
7 Veiligheid 

Wat mag het kosten 

Tabel 7-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

bijdrage veiligheidsregio  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

organisatie viering van de bevrijding 0,0 -0,1    

uitvoering motie straatintimidatie 0,0 -0,1    

toezicht fietsenstalling  -0,1    

coalitieakkoord      

veiligheid  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

      

eindtotaal -0,1 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 

Actualisatie perspectief 

Bijdrage veiligheidsregio 

De begroting van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast wordt de bijdrage 

verhoogd in verband met de groei van de stad en een structurele stijging van de kosten voor bevolkingszorg. De 

gemeenteraad is eind mei 2018 met de aangepaste begroting van de veiligheidsregio akkoord gegaan. Omdat in 

de gemeentebegroting alleen rekening is gehouden met (loon en) prijsontwikkeling, ontstaat een knelpunt van 

€ 120.000. 

Organisatie viering van de bevrijding 

In 2019 is de Provincie Flevoland gastheer voor de Nationale Viering van de Bevrijding. Samen met het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei, de Provincie en het Bevrijdingsfestival is de gemeente Almere - plaats van de viering - 

verantwoordelijk voor de organisatie van dit evenement. Dit leidt voor de gemeente tot incidentele kosten op het 

gebied van projectleiding, communicatie en veiligheid voor een bedrag van € 105.000. 

Uitvoering motie straatintimidatie 

De gemeenteraad heeft op 12 juli jl. motie RG 143/2018 aangenomen waarin het college wordt verzocht om 

in het kader van straatintimidatie in de gemeente Almere: 

 de gemeente Almere te laten deelnemen aan het (UN) project Safe Streets; 

 een (stop) app te ontwikkelen voor het gebruik binnen Almere, dit ter ondersteuning van het onderzoek 

naar straatintimidatie. Nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn, deze app te gebruiken als middel om 

makkelijker te handhaven. 

 

Voor de uitvoering van de motie is € 100.000 nodig. 
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Toezicht fietsenstalling 

In het najaar van 2017 is toenemende overlast geconstateerd in het gebied rond station Almere CS (taxi-

plein). Het gaat bijvoorbeeld om alcoholgebruik, dealen, wildplassen en samenscholing. De burgemeester 

heeft in de raad een pakket aan maatregelen toegelicht om de situatie te verbeteren, waaronder het houden 

van toezicht bij de tot dan toe onbewaakte fietsenstalling. Het gaat om tijdelijke oplossingen tot het moment 

dat het gebied heringericht wordt. De kosten tot 1 april 2018 zijn gedekt uit reguliere budgetten. Voor het 

restant van 2018 is extra budget toegekend via de Voorjaarsnota 2018. Nu wordt incidenteel een bedrag van 

€ 120.000 beschikbaar gesteld. 

Coalitieakkoord 

Veiligheid 

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord wordt er voor veiligheid € 0,6 miljoen aan extra middelen 

vrijgemaakt. Hiermee is een impuls mogelijk op de bestrijding van ondermijnende activiteiten, het 

voorkomen dat overlastgevende jongeren van nu de criminelen van morgen worden, de verbinding tussen 

zorg en veiligheid,  het uitbreiden van handhavingscapaciteit en het informatiegestuurd werken. De 

beleidsinhoudelijke prioriteiten en de precieze besteding van de extra middelen werken we samen met de 

raad uit in het actieplan Veiligheid 2019-2022. Dit actieplan zal eind 2018 ter besluitvorming aan de raad 

worden aangeboden. Het actieplan Veiligheid 2019-2022 zal een systematiek kennen van een jaarplan met 

concrete activiteiten op het gebied van veiligheid voor het betreffende jaar.  
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Indicatoren 

 

Vernieling en beschadiging Figuur 1 - Vernieling en beschadiging (bron: CBS) 

De dalende trend van het aantal vernielingen en 

beschadigingen in Almere heeft zich in 2017 verder 

doorgezet. Het bevindt zich op het laagste niveau in tien jaar 

en is nog altijd lager dan het gemiddelde van andere 

gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkeldiefstal Figuur 2 – Winkeldiefstal (bron: CBS) 

Waar in 2015 het aantal winkeldiefstallen nog met meer 

dan 20% afnam, is in 2016 en 2017 is een geringe stijging 

te zien in het aantal winkeldiefstallen per 1.000 

inwoners. Ten opzichte van gemeenten met een 

vergelijkbare omvang vinden er in Almere inwoners 

meer winkeldiefstallen plaats. Met politie en betrokken 

winkeliers zijn waar nodig afspraken gemaakt.  

 

 

 

 

 

Geweldsmisdrijven Figuur 3 – Geweldsmisdrijven (bron: CBS) 

In 2017 is het aantal geweldsmisdrijven opnieuw verder 

afgenomen. Vergeleken met gemeenten met een 

vergelijkbare omvang ligt het aantal geweldsmisdrijven per 

1.000 inwoners inmiddels bijna gelijk. De aanpak van 

straatroven, overvallen en huiselijk geweld vormen een 

speerpunt van beleid en maken deel uit van het 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2018. 
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Diefstal uit woning Figuur 4 - Diefstal uit woning (bron: CBS) 

Er is de afgelopen jaren volop ingezet met extra 

maatregelen in toezicht en preventie om de 

woninginbraken terug te dringen. De piek in het aantal 

woninginbraken in Almere lag in 2013. Sindsdien zijn de 

woninginbraken bijna gehalveerd. Echter, in 2017 is er 

sprake van een toename van het aantal woninginbraken.  

 

 

 

 

 

 

Jongeren met delict voor rechter Figuur 5 - jongeren met delict voor rechter (bron: CBS) 

In Almere verscheen in 2012 nog bijna 3% van de 

jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar vanwege een 

delict voor de rechter. In 2015 blijkt dit percentage bijna 

gehalveerd. Deze ontwikkeling houdt gelijke tred met 

die van andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 

inwoners. Het percentage is nog altijd iets hoger dan bij 

deze referentiegemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Halt verwijzingen Figuur 6 - Halt verwijzingen (bron: CBS) 

Het aantal Halt-verwijzingen (uitgedrukt per 10.000 

inwoners)is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 

lager, ondanks de toename in 2016 en 2017. Zodra een 

boa grensoverschrijdend gedrag bij jongeren tussen 

12-17 constateert, kan een doorverwijzing naar Halt 

plaatsvinden. Dit dient ter preventie en bestraffing van 

jeugdcriminaliteit.  
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