbelevingsindex bestaat uit de categorieën Vermijding, Onveilig voelen en 

Risicoperceptie. Ook deze overzichten geven indexcijfers weer en geen absolute/feitelijke 

aantallen. 
 

Onveiligheidsbelevingsindex 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemeente Ouder-Amstel 91 81 86 70 76 

      

Gemiddelde regio  100 97 95 93 93 
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Leeswijzer: een hoger cijfer betekent een “minder veilig” gevoel, een lager cijfer 

betekent een “veiliger” gevoel.  

Ontwikkeling: In Ouder-Amstel voelen bewoners zich veiliger dan het regionaal 

gemiddelde. Er heerst, zeker in 2017, een redelijk veilig gevoel ten opzichte van het 

gemiddelde. In 2018 voelen burgers zich onveiliger dan in 2017. Dit terwijl het 

regiogemiddelde gelijk is gebleven.  

 

Sommige incidenten, zoals geweldsmisdrijven, hebben een grotere impact op het gevoel 

van onveiligheid dan andere. De onveiligheidsbeleving wordt negatief beïnvloed door 

bijvoorbeeld straatroven, overvallen op woningen en liquidatie. Daarnaast zijn de 

sociaaleconomische omstandigheden van betrokkenen van invloed op de mate waarin 

men zich veilig voelt. 
 
 

3.3 Overige relevante onderwerpen 

Het veiligheidsbeleid kent naast de landelijke, regionale en lokale kaders nog een aantal 

belangrijke onderwerpen die ten grondslag liggen aan het veiligheidsbeleid. Hieronder 

een korte rapportage van deze onderwerpen.  

 

Brandveiligheid en crisisbeheersing 

Op het gebied van brandveiligheid en crisisbeheersing kent de gemeente weinig 

beleidsvrijheid. De doelstelling van beide speerpunten is: blijven voldoen aan de wettelijk 

gestelde eisen en normen en de burger meer bewust te maken van de eigen taak/ 

verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid). 

 



 

 

Brandveiligheid 

De brandweer houdt jaarlijks preventieweken. Daarnaast loopt het project “brandveilig 

leven”, een samenwerking van brandweer en gemeente . Doel is inwoners meer bewust 

maken van mogelijkheden om brandrisico’s te beperken of zichzelf en anderen in 

veiligheid te brengen. De capaciteit van de brandweer wordt met voorrang ingezet voor 

minder-zelfredzamen en andere specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die op het 

platteland wonen. Vanuit het project vonden de volgende activiteiten plaats:  

 Voorlichtingsactiviteiten 

 woninginspecties 

 Risicoanalyse. Deze analyse heeft in beeld gebracht waar extra inzet nodig is 

Hiervoor zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen en een aantal bedrijven 

bezocht. Veelal schortte het niet aan de techniek maar bleek het gebruik een 

aandachtspunt. Hiervoor kregen de bezochte instellingen en bedrijven 

maatwerkoplossingen aangereikt. 

Het project brandveilig leven zetten ook de komende jaren voort.  

 

Crisisbeheersing 

Aan de regionale oefen- en opleidingseisen is voldaan. Per 1 januari 2017 zijn de 

gemeentelijke piketten van de DUO-gemeenten samengevoegd. Als gevolg daarvan is 

het aantal piketfunctionarissen verminderd met ingang van <datum> en van hoeveel 

naar hoeveel dan? . De alarmering voor de kernfuncties is inmiddels via pagers geregeld. 

Deze methode is betrouwbaarder dan alarmering via de telefoon en minder 

arbeidsintensief.  

 

Zowel binnen de gemeente als in samenwerking met de veiligheidsregio wordt er door de 

betreffende functionarissen regelmatig geoefend. Alleen in 2016 is de beoefening van de 

gemeentelijke organisatie achterwege gebleven als gevolg van de reorganisatie van de 

drie DUO-gemeenten en het opzetten van de DUO+ organisatie. 
 

Zelfredzaamheid 

Bij alle veiligheidsthema’s is de inzet van de inwoners en bedrijven een eerste vereiste. 

Hiertoe hebben we in Ouder-Amstel het project Samen Veilig opgezet. Gemeente, politie 

en brandweer bundelen hun krachten in de voorlichting over preventie aan inwoners.  

Bij het voorkomen en bij het ontstaan van onveilige situaties is eerst de inwoners zelf 

aan zet. De hulpdiensten van de overheid, brandweer, politie en ambulance, hebben 

immers tijd nodig om hun hulpverlening te organiseren. De inwoner wordt daarom op alle 

veiligheidsvelden geïnformeerd over het voorkomen van onveiligheid. Daarnaast krijgen 

inwoners eerste handelingsperspectieven voor het geval er toch een onveilige situatie 

ontstaat. De gemeente werkt hierbij samen met de hulpdiensten maar betrekt ook 

burgers actief bij de voorlichtingsactiviteiten.  

 

De Whatsappgroepen die bewoners kunnen beginnen om onveilige of verdachte situaties 

te delen zijn een voorbeeld van zelfredzaamheid. De gemeente faciliteert dit soort 

initiatieven.  

 

Tegengaan georganiseerde criminaliteit 

Via integriteitbeoordelingen op grond van de Wet Bibob trachten we te voorkomen dat de 

gemeente onbewust criminelen faciliteert bij vergunningen Drank- en Horecawet en 

exploitatievergunningen (horeca, prostitutiebedrijven). In 2019 wordt het beleid verder 

aangescherpt. 
 

Openbare orde 

Hieronder vallen diverse onderwerpen. Het gaat veelal om zaken die acuut moeten 

worden opgepakt en qua tijd veelal onberekenbaar zijn, zoals het verbieden van een 

voetbalwedstrijd, gekraakte panden, zedenzaken, vestiging van een motorclub, ernstige 

woonoverlast, het vinden van een granaat etc. 
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Een aantal zaken is routinematig en komt geregeld voor. Denk daarbij aan het opleggen 

van tijdelijke huisverboden en aan het nemen van maatregelen rondom risicovolle 

voetbalwedstrijden in de Johan Cruijff Arena. 

 

Trendbeeld politie 

De eenheid Amsterdam van de politie heeft een trendbeeld 2019 opgesteld. Dit beeld 

belicht trends niet alleen vanuit het perspectief van de politie, maar ook vanuit de impact 

van deze ontwikkelingen op burgers, ondernemers en bestuur; zowel in de fysieke als in 

de digitale leefomgeving. De focus van het trendbeeld ligt op de stad Amsterdam, maar 

de trends zijn vaak ook zichtbaar in de andere Amsterdam-Amstellandgemeenten Het 

trendbeeld 2019 toont vier belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, die volgens 

geraadpleegde professionals een grote impact hebben op de (on)veiligheid van burgers, 

ondernemers, de stad en de leefomgeving:  

 Dealen en schieten 

 Tumult in de samenleving 

 Dreiging van het onzichtbare 

 Gezag in de knel 

Uit de trend ‘dealen en schieten’ blijkt dat vooral de ontwikkelingen in de wereld van de 

drugshandel, vaak gepaard gaand met het gebruik van veel geweld, van grote invloed 

zijn op de (on)veiligheid in de buurt. Maar ook polarisatie en tegenstellingen tussen 

groepen die besproken worden in de trend ‘tumult in de samenleving’ zorgen voor onrust 

en openbare ordeproblemen. Daarnaast worstelt ieder met de potentiele dreiging die 

uitgaat van gedigitaliseerde en andere onzichtbare vormen van criminaliteit. Burgers en 

bedrijven zijn kwetsbaar omdat de ICT-beveiliging vaak niet op orde is. Nepnieuws en 

deepfakes beïnvloeden de publieke opinie, het nemen van belangrijke beslissingen 

(bijvoorbeeld de verkiezingen in de VS) en maatschappelijke discussies. Dit kan leiden 

tot meer polarisatie. De technische ontwikkelingen zetten door en vormen naast 

hulpmiddel soms ook een gevaar.  

Deze trends samen maken dat de zorg voor veiligheid complexer van aard (b)lijkt te zijn 

dan enkel de criminele uitingsvormen in de politiestatistieken. In een tijd waarin het 

gezag onder druk staat zijn daar geen eenvoudige oplossingen voor te bedenken. De 

verwevenheid en onderlinge samenhang tussen deze trends maakt duidelijk dat de 
werkelijkheid in ‘de buitenwereld’ zich niet laat reduceren tot hapklare aanpakken.  

Het trendbeeld geeft aan dat inzicht in de grote(re) maatschappelijke ontwikkelingen 

leidt tot beter begrip van criminele en overlast veroorzakende fenomenen. Het geeft 

houvast tijdens het ‘werken aan veiligheid’. Binnen de context van dalende 

criminaliteitscijfers en een gelijkblijvende meldingsbereidheid is er meer en meer 

aandacht voor ondermijnende criminaliteit en misdrijven die juist niet zichtbaar worden 

in de statistieken. Allemaal zaken die er ‘niet lijken te zijn’, maar waarvan mensen wel 

last hebben en waarvan een bepaalde dreiging uitgaat. Dit rechtvaardigt de roep om een 

systeembenadering: een doordachte wijze van aanpakken van problemen waarbij voorbij 

individuele interventies wordt gedacht en rekening gehouden wordt met de complexiteit 

van de buitenwereld. Immers, zorgen voor veiligheid is meer dan een kwestie van 

‘boeven vangen’ en ‘meer blauw op straat’. De huidige tijd vraagt om innovatie en 

aanpassingsvermogen om ontwikkelingen in de bovenwereld, onderwereld en digitale 

wereld te kunnen bijbenen, excessen te bestrijden en hopelijk voor te zijn.  

Ondermijningsbeeld RIEC 

De samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is 

belangrijk bij de aanpak van ondermijning. Dit platform vormt een 

samenwerkingsverband met diverse (semi)overheidsinstanties waaronder politie, OM, 
belastingdienst, douane, IND, FIOD, inspectie SZW, gemeenten, provincie.  
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Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam Amstelland (RIEC AA) 

versterkt de bestuurlijke aanpak en ondersteunt de integrale aanpak. Dat doet ze door:  

• Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde 

criminaliteit;  

• Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;  

• Het ondersteunen van gemeenten bij:  

  - de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;  

  - de verbetering van de informatiepositie;  

  - ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.  

In 2018 is een ondermijningsbeeld opgeleverd van de gemeente Ouder-Amstel. Hieruit 

kwam naar voren dat ondermijningsproblematiek zich vooral voor lijkt te doen in en rond 
Duivendrecht. Het gaat dan met name om drugs, witwassen en woonfraude. 

Momenteel stelt het RIEC samen met de politie en de gemeente een signaallijst op. 

Zodra deze signaallijst gereed is zijn specifieke acties op basis hiervan mogelijk. Ook het 

bewust maken van de gemeentelijke organisatie blijft een aandachtspunt.  

3.4 Conclusies  

Terugblikkend naar de periode 2015-2018 ontstaat het volgende beeld en kunnen de 

volgende conclusies worden getrokken: 
 

Objectieve veiligheid 

De objectieve veiligheid is in Ouder-Amstel redelijk stabiel. Vanuit de raadscommissie en 

de  bijeenkomst veiligheid was veel aandacht voor High Impact Crimes. Het blijven 

voorkomen van deze vormen van criminaliteit is dan ook een aandachtspunt.  

 

Subjectieve veiligheid 

Subjectieve veiligheidsbeleving hangt niet alleen af van een daling in delicten. Hier 

spelen veel meer factoren een rol, die slechts ten dele door de gemeente te beïnvloeden 

zijn. Om de veiligheidsbeleving positief te beïnvloeden doet de gemeente het volgende::  

- Het uitleggen van risico’s 

- bewoners en bedrijven een handelingsperspectief geven om risico’s te vermijden 

of te beperken (zelfredzaamheid) 

- het stimuleren van sociale cohesie.  

 

De komende periode blijft de gemeente inzetten op het terugdringen van delicten en het 

bevorderen van de subjectieve veiligheid.. 
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4.  Veiligheidsaanpak 2019-2022 
 

4.1 Veiligheidsthema’s  

Het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) 2019-2022 beschrijft de ambities op het gebied van 

veiligheid voor de regio Amsterdam-Amstelland. Het RVP gaat over de gezamenlijke 

inspanningen van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-

Amstel en Uithoorn, de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland en het Openbaar 

Ministerie (parket Amsterdam).  

 

In deze paragraaf worden de veiligheidsthema’s uit het RVP vertaald naar de 

inspanningen van de gemeente Ouder-Amstel; per thema leest u de aanpak van de 

gemeente Ouder-Amstel. Verder zijn er enkele thema’s toegevoegd die specifiek 

belangrijk zijn voor de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Zorg voor sterke en veilige buurten 
Hoofddoelstelling uit het RVP: Veiligheid sterk verankeren in de buurt. We sluiten aan bij 

de opgaven in een buurt door informatiegestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarbij 

creëren we ruimte voor flexibiliteit en creativiteit voor de professionals op 

uitvoeringsniveau om lokaal maatwerk te leveren. In samenspraak met de buurt geven 

we aan welke prioriteiten/activiteiten we als eerste aanpakken. Met onder andere de 

politie, OM en gemeente bespreken we de opgave en de problematiek in de gebieden en 

werken daar gezamenlijk aan. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

Het thema ‘sterke en veilige buurten’ kwam zowel tijdens de raadscommissie als tijdens 

de bewonersavond naar voren. Onder deze noemer blijven we in de gemeente Ouder-

Amstel buurtbewoners en ondernemers betrekken bij de veiligheidssituatie in hun 

omgeving. Buurtbewoners kunnen aangeven hoe zij de veiligheid beleven en willen 

verbeteren. Input vanuit de bewoners en ondernemers wordt gewaardeerd en 

gestimuleerd. We kijken naar de behoefte van de buurt en leveren, waar nodig, 

maatwerk. We gaan daarnaast gerichter voorlichting geven aan bewoners in het 

algemeen en aan kwetsbare groepen in het bijzonder. Deze voorlichting is bij voorkeur 

integraal (in samenwerking met de hulpdiensten) en behelst zaken als onderkenning van 

gevaren, voorkoming van incidenten en het herkennen van verdachte situaties. Bij deze 

voorlichting worden diverse partners betrokken.  

 

De voorlichting gaat concreet om het bevorderen van preventieve maatregelen, 

bijvoorbeeld: verbetering van hang- en sluitwerk, rookdetectie, vroege alarmering en het 

stimuleren van zelfredzaamheid en eigen initiatieven die bijdragen aan de veiligheid. Ook 

gaat de gemeente actief informatie delen in een whatsappgroep waar de beheerders van 

de buurtpreventie groepen aan deel kunnen nemen. Deze nieuwe appgroep gaat in de 

loop van 2019 van start.  

 

Verder kijken we via de gemeentelijke kanalen kritisch hoe het is gesteld met de 

veiligheid van kwetsbare inwoners. Dit wordt onder andere besproken in het zorg- en 

signalenoverleg. In dit overleg kunnen professionals casussen inbrengen met als doel de 

veiligheid en leefbaarheid in de buurten te vergroten.  

 

Een ander aspect is de buitenruimte. Heel en veilig is het adagium. Dit is vastgelegd in 

het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. De gemeente Ouder-Amstel streeft ernaar om 

klachten snel op te lossen. Het belonen van bewonersinitiatieven draagt bij aan een 

betere woonbeleving en aan meer sociale cohesie en eigen verantwoordelijkheid. Op die 

manieren bevorderen we de zelfredzaamheid en de veiligheidsbeleving.  
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We blijven ook inzetten op het voorkomen van, en indien nodig bemiddelen bij, het 

oplossen van conflicten tussen bewoners. Op dit gebied werkt de gemeente Ouder-

Amstel samen met BeterBuren, een organisatie die helpt met bemiddelen tijdens 

conflicten tussen buurtbewoners.  

 
Wat gaan we concreet doen?  

 Uitbreiden whatsappgroepen en opstarten beheerdersgroep 

 BeterBuren blijven inzetten bij conflicten tussen buren 

 Faciliteren van bewonersinitiatieven 

 Aandacht voor de buitenruimte 

 Zorg en signalen overleg 

 Overleg en afstemming handhaving, politie en OOV met betrekking tot veiligheid 

in de buurten 

 Communicatie over veiligheid met inwoners en ondernemers 

 

Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit 
Hoofddoelstelling uit RVP: het verminderen van jeugdoverlast en -criminaliteit en het 

tegengaan van doorgroei richting (drugs)criminaliteit. Voorkomen waar het kan, mede 

door hulp te bieden aan degenen die dat nodig hebben, en handhavend ingrijpen waar 

het nodig is. 

 
Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

De gemeente Ouder-Amstel heeft in 2017 samen met de andere Amstelland gemeenten 

een convenant ‘Aanpak Jeugdoverlast en Problematische Jeugdgroepen Amstelland 

gemeente’ gesloten naar voorbeeld van het Amsterdamse convenant. Het convenant in 

Amsterdam loopt af en moet worden aangepast. Amsterdam werkt met het Actiecentrum 

Veiligheid en Zorg (AcVZ) aan een doorontwikkeling van de aanpak. Het streven van 

Amsterdam is de doorontwikkeling van Jeugd en Veiligheid 1 juli 2019 gereed te hebben. 

De Amstellandgemeenten kijken of ze hierbij aan kunnen sluiten. 

 

Door de decentralisatie van de jeugdzorg, de rol van ouders en jongeren en de grotere 

bewustwording van privacy is het nodig om de samenwerkingsafspraken rondom de 

nazorg van jeugdige ex-gedetineerden te actualiseren. Met alle betrokken partijen in de 

jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. Om de 

samenwerking met de justitiële partners zo efficiënt mogelijk te houden levert elke 

gemeente een contactpersoon aan bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Voor 

de gemeente Ouder-Amstel is dat de verbindingsfunctionaris Veiligheid en Zorg. 

 

Doel is het voorkomen en verminderen van jeugdoverlast en criminaliteit door het 

hanteren van korte lijnen, zodat er snel kan worden ingegrepen. Om dit te bereiken 

organiseert de gemeente vier keer per jaar een jeugdveiligheidsoverleg waarbij de 

politie, handhaving, de jongerenwerkers, de leerplichtambtenaar, de regisseur Top 1000 

elkaar informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de jeugd in de gemeente 

Ouder-Amstel (individueel en groepen).  

 

In 2019 is begonnen met het zorg- en signalenoverleg. Het zorg- en signalenoverleg is 

een vorm van pré-casuïstiekoverleg waarbij het netwerk geraadpleegd wordt om zorgen 

en signalen te delen en te duiden. Door deze in een zo vroeg mogelijk stadium samen te 

voegen kunnen we eerder bepalen of we moeten ingrijpen en wat er nodig is. Dat 

voorkomt een onnodige toename van complexiteit waardoor uiteindelijk zwaardere 

ondersteuning nodig is.  
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Wat gaan we concreet doen: 

 Met de Amstelland gemeenten onderzoeken of we met het AcVZ en de gemeente 

Amsterdam tot een gezamenlijk convenant “Aanpak jeugdoverlast en 

problematische jeugdgroepen” kunnen komen. 

 Onderzoeken of het aanstellen van een regisseur Detentie en Terugkeer voor de 

Amstellandgemeenten relevant is. 

 Actualiseren en evalueren (in 2019)van de samenwerkingsafspraken met alle 

partijen in de jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland met betrekking tot de 

nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden. 

 Het jeugdveiligheidsoverleg continueren. 

 Door vroegsignalering in het zorg- en signalenoverleg zwaardere problematiek 

voorkomen. 

 

Toenemende drukte en groei 
Hoofddoelstelling uit RVP: Bewoners staan centraal en bezoekers blijven welkom. We 

zorgen voor balans tussen wonen, werken en recreëren en gaan overlast en criminaliteit 

in druktegebieden tegen. Niet alleen in de uitgaansgebieden in –veelal– de binnensteden, 

maar ook in de gebieden daarbuiten. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel  

De ontwikkelingen in de gebieden Amstel Business Park Zuid, Entrada en De Nieuwe Kern 

betekenen dat in de komende 10 jaar het inwoneraantal van gemeente Ouder-Amstel 

bijna verdubbelt. Er komen ongeveer 6000-7000 woningen bij.  

 

Deze ruimtelijke ontwikkelingen zitten nog in de planvormingsfase en hebben een eigen 

achtergrond. Die lichten we hieronder kort toe: 

 

 Het bedrijventerrein Amstel Business Park zuid (ABPZ): verandert naar een 

gemengd gebied door woningen en hotels toe te voegen. Huidige bedrijfspanden 

kunnen in aangewezen gebieden woningen worden. Het gaat hierbij om circa 

2000 woningen.  

 

 Entrada is momenteel een kantorenterrein tussen de sporen en het 

Zonnehofgebied in Duivendrecht. De eigenaren werken samen met de gemeente 

aan plannen om de huidige kantoorpanden te slopen en hier woningen voor terug 

te laten komen. Het gaat om circa 1000 woningen. Momenteel wordt gewerkt aan 

een programma van eisen.  

 

 De Nieuwe Kern (DNK) is de plek waar de gemeente Ouder-Amstel een nieuwe 

wijk tussen Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht plant. Dit moet een gebied 

worden met max 4.500 woningen, 250.000m2 ‘werken’ (kantoren, bedrijven, 

hotels, (kleinschalige) winkels en horeca) en ruimte voor sport en recreatie. 

Verder breidt Ajax haar huidige trainingscomplex uit op het huidige P2 met extra 

velden en een ministadion gecombineerd met kantoren. Momenteel is het beheer 

van DNK de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam op basis van 

afspraken uit het verleden. Na de ontwikkeling van het gebied gaat dit beheer 

over naar de gemeente Ouder-Amstel.  
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(Tijdelijke) initiatieven op kortere termijn  

Naast deze drie ontwikkelingen op langere termijn, spelen ook een aantal initiatieven 

voor de kortere termijn:  

 Onderzoek naar realisatie van 1000 tijdelijke (voor 10 jaar) woningen op het 

huidige slibdepot voor studenten, starters, jongeren en eventueel statushouders.  

 Tijdelijk (voor 10 jaar) vestiging van de internationale touringcarterminal (nu bij 

Sloterdijk).  

 Evenementenverkeer bij ABPZ en DNK vanwege nabijheid van grote 

evenementenlocaties als de Arena, Ziggo Dome en Afas Live. Door de uitbreiding 

van Ajax op P2, moet een alternatieve locatie voor deze parkeerplaatsen 

gevonden worden. Daarom komt er een parkeergarage ten noorden van de 

Arena.  

 

Vanuit al deze ontwikkelingen is er veel aandacht voor zowel sociale veiligheid als de 

fysieke veiligheid. Belangrijke aandachtspunten zijn:  

 De inrichting van de openbare ruimte en de route naar openbaar vervoer (tram, 

bus, metro) bij station Duivendrecht. De commissie grote projecten van de 

gemeente Ouder-Amstel heeft inkomsten uit leges beschikbaar gesteld om deze 

onderdelen goed in te richten.  

 De sociale veiligheid. Vooral bij tijdelijke projecten als de woningen op het 

slibdepot en de tijdelijke terminal. Voor het laatste project is de gemeente 

Amsterdam verantwoordelijk voor het ontwerp, maar het college heeft hieraan 

wel voorwaarden meegegeven voor de sociale veiligheid.  

 De route Holterbergweg-Spaklerweg. Deze wordt als onvoldoende veilig ervaren 

omdat hierlangs ’s avonds weinig activiteiten zijn.  

In de planvorming bij deze drie ruimtelijke ontwikkelingen staat sociale 

controle/veiligheid/levendigheid hoog op de prioriteitenlijst.  

 

De situatie in het gebied verandert vanzelfsprekend op het moment dat er meer mensen 

in het gebied wonen. Met name de routes naar het openbaar vervoer (tram, bus, metro) 

krijgen op het gebied van sociale controle extra aandacht. In de ontwerpen voor deze 

drie gebieden wordt nadrukkelijk nagedacht over de sociale veiligheid:  

 In de richtlijnen voor het ABPZ staat beschreven hoe locaties die sociale veiligheid 

creëren (hotels, woningen, horeca) bijdragen om het gevoel van onveiligheid te 

verminderen. Ook fysieke voorzieningen zoals bijvoorbeeld terrassen op de stoep 

dragen bij aan de sociale veiligheid.  

 In het DNK wordt rekening gehouden met het feit dat langs de Holterbergweg 

(maar ook andere locaties waar het risico ontstaat dat het sociaal onveilig wordt, 

bijvoorbeeld bij de parkeergarage) programmering moet komen wat op 

verschillende momenten van de dag voor ‘ogen op de weg’ zorgt door de 

inrichting van de plint (de begane grondverdieping).  

 Ook voor Entrada geldt de inrichting van de plint zorgt voor interactie en 

levendigheid op het maaiveld (bovengrond/oppervlakte van een terrein).  

 In DNK mag rond station Duivendrecht niet gewoond worden. In dat deel van het 

gebied staat de bouw van kantoren geprojecteerd om te zorgen voor activiteit. 

Daarnaast staan ook hotels en short stay gepland als alternatief voor woningen en 

om te zorgen dat het gebied ook na kantoortijd nog levendig is.  

 

Wat gaan we concreet doen: 

 Gaan voor veilige groei, waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. 

 Politie en hulpdiensten betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe gebieden  

 Zoeken naar concrete maatregelen om de subjectieve veiligheid te vergroten.  

 Extra aandacht en zorg voor de tijdelijke woningen en hun bewoners  
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Tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit 
Hoofddoelstelling uit RVP: Het zoveel mogelijk tegengaan, verstoren en beëindigen van 

georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten, met een focus op drugs- en 

mensenhandel. Het tegengaan van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld en 

het voorkomen van innesteling in wijken en buurten. Het aanpakken van intransparante 

en criminele geldstromen, fraude en witwassen. Het wegnemen van onderliggende 

gelegenheidsstructuren en de sociale voedingsbodem die criminele activiteiten 

bevorderen en de aanpak van moeilijk vervangbare criminele dienstverleners. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

Ondermijning 

Onder ondermijning verstaan we de verwevenheid van de boven- en onderwereld. De 

gemeente zet actief in op het tegengaan van ondermijning. Het RIEC (Regionaal 

Informatie en Expertisecentrum) heeft recentelijk ondermijningsbeelden opgesteld voor 

alle Amstelland gemeenten.  

 

Het ondermijningsbeeld is samengesteld uit informatie van de politie en van 

verschillende afdelingen van de gemeente. Momenteel wordt er een signaallijst opgesteld 

waarin de ondermijningsbeelden voor Ouder-Amstel verder zijn uitgewerkt. De gemeente 

blijft alert en blijft reageren op signalen van ondermijning die haar bereiken. 

 

Aan de hand van deze signaallijst nemen we passende maatregelen om die 

ondermijnende criminaliteit in de gemeente Ouder-Amstel tegen gaan. Daarnaast 

organiseren we activiteiten om de bewustwording zowel binnen de gemeentelijke 

organisatie als daarbuiten te bevorderen en het handelingsperspectief te vergroten. 

 

Wet bibob 

De Wet bibob is een instrument tegen mogelijke ondermijnende criminaliteit. Onze 

doelstelling is in 2019 nieuwe beleidsregels vast te stellen. Met nieuwe beleidsregels 

ontstaat de mogelijkheid om naast de vergunningverlening van drank-, horeca- en 

prostitutiebedrijven ook de integriteit van houders en/of aanvragers van andere 

vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten te toetsen. Om een waterbedeffect te 

voorkomen vindt regionale afstemming plaats over dit beleid.  

 

Out of the Box 

In de komende jaren (tot 2019) wordt het project ‘Out of the box’ voortgezet. Dit project 

gaat om het controleren van opslagboxen op brandveiligheid en regelgeving op het 

gebied van milieu/bouw- en woningtoezicht en eventueel aanwezigheid van drugs of 

andere verboden middelen. De anonimiteit bij deze vorm van opslag is aantrekkelijk voor 

criminele activiteiten. Met deze aanpak willen we die anonimiteit doorbreken. De politie is 

bij dit project betrokken in het kader van de opsporing van strafbare feiten.  

 

Regionale samenwerking versterken  

De regionale samenwerking bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt 

versterkt. Doel van de samenwerking is waterbedeffecten voorkomen en criminele 

netwerken op regionaal en landelijk niveau effectiever aanpakken. Het regionale 

actieprogramma geeft hierbij de handvaten. Vanuit het Landelijke Ondermijningsfonds is 

ruimte gemaakt voor extra formatie bij het RIEC.  

 

Wat gaan we concreet doen: 

 Acties uitzetten aan de hand van de signaallijst van het RIEC. 

 Activiteiten om bewustwording binnen en buiten de gemeente te vergroten. 

 Alert blijven op signalen van ondermijning en hierop acteren 

 Vaststellen en implementeren bibob beleid 

 Voortzetten project Out of the box 

 Regionale samenwerking versterken om o.a. waterbedeffect te voorkomen. 
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Voorkomen en bestrijden van (dreigend) terrorisme en radicalisering 

Hoofddoelstelling uit RVP: We zetten onverminderd in op het voorkomen en tegengaan 

van radicalisering en extremisme. Door preventieve maatregelen te treffen en door 

kennisdeling met externe partijen/de samenleving streven we ernaar om een aanslag te 

voorkomen. Het beschermen van kwetsbare groepen individuen, het verkleinen van de 

tegenstellingen door verbindend op te treden en het inzetten op personen die het 

grootste risico vormen, zijn hierbij leidend. Als er toch een aanslag is dan treden we snel 

en effectief op en herstellen en bewaren we de maatschappelijke vrede. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

De aanhoudende dreiging van terroristisch en extremistisch geweld dwingt ook de 

gemeentelijke overheden tot blijvende aandacht. De Amstellandgemeenten hebben 

gezamenlijk besloten gebruik te maken van de expertise uit Amsterdam bij signalen van 

radicalisering. Deze expertise is ondergebracht in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. 

Sinds 2018 is een casusregisseur radicalisering aangesteld door de 

Amstellandgemeenten. Bij een persoonsgerichte aanpak heeft de casusregisseur de 

regie. Daarnaast geeft hij/ zij voorlichting aan betrokkenen en functioneert als het 

aanspreekpunt voor instanties en overleggen in de gemeente 

 

In het geval van een terroristische aanslag speelt de veiligheidsregio een centrale rol in 

de gevolgbestrijding. Als voorbereiding op een dergelijke aanslag worden oefensessies 

met de hulpdiensten georganiseerd. Maatschappelijke en private partijen betrekken we 

door kennis te delen en afspraken te over de gevolgbestrijding van een terroristische 

aanslag. 

 

Wat gaan we concreet doen? 

 Actief contacten onderhouden op dit thema binnen Amstellandgemeenten en met 

het Actiecentrum Veiligheid en Zorg 

 Met de Amstelland gemeenten komen tot een convenant radicalisering binnen het 

Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Gebruik blijven maken van de expertise van de 

casusregisseur radicalisering binnen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg  

 Signalen actief blijven doorzetten/casussen doorzetten 

 De casusregisseur zet zich in om zijn bekendheid binnen de gemeente te 

vergroten en zijn netwerk in stand te houden en uit te bouwen 

 Voorlichting geven over radicalisering.  

 Het Regionale Meldpunt en Adviespunt Radicalisering actief promoten bij inwoners 

 Het treffen van maatregelen en oefenen op de gevolgbestrijding van een 

terroristische aanslag 

 

Bestrijding discriminatie en tegengaan van intolerantie 

Hoofddoelstelling uit RVP: Behoud van een tolerante regio waar respect en dialoog 

voorop staan en waar geen ruimte is voor racisme, discriminatie en intolerantie. 

Slachtoffers van discriminatie voelen zich gehoord en serieus genomen door de overheid 

en daders van discriminatie worden aangepakt. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel  

Ook Ouder-Amstel wil haar inwoners ondersteunen als ze slachtoffer worden van 

discriminatie of te maken krijgen met intolerantie. 

 

De gemeente Ouder-Amstel is aangesloten bij het Meldpunt Discriminatie Regio 

Amsterdam Amstelland. Dit meldpunt zet zich actief in voor preventie en bestrijding van 

discriminatie.  

 

Inwoners kunnen bij dit meldpunt terecht voor advies, klachtbehandeling, onderzoek, 

bemiddeling, dialoogbegeleiding en voorlichting. Het meldpunt ondersteunt burgers en 

organisaties bij het vinden van een oplossing voor langere termijn.  
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Wat gaan we concreet doen? 

 Financiële ondersteuning van het Meldpunt discriminatie Regio Amsterdam 

continueren 

 Actief communiceren over het Meldpunt Discriminatie 

 Aandacht besteden aan een samenleving die voor iedereen open staat ongeacht 

achtergrond of levensovertuiging: de activiteiten met betrekking tot diversiteit 

wordt gecontinueerd en uitgebreid. 

 

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
Hoofddoelstelling uit RVP: Het bestrijden, verstoren en terugdringen van cybercrime en 

gedigitaliseerde criminaliteit. Politie en OM gaan het aantal strafrechtelijke onderzoeken 

naar cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit vergroten en richten hiervoor de eigen 

organisaties toekomstbestendig(er) in. We versterken de digitale awareness en 

weerbaarheid van burgers en bedrijven in de regio, waarbij specifieke aandacht is voor 

het vergroten van de aangiftebereidheid. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

Het bestrijden van cybercrime is in eerste instantie vooral een taak van de landelijke 

overheid. Zij richt zich op het informeren van burgers, onderzoeken en aanpakken van 

cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.  

 

Cybercrime overstijgt de gemeentegrens. Landelijk en regionaal worden acties opgezet 

om burgers en ondernemers te informeren en weerbaar te maken tegen deze relatief 

onbekende vorm van criminaliteit. Lokaal wordt aansluiting gezocht bij landelijke en 

regionale acties.  

 

Daarbij ligt het accent op het geven van voorlichting aan ondernemers en inwoners om 

de weerbaarheid te vergroten tegen deze vorm van criminaliteit. Dit doen we 

bijvoorbeeld met inzet van communicatie, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. We 

werken daarbij samen met het Platform Veilig Ondernemen: een regionaal 

samenwerkingsverband, gericht op de veiligheid van brede groep ondernemers. 

 

Wat gaan we concreet doen: 

 Inwoners en ondernemers informeren om de bewustwording en weerbaarheid te 

vergroten. 

 

Blijven voorkomen en opsporen van High impact Crimes 
Hoofddoelstelling uit RVP: Duurzame veiligheid bereiken op High impact crimes (HIC) 

door het zo ver mogelijk verder terugdringen van het aantal HIC-delicten en het 

verhogen van de opsporingspercentages. We proberen de kans dat iemand slachtoffer 

wordt van een HIC-delict te beperken en herhaald slachtofferschap te voorkomen. 

Daarbij richten we ons op hotspots en kwetsbare groepen. Bij delicten als huiselijk 

geweld richten we ons ook op het doorbreken van intergenerationele patronen. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

Tijdens de raadscommissie en de publieksbijeenkomst over veiligheid kwam dit thema als 

prioriteit naar voren. De delicten woninginbraak, overval en straatroof hebben vaak een 

grote impact op slachtoffers. Het terugdringen van deze delicten blijft een prioriteit voor 

Ouder-Amstel. Samen met de politie bekijkt de gemeente waar en wanneer deze delicten 

plaatsvinden en hoe de gemeente kan bijdragen aan het voorkomen ervan. 



 

 

De politie monitort deze delicten en beoordeelt op basis van de informatie de inzet. De 

vrijwilligers van Samen Veilig werken gebiedsgericht en gaan gezamenlijk de wijken in. 

Hun inzet is aanvullend op de reguliere surveillance van de politie.  

Vanuit de gemeente vinden de volgende activiteiten plaats:  

- een donkere dagen offensief tijdens de wintermaanden: een combinatie van extra 

maatregelen tegen overvallen, straatroven en woning- en auto-inbraken.  

- stimuleren van deelname aan Burgernet: burgers kunnen reageren op 

politieberichten.  

- Initiatieven voor nieuwe whatsappgroepen stimuleren en faciliteren van bestaande 

whatsappgroepen.  

- aandacht besteden aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden: een 

samenwerkingsverband om de veiligheid in deze gebieden te vergroten.  

 

De komende jaren neemt de gemeente ook een aantal fysieke maatregelen ter 

bevordering van de sociale veiligheid, bijvoorbeeld bij het onderhoud en inrichting van de 

openbare ruimte en de herinrichting van de stationsgebieden.  

 

Wat gaan we concreet doen: 

 Blijven inzetten op de voorkoming van High Impact Crimes met speciale aandacht 

voor woninginbraken, straatroven en overvallen.  

 Donkere dagen offensief voortzetten. 

 

Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen 
Hoofddoelstelling uit RVP: Doorontwikkeling en versterking van de integrale 

(persoonsgerichte) samenwerking en sturing op het veiligheids-, zorg- en sociaal domein. 

Voorkomen dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met de juiste 

partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. 

 

Aanpak gemeente Ouder-Amstel 

Dit thema kwam tijdens de raadscommissie en de publieksbijeenkomst naar voren als 

prioriteit. Vanuit Openbare Orde en Veiligheid kijkt de gemeente vooral naar de 

omgeving van kwetsbare groepen. Uiteraard in samenwerking met het zorgdomein dat 

zich op het individu/gezin richt.  

 

Dat Zorg en veiligheid hand in hand gaan wordt steeds duidelijker. Vanuit de 

veiligheidskant blijkt dat een uitsluitend repressieve aanpak vaak niet effectief is. Op 

casusniveau is veelal noodzakelijk ook de juiste zorg te bieden om strafbaar gedrag of 

recidive te voorkomen. Maar ook vanuit de zorgkant is vaak een “veiligheidsinvalshoek”. 

Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of bij ‘zorgmijders’. Dit zijn mensen, die zichzelf 

verwaarlozen en een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen worden.  

 

Lokaal en regionaal zoeken we naar verbinding met partners binnen de verschillende 

domeinen voor een aanpak op het snijvlak van veiligheid en zorg. Deze verbinding komt 

onder andere tot stand in het zorg- en signalenoverleg. 

 

Sluitende aanpak personen met verward gedrag 

Deze aanpak is landelijk voorgeschreven. Iedere gemeente heeft de verplichting om een 

sluitende aanpak personen verward gedrag op te stellen. In de loop van 2019 wordt de 

aanpak voor Ouder-Amstel verder uitgewerkt. Eventueel moeten aanvullende 

convenanten worden opgesteld. De gemeente beschikt al over zorginhoudelijk beleid. 

Hieraan geven we de komende jaren verder uitvoering.  

 

Meldpunt  

De Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) treedt per 1 januari 2020 in 

werking. Deze wet stelt een Meldpunt verplicht met 24 uurs bereikbaarheid. Momenteel 

wordt onderzocht hoe we hierbij regionaal kunnen samenwerken.  
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Verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg 

De regio heeft een zorg en veiligheidshuis: het actiecentrum Zorg en Veiligheid (AcVZ). 

Het AcVZ ontwikkelt en voert allerlei programma’s uit waarin zorg en veiligheid 

verbonden worden in “integrale persoonsgerichte aanpakken” (IPGA). Partners van 

allerlei organisaties worden betrokken bij zo’n IPGA. Zij stemmen hun inzet op elkaar af 

om zo effectief mogelijk te interveniëren. De gemeente Ouder-Amstel heeft het 

moederconvenant getekend en heeft zich verbonden aan de programma’s radicalisering 

en Top600/400. Onderzocht wordt welke andere programma’s binnen het AcVZ relevant 

zijn voor Ouder-Amstel, zoals de treiteraanpak, detentie en terugkeer etc.  

 

Wat gaan we concreet doen: 

 Evalueren zorg- en signalenoverleg 

 Opstellen sluitende aanpak personen met verward gedrag 

 Aandacht voor kwetsbare groepen 

 Samenwerking onderzoeken voor meldpunt zorg- en overlast 

 Bekijken welke programma’s van het AcVZ bijdragen aan de veiligheid en 

leerbaarheid in de gemeente Ouder-Amstel 

 

Overige lokale thema’s  

Fysieke veiligheid  

Tijdens de publieksbijeenkomst veiligheid kwam het thema fysieke veiligheid als prioriteit 

naar voren. Bij fysieke veiligheid gaat het om de mate waarin men beschermd is tegen 

ongevallen van niet menselijke oorsprong, bijvoorbeeld een dijkdoorbraak een 

ontploffende kerncentrale. Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s is de gemeente 

Ouder-Amstel aangesloten bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Deze 

gemeenschappelijke regeling verzorgt ook de komende jaren (de voorbereiding op) de 

bestrijding van crisissen.  

 

Bij de bestrijding van een crisis zijn ook taken bij de gemeenten belegd. Deze taken zijn 

voor een groot deel op regionale schaal georganiseerd om ervaring, deskundigheid en 

slagkracht te waarborgen. De individuele gemeenten dragen bij aan de ondersteuning 

van deze processen en zorgen voor een eigen interne crisisorganisatie die kleinere 

incidenten kan afhandelen of bij grote incidenten kan ondersteunen.  

Voor de bestuurlijke advisering aan de burgemeester is de gemeente Ouder-Amstel zelf 

verantwoordelijk.  

Ook de komende jaren dragen de Amstellandgemeenten actief bij aan de (regionale) 

crisisorganisatie door de inbreng van kennis en capaciteit. Voor piketfuncties wordt in dit 

verband samengewerkt.  

 

Brandpreventie  

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan brandpreventie met o.a. het project 

‘Brandveilig leven’. Dit project richt zich op inwoners en specifiek op de groep ‘minder-

zelfredzamen’ bijvoorbeeld ouderen, kinderen en bewoners van het buitengebied. 

Daarom is er vooral inzet op scholen en zorginstellingen. Ook de komende jaren vinden 

weer verschillende voorlichting- en informatietrajecten plaats op scholen en 

zorginstellingen. Samen met de brandweer wordt ingezet op pro-actie en preventie.  

 

Communicatie  

De gemeente gaat in deze periode aan de slag met de politie en andere 

veiligheidspartners om de gezamenlijke communicatie nog verder uit te werken. Het 

gezamenlijk veiligheidsbeleid wil de gemeente (nog) beter communiceren met inwoners 

en ondernemers, onder meer door gezamenlijke campagnes te realiseren.  
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Participatie  

Participatie van inwoners wordt de komende jaren verder aangemoedigd en ondersteund. 

De gemeente wil inwoners actief betrekken bij het veiligheidsbeleid, onder meer door 

met partners laagdrempelige activiteiten te organiseren en zo het gesprek over veiligheid 

met inwoners aan te gaan. Deze activiteiten krijgen de komende jaren verder vorm.  

 

Privacy 

De gemeente Ouder-Amstel hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van 

haar inwoners. De gemeente gaat uiterst zorgvuldig om met gegevens, volgt hierin altijd 

de nieuwste wetgeving en stelt waar nodig convenanten op.  

 

Samenwerking politie  

De samenwerking met de politie is de laatste jaren op verschillende vlakken versterkt. In 

het teamplan van 2019 is opgenomen dat de verbinding verder wordt opgezocht op de 

onderwerpen ondermijning, woninginbraken en veiligheid rondom zogenoemde nodale 

knooppunten (bijvoorbeeld station Duivendrecht).  

Naast de versterkte samenwerking op thema’s maakt de politie op andere thema’s een 

terugtrekkende beweging. De inzet op toezichthoudende taken wordt minder. Hoe we 

hiermee omgaan vereist een nadere afweging in 2019. 

Verder is verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de boa’s (buitengewoon 

opsporingsambtenaar) en de politie een aandachtspunt. Positief is dat (op basis van de 

groei van de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen) er vanaf 2019 twee wijkagenten 

bijkomen voor het basisteam. De wijkindeling voor de wijkagenten in het basisteam 

wordt daarom ook opnieuw tegen het licht gehouden.  

 

4.2 Tot slot 

De gemeente Ouder-Amstel gaat de komende jaren aan de slag met de bovenstaande 

thema’s. De prioriteiten die tijdens de Raadscommissie en de publieksbijeenkomst 

veiligheid naar voren zijn gekomen krijgen hierbij extra aandacht. De thema’s worden 

concreet uitgewerkt in jaarplannen waarin alle activiteiten voor dat jaar worden uitgezet.  

 

 

 


