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Schriftelijke vragen ex artikel 36 betreffende veiligheid van inwoners en ondernemers in
Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Geachte heer Becker,
Op 28 oktober 2019 stelde u schriftelijke vragen op grond van ex. Artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019. Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven en wordt per vraag een antwoord
gegeven.
Actief voor Amstelveen maakt zich grote zorgen betreffende de veiligheid van onze inwoners
en ondernemers. Natuurlijk hebben wij alle waardering voor de politiemensen, oud-politiemensen voor inbraakpreventie en onze Boa’s, die allen met beperkte mogelijkheden en middelen
hun best doen. Toch is deze inzet, met o.a. in de nacht maar 1 politie-surveillanceauto door de
week en 2 in het weekend, voor een gemeente met meer dan 90.000 inwoners volstrekt onvoldoende! Na de recentelijke babbeltrucs, woninginbraken, straatroven op Sportlaan, Traviatastraat en de Kermis op het Handelsplein, de plofkraak bij de pinautomaat in Ouderkerk aan
de Amstel, alsmede de gewapende overval van het AH filiaal in Bovenkerk, stellen wij het college de volgende vragen;
Is het college zich er van bewust dat door de toenemende criminaliteit een groot deel van
onze inwoners en ondernemers zich angstig en onveilig voelen?
Uit de Regionale Veiligheidsrapportage blijkt dat het aantal misdrijven in Amstelveen in de periode januari – september 2019 3% lager ligt dan in dezelfde periode in 2018. Het aantal woninginbraken is zelfs met 35% gedaald. Wij verwijzen hiervoor naar het overzicht in bijlage 1.
Van een toename van de criminaliteit in algemene zin is dan ook geen sprake. Dat neemt niet
weg dat een overval of inbraak altijd veel impact op mensen heeft en dat ieder geval er één
teveel is. Daarom blijven gemeente en politie altijd waakzaam en samenwerken om het aantal
misdrijven verder omlaag te brengen.
Ziet het college ook de noodzaak om zo spoedig mogelijk in regioverband meer politie capaciteit af te dwingen (meer blauw op straat), om deze angst bij onze inwoners en ondernemers
te minimaliseren?
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Amstelveen is nog steeds een relatief veilige gemeente. Dat neemt niet weg dat de capaciteit
van de politie ernstig onder druk staat. Lokaal, regionaal en landelijk. Wij hebben bij herhaling
– ook in regionaal verband - onze zorgen hierover besproken met de politie. Ook recentelijk
nog. Het capaciteitsvraagstuk staat ook hoog op de agenda in het overleg tussen de minister
en de regioburgemeesters. Bijgevoegd treft u de brief die de regioburgemeesters op 16 oktober jl. zonden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Duidelijk is dat het capaciteitsvraagstuk bijzonder complex is en geen eenvoudige oplossingen kent.
De eenheidsleiding Amsterdam heeft de gevolgen van de capaciteitsdruk in kaart gebracht en
maatregelen voor de korte en (middel)lange termijn voorgesteld. De politie geeft daarbij aan
dat maatregelen onvermijdelijk gepaard gaan met performance verlies. In regionaal driehoekverband is als uitgangspunt bij te nemen maatregelen afgesproken dat niet getornd mag worden aan de inzet van wijkagenten en de noodhulp.
Kunnen er door de gemeente meer “ervaren” Boa’s aangesteld worden om vooral het veiligheidsgevoel in wijken en op pleinen te vergroten?
Amstelveen heeft ervaren BOA’s en zet deze in waar hun aanwezigheid noodzakelijk is. Bovenop deze ervaren BOA’s zetten wij ook aspiranten in. Hun aanwezigheid in de wijk is zichtbaar en draagt bij aan de veiligheid. Echter, BOA’s zijn geen politiemensen. Zij werken samen
met de politie aan de veiligheid van Amstelveen, maar ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Wij merken hierbij nog op dat veiligheidsgevoelens subjectief zijn. Mensen ervaren situaties
verschillend. Het blijft daarbij belangrijk dat politie en BOA’s voldoende zichtbaar in wijken en
buurten aanwezig zijn.
Kunnen pinautomaten geplaatst onder wooneenheden (zoals het geval bij Bourgondische laan
14, Rembrandtweg 653, Amsterdamseweg 533, Sandbergplein 24, van der Hooplaan 100), uit
veiligheidsoverwegingen verplicht verplaatst worden en inpandig geplaatst bij wijkcentra & gemeentehuis en op vrijwillige basis voor de late uren in Horecabedrijven?
Het college heeft geen wettelijke gronden om uit veiligheidsoverwegingen pinautomaten te
kunnen laten verplaatsen. De gemeente heeft hier wel overleg over met Geldmaat. Zie volgende vraag.
Wil de gemeente het initiatief nemen om met de gezamenlijke banken te overleggen om op
parkeerterreinen meer Pin-containers te plaatsen naar voorbeeld RABO bank Groenhof?
Op initiatief van de gemeente heeft overleg plaatsgevonden met Geldmaat om aandacht te
vragen voor de veiligheid bij pinautomaten i.v.m. ram- en plofkraken. Geldmaat verzorgt het
contante geldverkeer voor ABN AMRO, ING en Rabobank, inclusief het beheer en onderhoud
van de geldautomaten. De automaten van de banken worden sinds 2019 geleidelijk vervangen
door de gele Geldmaat-automaat. Geldmaat maakt continu een afweging van de veiligheidssituatie bij pinautomaten. Bij nieuwe locaties plaatst Geldmaat geen pinautomaten meer in gevels van panden waar een bovenwoning aanwezig is.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,
de burgemeester,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens
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BIJLAGE 1
voorlopige cijfers Amstelveen Regionale Veiligheidsrapportage januari – september 2019

Amstelveen

2018

Totaal aantal misdrijven

2.460 2.397

2019

Verschil absoluut

Verschil %

-63

-3%

Diefstal/inbraak woning totaal

243

157

-86

-35%

Diefstal/inbraak woning voltooid

165

111

-54

-33%

40

27

-13

-33%

282

241

-41

-15%

45

39

-6

-13%

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
Diefstal van motorvoertuigen
Diefstal van brom-, snor-, fietsen

201

228

27

13%

Zakkenrollerij

83

56

-27

-33%

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

34

45

11

32%

Zedenmisdrijf

21

17

-4

-19%

Moord, doodslag (voltooid)

0

0

0

0%

Moord, doodslag (poging)

5

5

0

0%

181

181

0

0%

6

4

-2

-33%

Geweldsmisdrijven
Openlijk geweld (persoon)
Bedreiging

85

83

-2

-2%

Mishandeling

90

94

4

4%

12

21

9

75%

3

5

2

67%

Overval in woning

2

2

0

0%

Overval op ondernemers

1

3

2

200%

Diefstallen (water)

1

3

2

200%

Brand/ontploffing

5

9

4

80%

Straatroof
Overval

Overige vermogensdelicten

249

279

30

12%

Vernieling cq. zaakbeschadiging

185

169

-16

-9%

3

8

5

167%

81

84

3

4%

107

105

-2

-2%

23

30

7

30%

248

277

29

12%

1

3

2

200%

Huisvredebreuk
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
Winkeldiefstal
Drugshandel
Horizontale fraude
Verticale fraude
Overige fraude
Onder invloed (weg)

6

9

3

50%

36

72

36

100%
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Brief Regioburgemeesters d.d. 11 oktober 2019 aan Minister van Justitie en Veiligheid over
Bewaken en beveiligen.

Adres

Postadres
Telefoon
Behandeld door
Telefoon
E-mail

Onderwerp
Datum
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Pagina

Bureau Regioburgemeesters
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
088 6998878
Rosemarie Poulissen
088 699 88 78
info@regioburgemeesters.nl

Minister van Justitie en Veiligheid
De heer F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Bewaken en beveiligen
11 oktober 2019
2019003
1/2

Geachte heer Grapperhaus,
Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het
schokt ons diep dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd. Zijn moord raakt aan
het fundament van onze rechtsstaat en benadrukt het belang van de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit. Naar aanleiding van de moord krijgen vele mensen, waaronder advocaten, rechters en
officieren van justitie, extra beveiliging. Wij vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat personen die
hun bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde, ongestoord kunnen functioneren.
Tegelijkertijd leggen deze extra beveiligingswerkzaamheden wederom enorme druk op de al
nijpende politiecapaciteit.
De - zeer begrijpelijke - bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit
basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken echter voor langere duur noodzakelijk
te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de
wijken. De behoefte aan alternatieven voor inzet dan wel extra structurele middelen voor het
bewaken en beveiligen van subjecten is groot. Deze capaciteit kan niet blijvend uit de lokale
politiecapaciteit worden onttrokken.
De regioburgemeesters en de burgemeesters in hun regio zijn op dit moment in gesprek met de
politie over hoe te voldoen aan de benodigde inzet voor de beveiligingswerkzaamheden en welke
keuzes dit met zich meebrengt. De teneur van deze gesprekken is constructief en uitermate
welwillend, maar er leven ook grote zorgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, levert de politie
veel capaciteit uit de basisteams. Hierdoor blijft ander werk langer liggen of wordt noodgedwongen
niet gedaan. Het gaat met andere woorden direct ten koste van ‘blauw op straat’, die de
beschikbaarheid in acute situaties, de aanwezigheid bij demonstraties en evenementen, de
noodhulp en de beschikbaarheid van wijkagenten raakt.
Voor onze zorgen over de beperkte politiecapaciteit vragen wij al langer aandacht. De recente
ontwikkelingen zetten dit nog verder op scherp. Urgente landelijke kwesties krijgen voorrang op
lokale prioriteiten en vooralsnog is onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Wij voorzien op
korte termijn en in aanloop naar de jaarwisseling - naast het annuleren van vereiste opleidingen en
het inboeten in lokale aanwezigheid - ook een immense roosterdruk.

Als vertegenwoordigers van het gezag over de politie benadrukken wij dat een landelijke inzet van
politie met betrekking tot bewaken en beveiligen van personen, niet ten koste kan blijven gaan van
de lokale politiecapaciteit. De hierboven geschetste gevolgen daarvan zijn zeer ongewenst. Wij
verzoeken dan ook om een structurele oplossing die de lokaal inzetbare politiecapaciteit zoveel
mogelijk ontlast.
Met elkaar op zeer korte termijn hierover in gesprek gaan is noodzakelijk om ook de lokale
veiligheidsprioriteiten naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.
Hoogachtend,
Namens de regioburgemeesters,

Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter regioburgemeesters

