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Voorwoord 

 

Beste mensen,  

 

Voor mij als burgemeester is de zorg voor een veilige stad de absolute hoofdtaak. Ik voel een grote 

verantwoordelijkheid om de inwoners van Arnhem een veilige omgeving en een veilig thuis te bieden. 

Veiligheid is de sleutel. Het is de basis voor prettig wonen en werken, voor samen leven en voor groei 

en ontwikkeling van individu en collectief.  

 

Deze prachtige stad staat te boek als nummer zes onder de onveiligste steden van Nederland. 

Veiliger dan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, maar minder veilig dan bijvoorbeeld Den 

Haag. Dat is niet goed voor de veertiende stad in omvang. En onverdiend. Dus met een stevig kader 

voor veiligheid is voor Arnhem veel te winnen. Want zoals Arnhem zijn prachtige natuur en zijn 

inspirerende cultuur kan verdedigen en koesteren, zo kan Arnhem ook de veiligheid organiseren.  

 

Ik ben diep gedoken in de veiligheid van de stad. Ik ben overal gaan kijken en luisteren en heb de 

cijfers die bewoners geven voor leefbaarheid en veiligheidsbeleving laten uitzoeken. Alles opgeteld en 

afgetrokken geven Arnhemmers hun stad gemiddeld gelukkig een voldoende.  

 

Maar helaas zijn er flinke verschillen in de waarderingen van veiligheid per wijk. Dit gaat mij enorm 

aan het hart. Ik vind het pijnlijk dat het afhangt van waar iemand woont of hij of zij voluit kan 

deelnemen aan onze samenleving en of een gezin veilig kan wonen met de buren. En ik vind het erg 

dat het ervan afhangt waar je woont of je kinderen onbekommerd op straat kunnen spelen en veilig 

naar school kunnen gaan. Het is niet goed dat het afhangt van waar je woont of je met je geliefden 

vrijuit kunt zijn wie je bent: inheemse Arnhemmer of moslim met een migratie-achtergrond, 

liefhebbende homo of ondernemende vrouw, actieve Jood of hoopvolle vluchteling. En ik heb gemerkt 

dat Arnhemmers dit minstens zo pijnlijk vinden. Tijdens mijn fietstochten voelde ik bij de bevolking een 

groot gevoel voor rechtvaardigheid en veel empathie voor wie eenzaam, gediscrimineerd of onveilig 

is. 

 

Ik zie veel resultaat van onze samenwerking in de veiligheidsketen. Daarom wil ik deze samenwerking 

nog sterker maken. En ook breder maken, van woningcorporaties tot de Belastingdienst.  

En uiteraard samen met de bewoners in de wijken en hun volksvertegenwoordigers in de 

gemeenteraad. Want de komende periode kom ik met wijkveiligheidsagenda's per wijk, gebaseerd op 

wat bewoners, functionarissen en diverse organisaties in de wijk ons vertellen. Ik ben blij met de 

mogelijkheden die Arnhem via haar wijkteams in de wijken, samen met de Arnhemmers, hier biedt. 

 

Voor u ligt de Kadernota Veiligheid. Deze nota zoomt in op de maatregelen en keuzes die 

rechtstreeks onder het begrip "veiligheid" vallen. Als portefeuillehouder veiligheid ga ik hier hard aan 

werken. En u kunt ervan op aan dat ik als burgemeester ook bij andere beleidsvelden regie houd op 

verbeteringen die nodig zijn voor ons besef van veiligheid.  

 

Met elkaar kunnen we Arnhem op een mooi veiligheidsniveau brengen. In alle wijken, voor alle 

Arnhemmers. 

 

 

Ahmed Marcouch 

Burgemeester van Arnhem 
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1. Inleiding 

 

Veiligheid loopt als een rode draad door verschillende beleidsterreinen. Zonder veiligheid kunnen 

bewoners zich niet vrij bewegen en komen buurten moeilijk in beweging. Zonder veiligheid missen 

bedrijven het onderlinge vertrouwen dat nodig is om te ondernemen, om te kopen en om te verkopen. 

Zonder veiligheid worden eerlijke winkeliers weggeconcurreerd met witgewassen geld. Zonder 

veiligheid geldt het recht van de sterkste.  

Maar waar wij veiligheid wél ervaren, daar kunnen bewoners en bedrijven, werkgevers en werknemers 

floreren. Daar kunnen mensen elkaar helpen om samen vooruit te komen. Daar heeft het zin om als 

gemeente nuttig beleid te maken voor wonen, werken, zorgen en leren.  

Daarom willen wij voor Arnhem een landelijk gemiddelde bereiken bij veiligheid dat past bij een 

centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. Na de raadsbehandeling volgen de diverse 

veiligheidsagenda's per wijk en indien nodig op onderwerp een uitvoeringsplan. Want het verschil 

tussen falen en succes ligt bij de kwaliteit van de uitvoering.  

 

 

1.1. Veiligheidssituatie 

 

Arnhem staat met een mooie nationale tiende plaats bekend om het prettige woonklimaat, tussen 

cultuur en natuur. Op groen scoort Arnhem zelfs op de tweede plaats onder alle provinciehoofdsteden. 

Maar op veiligheid, voor het woonklimaat een belangrijke indicator, scoort Arnhem matig: Arnhem 

staat bij alle typen misdrijven in de top twee of drie tussen gemeenten van vergelijkbare omvang 

(Woonaantrekkelijkheidsindex: Atlas voor Gemeenten 2017). Wil Arnhem voor de bewoners, bedrijven 

en bezoekers het woonklimaat verder verbeteren, dan moeten wij investeren in veiligheid.  

 

Het aantal geregistreerde delicten in Arnhem daalt over de hele linie in lijn met het landelijke beeld: 

ruim 34% minder delicten dan in 2010. Gemiddeld betekent dit dat anno nu jaarlijks per duizend 

Nederlanders nog krap vijftig geregistreerde misdrijven plaatsvinden. Maar voor Arnhemmers betekent 

de daling dat de teller toch wel degelijk nog steeds staat op ruim 74 geregistreerde delicten per 

duizend inwoners. Ter vergelijking: andere de steden met 100.000 tot 300.000 inwoners tellen per 

duizend inwoners bijna 58 delicten. Arnhem lijkt meer op de 300.000+ steden die gemiddeld bijna 90 

delicten tellen per duizend inwoners; Arnhem staat op nummer zes (zie figuur 3, paragraaf. 2.1.1.), 

terwijl Arnhem met ruim 157.000 inwoners in omvang op nummer veertien staat. Ook in de 

misdaadmeter van het Algemeen Dagblad scoort Arnhem elk jaar weer hoog, terwijl de 

aangiftebereidheid in Arnhem niet ver onder het landelijk gemiddelde ligt.  

 

Deze situatie wordt niet veroorzaakt door grote veiligheidsincidenten maar ontstaat door een breed 

scala aan misdrijven, van jeugdcriminaliteit tot economische fraude en van milieudelicten tot 

buurtoverlast. Daar komen een aantal thema’s uit, die wij in deze nota onder de loep leggen en 

prioriteit willen geven.  

 

Over de leefbaarheid in hun woonbuurt zijn Arnhemmers positief. Toch ervaren zij wel degelijk een 

toename aan fysieke verloedering, zo blijkt uit de Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor 2017 van de 

gemeente Arnhem. In het onderzoeksrapport "Leefbaarheid en veiligheid in de buurt 2017" waarderen 

Arnhemmers de veiligheid, net zoals in 2015, met het rapportcijfer 6,6. Maar wel is de beleving van 

onveiligheid in Arnhem licht gestegen van 34% uit 2015 naar 36% in 2017. En dat is ook gebeurd met 

de beleving van onveiligheid in de eigen woonbuurt; die is gestegen van 25% naar 28%.  
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De Landelijke Veiligheidsmonitor 2017, waarin de bewoners de veiligheid van Arnhem een zeven 

geven, bevestigt de groei aan onveiligheidsbeleving in Arnhem, terwijl die elders in Nederland juist 

licht daalt.  

Dit zijn echter stedelijke gemiddelden. Typerend voor Arnhem zijn de grote verschillen tussen de 

buurten: van het Spijkerkwartier waar 44 procent van de bewoners zich wel eens onveilig voelt, tot 

Heijenoord/Lombok met 12 procent. Leefbaarheid laat eenzelfde beeld zien, zo brengt de 

Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor 2017 aan het licht. Gemiddeld krijgt de leefbaarheid van de eigen 

buurt een 7,2. Maar de waarderingen lopen uiteen van een 8,4 in de Burgemeesterswijk/Hoogkamp 

tot een 6,4 in Presikhaaf-West. 

Als meest voorkomende vorm van sociale overlast rapporteren bewoners groepen jongeren, daarna 

noemen zij dronken mensen en drugsoverlast. Bijna vijf procent van de Arnhemmers zegt 

drugsoverlast te ondervinden. Arnhem staat als grensstad met meer dan 70.000 inwoners in de top 

tien van gemeenten met het hoogste percentage gerapporteerde drugsoverlast1. Verder kampen 

bewoners in hun buurt met geluidsoverlast (buiten verkeersgeluid) en met woonoverlast, veroorzaakt 

door omwonenden. 

 

Tekenend is dat in Arnhem ruim drie procent jeugdigen tussen 12 en 24 jaar verdacht wordt door de 

politie2. Dat is hoger dan in vergelijkbare gemeenten en hoger dan gemiddeld in Nederland. In Arnhem 

krijgt 11,4% van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp, iets meer dan landelijk (11,2%). Verder heeft 0,8% 

van de Arnhemse jeugd tussen 12 - 23 jaar te maken met jeugdreclassering, dubbel zo veel als 

landelijk (0,4%). Arnhem zit daarmee in de top vijf van de 100.000+ gemeenten.  

Intussen stijgt ook het aantal meldingen over personen met verward gedrag gestaag, van ruim 

vijfhonderd (2012) naar ruim elfhonderd (2017).  

Bovendien geldt Arnhem als een stad die van doen heeft met geradicaliseerde uitreizigers, zodat de 

gemeente een lokale aanpak tegen radicalisering heeft ontwikkeld, die financieel is onderstreept door 

het Rijk. Anno nu liggen voor gemeenten als Arnhem de risico’s vooral bij de terugkeerders, zo 

rapporteert de AIVD.  

 

 

1.2. Doelstellingen  

 

De vinger leggen op het doel van het programma Veiligheid, is de vinger leggen op de kerntaak van 

Arnhem als lokale overheid om haar inwoners een omgeving te bieden waarin zij in vrijheid kunnen 

leven. Zodat de Arnhemmers vrijuit hun kinderen kunnen opvoeden, hun naasten kunnen helpen en 

een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Een hoog niveau van veiligheid is dienend aan de 

kwaliteit van het leven van de Arnhemmers en de kwaliteit van de samenleving in de stad.  

 

Het doel van het programma "Arnhem; veilige stad" is een mooi veiligheidspeil voor de Arnhemmers, 

voor de Arnhemse ondernemers en voor de bezoekers van Arnhem. Om te beginnen een 

veiligheidsniveau dat past bij een centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. 

 

De manier waarop we het doel willen bereiken, wordt uitgewerkt aan de hand van vier verschillende 

veiligheidsthema's. In de nota gaan we achtereenvolgens in op stedelijke veiligheid, wijkveiligheid, 

maatschappelijke veiligheid en fysieke veiligheid.  

 

                                                      
1. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/30/roosendaal-en-limburgse-steden-in-top-drugsoverlast  
2. www.waarstaatjegemeente.nl  

http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/30/roosendaal-en-limburgse-steden-in-top-drugsoverlast
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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1.2.1. Stedelijke veiligheid.  

Doel is het aantal misdrijven waaronder de High Impact Crimes: woninginbraken, straatroof en 

overvallen, verder terug te dringen. Tevens willen we de georganiseerde criminaliteit bestrijden en 

witwassen van crimineel geld door de onderwereld zo moeilijk mogelijk maken. 

 

1.2.2. Wijkveiligheid.  

Doel is dat Arnhemmers zich in hun eigen wijk veilig voelen. Voor wijken als Malburgen, Klarendal, 

Centrum en Presikhaaf dient de wijkoverlast teruggebracht te worden tot gemiddeld Arnhems niveau. 

Hierbij wordt ingezet op woonoverlast, overlast van vervuiling, drugs en intimiderende 

jongerengroepen. 

 

1.2.3. Maatschappelijke veiligheid.  

Discriminatie, huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit en overlast van personen met verward gedrag zijn 

belangrijke uitdagingen voor Arnhem om aan te pakken. Ambitieus doel is het aantal aangiften en 

meldingen te verhogen en het aantal misdrijven te verlagen. Wij streven ernaar om discriminatie tegen 

te gaan. Huiselijk geweld wordt niet getolereerd. Jeugdcriminaliteit wordt met een persoonsgerichte 

aanpak bestreden. In samenwerking met zorgpartners wordt overlast van personen met verward 

gedrag aangepakt. 

 

1.2.4. Fysieke veiligheid.  

Bij rampen en crises is de bevolking geïnformeerd, zijn de slachtoffers geregistreerd en zijn de 

betrokkenen opgevangen. Dat is het doel van de gemeente, die zich met onder meer de brandweer, 

de politie en de gezondheidszorg in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden voorbereidt op rampen. 

 

 

1.3. Methoden  

 

Beproefde methoden zijn uiteraard preventie, opsporing en beveiliging. En met handhaving, waarvoor 

de raad extra formatieplaatsen beschikbaar stelde. Daarnaast benutten wij nieuwe methoden.  

 

- Stedelijke Veiligheid helpen wij vooruit door het netwerk aan veiligheidspartners uit te breiden. 

De gemeente werkt al in de veiligheidsketen, met de politie, het Openbaar Ministerie en het 

Veiligheidshuis. De zorgketen is aangesloten bij het Veiligheidshuis op onder meer de thema's 

huiselijk geweld en jeugdoverlast. Nu willen wij tegen de ondermijnende criminaliteit deze 

netwerken verder uitbreiden naar brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties. Door meer en betere informatiedeling en signalering in deze 

netwerken verwachten we (pogingen tot) infiltraties en witwaspraktijken te voorkomen.  

Er wordt gebruik gemaakt van Bibob-onderzoeken (integriteitsbeoordelingen) bij aanvragen 

van vergunningen en het sluiten van panden bij drugsoverlast. Deze maatregelen blijken 

preventief goed te werken tegen een nieuwe generatie criminele plannenmakers. 

 

- Wijkveiligheid krijgt als innovatie de veiligheidsagenda per wijk. Passend bij het 

wijkprogramma "Van Wijken Weten" worden per wijk wijkveiligheidsthema's opgehaald en 

vastgesteld. Voor de inzet op de wijkveiligheid verbreden wij per wijk het lokale netwerk, van 

wijkagent tot wijkteam en van lokale verenigingen voor winkeliers tot huurdersverenigingen. 

 

- Maatschappelijke Veiligheid krijgt hulp van nieuwe wettelijke bevoegdheden die de 

burgemeester optimaal benut voor Arnhem. Zoals de gedragsaanwijzingen bij woonoverlast 

en de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die vanaf 2020 van kracht wordt. 

Waar nodig wordt gebruik gemaakt van het opleggen van een tijdelijke huisverbod. 
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1.4. Prioriteiten  

 
Aangezien de onveiligheid zich aftekent over de hele linie, is een keur aan veiligheidsthema’s van 

belang. De keuze voor prioriteiten komt voort uit de actuele veiligheidssituatie van Arnhem, de 

gewenste situatie en de praktische weg daarheen: de mogelijkheden om de situatie te verbeteren.  

 

Zo komen wij tot de volgende zeven speerpunten voor drie typen veiligheid.  

 

Stedelijke Veiligheid: 

 

1. Omvang criminaliteit. Er zijn ook nu nog ruim elfduizend slachtoffers per jaar in Arnhem van 

een misdrijf waaronder de High Impact Crimes: woninginbraken, straatroven en overvallen. 

Dat zijn jaarlijks 75 misdrijven per duizend inwoners. De aandacht en inzet voor het 

terugdringen van het aantal misdrijven in de stad blijft onverminderd om de daling van 34 

procent in de afgelopen 8 jaar te continueren. Vanwege het voor het slachtoffer ingrijpende 

karakter van het delict ligt de prioriteit bij het voorkomen en het oplossen van High Impact 

Crimes. Dit sluit aan bij de prioritering op deze delicten van de politie en het Openbaar 

Ministerie. 

 

2. Ondermijnende criminaliteit. Praktijken zoals witwassen, drugshandel in alle vormen, 

illegaal gokken, tasten direct of indirect de openbare orde aan en ontwrichten de samenleving. 

We willen voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in het dagelijks leven door 

allianties te smeden en een goede informatiepositie te verwerven. Hiermee werpen we in 

breed verband een barrière op tegen deze vorm van criminaliteit. 

 

Wijkveiligheid: 

 

3. Woonoverlast. Woonoverlast is een ernstige vorm van overlast aangezien dit het dagelijks 

leven van mensen dichtbij en voortdurend ondragelijk maakt. Het draagt in negatieve zin bij 

aan het gevoel van veiligheid in de wijk. Door hier een speerpunt van te maken, door er 

bovenop te zitten en de juiste bevoegdheden te benutten, willen we bewoners steunen bij het 

voorkomen en tegengaan van woonoverlast.  

 

Maatschappelijke Veiligheid:  

 

4. Discriminatie. Want dat vernietigt levens. Mensen die zich moeten verstoppen, kunnen 

zichzelf niet waarmaken, kunnen geen bijdrage leveren aan de samenleving en voeden 

nieuwe generaties op in wantrouwen en achterdocht.  

 
5. Huiselijk geweld. Want geweld in afhankelijkheidsrelaties is ingrijpend. Voor het slachtoffer 

en voor het leefsysteem. Zo heeft mishandeling van partners en of kinderen grote negatieve 

impact op het gezin. De gevolgen zijn vaak levenslang merkbaar en hebben ook op volgende 

generaties effect. Met het tijdig stoppen van het geweld helpen wij de slachtoffers en 

voorkomen we herhaling. Als overheid beschikken wij, naast het bieden van hulp, opvang en 

zorg, over mogelijkheden tot de-escalatie door middel van het opleggen van een huisverbod. 

  

6. Personen met verward gedrag. Vanwege de toenemende omvang van deze kwetsbare 

doelgroep en omdat het kan leiden tot onveilige situaties. Voor de betrokkene zelf, maar ook 

voor andere personen in de directe leefomgeving. Dit kan zich uiten in agressief gedrag en 

mogelijk gevaarlijke situaties in of vanuit de woning. Met tijdige en passende zorg en hulp 

willen we problemen met verwarde personen voorkomen en indien nodig oplossen zonder te 

veel beslag te leggen op de inzet van de politie. Hiertoe wordt een sluitende aanpak in 

samenwerking met andere beleidsprogramma's georganiseerd. 
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7. Jeugdcriminaliteit. Omdat deze criminaliteit ingrijpend is voor de ontwikkeling van de jongere 

en voor de samenleving. Van relatief kleine vergrijpen kan de jongere doorgroeien naar een 

doorgewinterde harde crimineel. Daarbij is het niet ondenkbaar dat andere jongeren, 

waaronder broertjes en zusjes, het voorbeeld gaan volgen. Geld en aanzien spelen een 

belangrijke rol. Een adequate persoonsgerichte aanpak bij signalen van (afglijden naar) 

crimineel gedrag werkt preventief; niet alleen voor de jeugdige delictpleger maar ook voor de 

broertjes, zusjes en andere jongeren in de directe leefomgeving.  

 
Digitale veiligheid: 

 

8. Online criminaliteit. De digitale wereld is het verlengstuk van de fysieke wereld geworden. 

Datzelfde geldt voor de openbare ruimte; ook die is voor een groot gedeelte en in steeds 

toenemendere mate online. Online criminaliteit is een groeiend probleem. Denk hierbij onder 

andere aan hacken, het verspreiden van virussen, digitale oplichting (phishing) en afpersing, 

identiteitsfraude, het via internet seksueel benaderen van minderjarigen (grooming), het 

verspreiden van wraakporno en nepnieuws, haatzaaien, aanzetten tot terrorisme. Bij het 

handhaven van de openbare orde en veiligheid zullen we prioriteit geven aan de ontwikkeling 

van de bestrijding van online criminaliteit. 

 

Fysieke Veiligheid: 

 

De Veiligheidsregio heeft de voorbereiding op rampen en crises goed georganiseerd; voor de 

gemeente liggen hier belangrijke taken, maar geen grote opgaven die voor prioritering in aanmerking 

komen. 
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2. Stedelijke Veiligheid 

 

Stedelijke Veiligheid betreft diverse vormen van criminaliteit waar inwoners van Arnhem het slachtoffer 

van worden. De politiecijfers voor criminaliteit en overlast worden twee keer per jaar met de 

gemeenteraad besproken. In dit hoofdstuk bespreken wij achtereenvolgens de prioriteiten en de 

overige thema’s die onze aandacht verdienen.  

 

 

2.1. Prioriteiten bij stedelijke veiligheid 

 

Zoals al aangegeven, zijn de criminaliteitscijfers wat ons betreft te hoog voor een stad als Arnhem. 

Daarmee zijn te veel Arnhemmers slachtoffer. Het beïnvloedt het gevoel van veiligheid in negatieve 

zin. Vooral slachtofferschap van een High Impact Crime kan blijvend grote nadelige gevolgen hebben 

voor het welbevinden. 

Daarnaast hebben we in toenemende mate aandacht voor criminele pogingen om de samenleving te 

ondermijnen. Deze vorm van criminaliteit ontwricht de samenleving in Arnhem. 

 

2.1.1. Omvang criminaliteit 

 

Ruim elfduizend mensen in Arnhem zijn jaarlijks slachtoffer van een misdrijf waaronder 

woninginbraken, straatroven, overvallen en diefstallen. De omvang past niet bij een stad als Arnhem 

als dat wordt vergeleken met steden van vergelijkbare omvang. We willen de omvang van het aantal 

misdrijven per duizend inwoners terugdringen naar een gemiddelde dat past bij een centrumstad met 

meer dan 100.000 inwoners. Het ingrijpende karakter van High Impact Crimes bij slachtoffers 

rechtvaardigt het voortvarend voortzetten van de huidige activiteiten op deze delicten. 

 

Situatie 

De criminaliteitscijfers in Nederland dalen al jaren. In Arnhem is het aantal gedaald van 13.998 in 

2013 naar 11.370 delicten in 2017. Ook in gelijksoortige steden is deze dalende tendens te zien 

(figuur 1). Zo ook in de grote steden in de Politieregio Eenheid-Oost (figuur 2). Ook de High Impact 

Crimes als woninginbraken, straatroven en overvallen dalen in Arnhem.  

De omvang van de misdrijven per 1000 inwoners in Arnhem is echter al jarenlang hoog (figuur 3). 

Arnhem behoort al geruime tijd tot de top 10 van meest onveilige steden in Nederland in de AD-

misdaadmeter.  

 

 
 

Figuur 1. Bron: politie; Veiligheidsbeeld grote gemeenten en Arnhem  
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 Figuur 2. Bron: politie; Veiligheidsbeeld grote gemeenten Politie Eenheid Oost  

 

 

  2010 2014 2015 2016 2017 

Amsterdam 130,5 119 117 110 103,9 

Rotterdam 111,6 102,1 97 96,5 88,4 

Utrecht 116,7 98 93,1 89,1 84 

Eindhoven 115,3 104,5 99,5 95,6 82,8 

Roermond 98,9 94,7 85,6 84,4 77,4 

Arnhem 114 92,2 82,9 82,5 74,8 

Den Haag 118,9 97 89,2 83 72,8 

Steden 100.000 - 300.000 89,2 74,4 69,4 65 57,9 

Nederland 72,4 60,9 57,9 54,8 48,9 
 

Figuur 3. Bron: CBS; Aantal misdrijven per 1000 inwoners  

 

Vanwege de grote gevolgen van een High Impact Crime voor het slachtoffer wordt hierop al jaren stevig 

ingezet. Vanaf 2013 is er een projectaanpak op woninginbraken. Samen met relevante partners wordt 

aandacht gevraagd voor preventie, opsporing en een persoonsgerichte daderaanpak. Het aantal inbraken 

is sindsdien gedaald van 1196 inbraken in 2012 naar 537 in 2017. In 2018 zet deze daling door.  

 

Misdrijven diefstal/inbraak 
woning 

 
Jaar 

Totalen 

Arnhem 2012 1196 

  2013 945 

  2014 817 

  2015 714 

  2016 665 

  2017 537 

 

Figuur 4. Bron: politie; Aantal diefstallen/woninginbraken Arnhem per jaar 2012 - 2017 

 

Ook de overige High Impact Crimes (straatroof en overval) zijn door gemeente, politie en Openbaar 

Ministerie geprioriteerd. Bij straatroof en overval wordt maximaal aandacht gegeven aan opsporing en 

vervolging. Door de gemeente is in het Veiligheidshuis een casusoverleg High Impact Crimes 

ingesteld. Hier worden daders besproken ten behoeve van een persoonsgerichte aanpak om recidive 

te voorkomen. 

 



Kadernota Veiligheid  Stedelijke Veiligheid   

pagina 9 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

We versterken de dalende misdaadtrend door de samenwerking met partners te verstevigen en gezamenlijk 

focus aan te brengen op het bestrijden van bepaalde delicten. Daarbij wordt zo mogelijk ingezet op een 

projectmatige aanpak zoals bij de aanpak van woninginbraken. De aanpak van High Impact Crimes wordt 

gecontinueerd. We willen de omvang van de inbraken verder terugdringen door gerichte interventies op 

preventie, waaronder het faciliteren van het gebruik van buurtpreventie-apps, om de awareness bij 

bewoners te vergroten. Samen met politie en gemeentelijke handhavers worden controle-acties voorbereid 

en uitgevoerd onder andere gericht op het vervoer van inbrekerswerktuig. Dit om inbraken te voorkomen en 

potentiële daders in beeld te brengen.  

De persoonsgerichte daderaanpak van High Impact Crimes in het Veiligheidshuis wordt krachtig voortgezet.  

 

2.1.2. Ondermijnende criminaliteit  

 

We hebben zero-tolerance voor ondermijnende criminaliteit. We willen een steviger rol bij de 

bestrijding ervan door het opwerpen van barrières om te voorkomen dat in Arnhem de onderwereld de 

bovenwereld infiltreert. Want onder andere drugshandel, witwassen en illegaal gokken zijn een groot 

gevaar voor de samenleving.  

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Arnhem wil in Gelderland-Midden een ondermijningsteam samenstellen waaraan naast de politie en 

het Openbaar Ministerie onder meer ook de Belastingdienst deelneemt. Er wordt ingezet op een 

laagdrempelige samenwerking waarin informatie-uitwisseling en slagvaardig handelen voorop staan. 

Naast de integrale handhavingsacties en de strafrechtelijke benadering werkt Arnhem sinds 2016 ook 

met de bestuurlijke en fiscale aanpak. Ook het Regionaal Informatie Expertise Centrum Oost 

Nederland (RIEC-ON) en de Veiligheidsregio zijn betrokken, via het zogenoemde Pact van Ellecom.  

Hier hoort bij dat wij de bestuurders en overheidsfunctionarissen de signalen van bedreiging, 

intimidatie, omkoop en andere ondermijnende criminaliteit leren herkennen en beantwoorden. Nieuw 

is ook onze samenwerking met maatschappelijke organisaties om barrières op te werpen tegen 

infiltraties in branches, beroepsgroepen en woonwijken, waar criminele organisaties vinden wat zij 

nodig hebben, zoals autogarages, woningen en ontmoetingsplaatsen. Arnhem komt jaarlijks met een 

lokaal ondermijningsbeeld die de fenomenen, de criminele hoofdpersonen, de locaties en de 

plaatselijke faciliteerders (als leveranciers van diensten aan criminelen) in kaart brengt. Met daarbij 

een lokaal barrièremodel tegen ondermijning. Nieuw is de aankondiging van de minister voor een 

"ondermijningswet" die juridische knelpunten oplost, met een ondermijningsfonds dat eenmalig €100 

miljoen euro reserveert. Bovendien maakt de minister werk van het verbod op Outlaw Motorcycle 

Gangs (criminele motorbendes) wegens intimidatie en bedreiging, drugsoverlast, witwaspraktijken en 

andere ondermijnende activiteiten, naast het fysieke geweld. 

En er ligt een grote nieuwe kans bij de verruimde Wet Bibob. Als de Tweede Kamer instemt met het 

voorstel om het onderzoek naar financieringsbronnen van vergunningaanvragers uit te breiden naar 

stromannen kunnen vergunningen voor verdachte zaken veel beter verhinderd worden.  

Ook wordt Bibob-onderzoek dan mogelijk bij alle overheidsopdrachten. Dat is nu nog beperkt tot de 

sectoren bouw, ICT en milieu. 
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2.2. Andere stedelijke veiligheidsthema’s van belang  

 

2.2.1. Cybercrime 

 

De aanpak van Cybercrime moet de komende jaren worden geïntensiveerd, met als doel één van de 

snelst groeiende misdaden te beteugelen. Bij cybercrime gijzelen criminelen via het internet software 

of blokkeren zij computers tegen losgeld, stelen zij digitaal geld, misbruiken de identiteit van personen 

of ontfutselen mensen hun bestanden of andere gevoelige informatie. 

Daarnaast groeit het aantal daders van gedigitaliseerde criminaliteit. Vaak zijn het criminele 

organisaties die bij oplichting, witwassen en andere klassieke criminaliteit gebruik maken van 

eenzelfde technologie als de daders van cybercrimes.  

De aanpak van cybercrime vraagt regionale, nationale en internationale samenwerking, waarbij de 

politie opspoort en de gemeente de preventie organiseert. De preventie kan bestaan uit het onderwerp 

agenderen en de inwoners waarschuwen voor de gevaren. Voornamelijk de doelgroep ouderen heeft 

hierbij onze aandacht. Uiteraard geven we als gemeente het goede voorbeeld met veilig cybergedrag.  

 

2.2.2. Drugshandel en hennepteelt  

 

Doel is de illegale handel in drugs een halt toe te roepen. De huidige aanpak van drugsoverlast gaan 

we intensiveren en het optreden tegen illegale hennepteelt wordt versterkt. Dat vraagt onder andere 

meer bereidheid van de inwoners om drugsoverlast te melden. Want handel in drugs trekt criminele 

samenwerkingsverbanden aan met illegale praktijken, zoals oneigenlijk gebruik van woningen en 

uitkeringen, diefstal van water en energie, belastingontduiking, witwassen en ondermijning. Daarnaast 

vergroot de handel in drugs de gevoelens van onveiligheid. Volgens de Leefbaarheid en 

Veiligheidsmonitor 2017 ervaart 10% van de inwoners in de wijk vaak drugsoverlast en 19% soms.  

Uit de Landelijke Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat 4,5% van de inwoners van Arnhem vaak overlast 

heeft van drugshandel en drugsgebruik. Dit percentage is overeenkomstig het gemiddelde van de 

70.000+ gemeenten maar altijd nog 1 procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal 

drugsmisdrijven in Arnhem is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld: 1,2 per duizend inwoners 

(landelijk 0,7), waarvan 0,7 per duizend inwoners in combinatie met harddrugs (landelijk 0,4). 

Daarmee is drugsoverlast één van de meest voorkomende vormen van overlast in de wijk. Ook de 

omvangrijke hennepteelt veroorzaakt overlast en is gevaarlijk wegens brandgevaar. Doordat er veel 

geld mee wordt verdiend, trekt het criminelen aan. Dat kan leiden tot het met geweld leeghalen van 

woningen waar hennep wordt geteeld en afrekeningen in het criminele milieu. 

Met voorlichting wordt gewezen op de gevaren en risico's van hennepteelt. Met de partners wordt 

nauw samengewerkt om de aanpak van hennepteelt en drugshandel tegen te gaan.  

 

2.2.3 Coffeeshopbeleid 

 

Ongewenste concentraties van coffeeshops worden tegengegaan, met als doel het woon- en 

leefklimaat in de wijk te verhogen. Volgens de nota "Het Arnhems Coffeeshopbeleid 2016" gaat 

Arnhem het maximum van elf coffeeshops breder spreiden over de stad om wijken met een 

ongewenste concentratie van coffeeshops te ontlasten. In Nederland wordt de verkoop van kleine 

hoeveelheden cannabis in een coffeeshop gedoogd. Maar zolang het kabinet de aanvoer niet 

reguleert, staan coffeeshophouders met één been in de illegaliteit. Daarom heeft Arnhem een pleidooi 

gehouden voor deelname aan een experiment met gereguleerde teelt, om deze zo genoemde 

"achterdeurproblematiek" te verlichten. 
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2.2.4 Overlast Horeca 

 

De gemeente Arnhem wil de Korenmarkt transformeren tot een uitgaansgebied met meer daghoreca 

in de stad. Het gaat om een combinatie van gastvrijheid en veiligheid. De nota “Korenkwartier: 

actielijnen naar de toekomst” beoogt gastvrij te zijn met diversiteit in de horeca, een betere uitstraling 

van de openbare ruimte en een verbeterd ondernemingsklimaat. Tegelijkertijd treden de politie, het 

Openbaar Ministerie en de gemeente op tegen de veiligheidsproblemen. Uit de gemeentelijke 

Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat 33% van de Arnhemmers zich onveilig voelt 

rondom uitgaansgelegenheden of in het centrum. Het onveiligheidsgevoel van inwoners in het 

centrum is met 41% hoog. De overlast bestaat uit: overlast van groepen jongeren, dronken mensen op 

straat, drugsoverlast, doordat men op straat wordt lastig gevallen, door geweldsdelicten en door 

bedreigingen. Daarom surveilleert de politie op uitgaansavonden met het Openbare Orde Team (OOT) 

en met de bereden politie. Daarnaast is er toezicht met vaste camera's. En de gemeente handhaaft de 

Drank- en Horecawet. De burgemeester blijft actief gebruik maken van zijn bevoegdheden.  

Bij (gewelds-) misdrijven gaat de burgemeester de dader een tijdelijke gebiedsontzegging opleggen; 

het blijkt dat dit als waarschuwing op zich al preventief werkt. Daarnaast gaat de burgemeester voor 

horeca-exploitanten of pandeigenaren die de openbare orde, of de veiligheid aantasten de 

exploitatievergunning schorsen of intrekken, beperkingen opleggen of voorschriften verbinden aan de 

vergunning en dit geldt ook bij de aantasting van het woon- en leefklimaat. Bovendien benut de 

burgermeester de mogelijkheid om een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen. 

Ook zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente, politie en horeca om het uitgaansgebied veiliger te 

maken. 

 

2.2.5. Cameratoezicht 

 

Cameratoezicht blijkt te helpen, zowel voor het gevoel van veiligheid als tegen feitelijke misdrijven. 

Toch is terughoudendheid geboden, omdat het gebruik van camera's in de openbare ruimte inbreuk 

maakt op de privacy van de burgers. Na de zomer van 2018 ontvangt de gemeenteraad een evaluatie 

van het cameratoezicht. Uitgangspunt is het gebruik van camera's in en rondom het 

horecaconcentratiegebied ook in de toekomst te handhaven. Bovendien wordt conform de verruimde 

landelijke wetgeving een voorstel ingediend om in bijzondere situaties mobiel cameratoezicht in te 

zetten. 

 

2.2.6. Evenementenveiligheid 

 

Evenementen dienen de sociale cohesie in Arnhem. Arnhem doet er alles aan om ze veilig te laten 

verlopen. Daarom volgt verdere professionalisering en versterkte samenwerking met organisatoren en 

veiligheidspartners. Want evenementen zijn behalve voor de sociale cohesie ook belangrijk voor 

Arnhems gastvrije reputatie en voor de lokale economie. Het verstrekken van 

evenementvergunningen behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester; de gemeente houdt 

toezicht en handhaaft. Door incidenten rond evenementen is er grote behoefte aan eenduidige 

voorschriften, die Arnhem en andere gemeenten willen vastleggen in een Nederlands Handboek 

Evenementen Veiligheid (NHEV). De rollen van de organisator en vergunningverlener kunnen soms 

door elkaar lopen. Daarom vindt tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het evenement veel 

afstemming plaats. Voor grote evenementen wordt een uitgebreide risicoanalyse opgesteld met 

partners: handhaving en vergunningverlening en kabinet van de burgemeester van de gemeente, 

politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).  
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2.2.7. Vitesse 

 

Het Arnhemse voetbal werkt met eenzelfde streven om gastvrijheid en veiligheid te combineren, als de 

Korenmarkt doet. Arnhem wil rond voetbal een gastvrij volksfeest en draait een pilot met het landelijke 

project "Voetbal 2020 - Toegankelijkheid, gastvrij en veilig voetbal in 2020", om enerzijds maatgericht 

raddraaiers te straffen en anderzijds het voetbal gastvrij te maken. In het Vitesse Veiligheidsoverleg 

(VVO) adviseren naast Vitesse ook de politie en het Openbaar Ministerie de burgemeester bij de 

vergunningverlening en de openbare orde. 

Het Supportersproject om met zogenoemde doelgroep-supporters overlast en geweld te voorkomen, 

zetten wij voort. Daarvoor is het partnership met "Vitesse Betrokken" verlengd tot 2021. Sociale media 

worden actief gevolgd en op De Korenmarkt, in jongerencentra en op andere locaties in de stad wordt 

contact gelegd met supporters. Zo nodig worden individuele supporters met sociale problematiek 

geholpen via de sociale wijkteams. Voor het Supportersproject is jaarlijks subsidie beschikbaar.  

Maatregelen voor gastvrij voetbal betreffen de veiligheidsbeleving van zowel de eigen supporters als 

de bezoekende supporters. Zo is besloten tot het zogeheten "Engelse vak", waardoor driehonderd 

supporters van de bezoekende club terecht kunnen in een vak zonder de zogenoemde 

lexaanwanden. Ook wordt bij de gastvrije ontvangst geëxperimenteerd met een minder zichtbare 

politie rond het stadion. Daarbij blijft de aandacht voor de doelgroep-supporters wel degelijk 

onverminderd aanwezig. Door een goede informatiedeling tussen Vitesse BV, politie en gemeente 

kunnen relschoppers adequaat worden aangepakt, met stadionverboden, gebiedsverboden of een 

meldingsplicht. Het aantal incidenten rond voetbal blijft zeer beperkt en dat is ook te danken aan de 

adequate handhaving. 
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3. Wijkveiligheid 

 

Wij zien graag dat Arnhemmers zich veel vaker veilig gaan voelen in hun stad en in hun eigen 

woonwijk. Want veiligheid is, samen met een nette en schone omgeving, voorwaarde voor een prettig 

woon- en leefklimaat. Het gevoel veilig te zijn, maakt bewoners ook vaker sociaal betrokken met de 

buurt en met de buurtbewoners. De wijkveiligheidsthema's lopen uiteen van onveilige plekken tot 

overlast van jeugdgroepen en van woonoverlast tot woninginbraken. Eerste prioriteit krijgt 

woonoverlast, als aangrijpingspunt voor jeugdoverlast, woninginbraak en onveilige plekken.  

 

Situatie 

Uit de tweejaarlijkse Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat 28% van de Arnhemmers 

zich in hun eigen buurt weleens onveilig voelt. Dat is een toename van 3% ten opzichte van 2015. De 

inwoners van Arnhem geven gemiddeld een 6,6 voor de veiligheid in de buurt. Dat is hetzelfde cijfer 

als in 2015 en in 2013. 

 

 

Figuur 5. Bron: Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017; Onveiligheidsgevoel in eigen buurt.  

 

Het is opvallend en zorgelijk dat het gevoel van onveiligheid in de afgelopen twee jaar met 3 

procentpunt is gestegen. De uitkomst van de Landelijke veiligheidsmonitor 2017 bevestigt dit beeld. 

Terwijl in Arnhem sprake is van een stijging is elders sprake van een min of meer stabiel beeld. 

Bovendien blijkt uit deze landelijke monitor dat meer dan vijftig procent van de Arnhemmers fysieke -, 

sociale - of verkeersoverlast ervaart in de buurt. Dat is op het niveau van de vier grootste steden van 

Nederland; de G4. 
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Onveiligheidsgevoel in de woonbuurt. 

 

Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt. 

 

Figuur 6. Bron: Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017 
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Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

Om Arnhemmers zich veiliger te laten voelen in de stad en in hun wijk gaan we als eerste per wijk een 

wijkveiligheidsagenda op maat maken. We beginnen per wijk met een consultatieronde, in 

samenwerking met de wijkteams Leefomgeving. Dan stellen wij per wijk een veiligheidsagenda 

samen, die bij het wijkprogramma hoort. De inzet van de wijkagent is uiteraard cruciaal. En vrijwel 

altijd geldt dat reiniging helpt, als dagelijkse fysiek waarneembare boodschap dat de gemeente zich 

bekommert om de buurt en zich inzet tegen verloedering en verwaarlozing. 

Als tweede breiden wij per wijk de veiligheidsketen en zorgketen uit met lokale maatschappelijke 

organisaties zoals verenigingen van huurders, woningeigenaren, en winkeliers; van jongerenclubs en 

lokale sportclubs. 

Als derde willen wij de aangiftebereidheid verhogen. Juist in de wijken is het belangrijk de aangifte- en 

meldingsbereidheid van strafbaar gedrag nabij de woning, woonoverlast, discriminatie, heling of 

hennepteelt aan te moedigen. Aangifte doen over de eigen buurt wordt door bewoners echter als 

risicovol ervaren en helpt het als wij de mogelijkheden tot bronbescherming optimaal benutten. 

Gedacht wordt aan het wijzen op de mogelijkheid om anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. 

Als vierde helpt het als bewoners elkaar aanmoedigen de wijk veiliger te maken, bijvoorbeeld door 

elkaar via buurt-apps te waarschuwen en te informeren.  

 

 

3.1. Prioriteit bij wijkveiligheid 

 

Woonoverlast is één van de prioriteiten (zie paragraaf 1.4). Want woonoverlast is één van de ergste 

vormen van overlast aangezien het dagelijks leven van mensen ondragelijk wordt als zij van dag tot 

dag de kans lopen gepest te worden door hun eigen buurtgenoten; zonder een escape.  

 

3.1.1. Woonoverlast 

 

In de praktijk blijkt dat bepaald niet in alle gevallen bewoners de ervaren woonoverlast in goed overleg 

kunnen uitpraten. Vaak gaat het om conflicten met personen of gezinnen die meervoudig sociaal, 

psychologisch en psychiatrisch problematisch zijn.  

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

De burgemeester maakt optimaal gebruik van zijn bevoegdheden om de veroorzakers van 

woonoverlast aan te pakken. Daarmee worden slachtoffers van woonoverlast gesteund in het laten 

stoppen van de door hen ervaren woonoverlast.  

Het oplossen van woonoverlast varieert van het inzetten van zorg, hulpverlening, buurtbemiddeling, 

via handhaving volgens de regels voor bouwen en wonen, het opleggen van een gedragsaanwijzing 

en strafrechtelijk ingrijpen. Hiervoor is een aantal instrumenten beschikbaar, die een zorgvuldige 

aanpak vergen, met een gedegen dossieropbouw en met passende (juridische) interventies.  

 

Overlast en Zorg Overleg (OZO) 

In het Overlast en Zorg Overleg (OZO) worden problemen aangepakt die veroorzaakt worden door 

inwoners die geen zorg accepteren terwijl dat wel nodig is. Samen met politie, 

woningbouwcorporaties, sociale wijkteams en hulpverlenende instanties wordt een plan van aanpak 

opgesteld. Zo nodig volgt escalatie naar het Veiligheidshuis of behandeling aan de Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg-tafel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

(VGGM).  
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Pandenoverleg en integrale handhaving 

De integrale handhaving bij overlastgevende panden wordt waar nodig geïntensiveerd. Het 

zogenoemde Pandenoverleg bespreekt de panden van waaruit omwonenden of passanten overlast 

ondervinden. Dit gebeurt onder regie van de gemeente, in overleg met onder meer de politie, de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, de belastingdienst, de afdeling handhaving van werk en inkomen en 

de brandweer. Als het bedrijfspand of woonhuis bij meerdere partijen in de aandacht komt wegens 

overlast, wordt zo nodig een actie gepland. 

 

Wet aanpak woonoverlast 

Arnhem is bereid de mogelijkheden te benutten die de nieuwe Wet aanpak woonoverlast biedt. De 

woningcorporatie kan huurders aanpakken als het contractueel overeengekomen woongedrag niet 

wordt nageleefd. Maar bij koopwoningen en particuliere verhuur blijken de bestaande wettelijke 

mogelijkheden niet afdoende om woonoverlast te stoppen. De burgemeester kan wel een 

waarschuwing afgeven aan de overlastveroorzakers, maar kan het pand niet zomaar sluiten. Vanaf 1 

juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. De gemeenteraad heeft de burgermeester de 

bevoegdheid verleend om indien nodig in het kader van deze wet bestuursrechtelijk op te treden. 

Hiertoe zijn door de burgemeester beleidsregels opgesteld en gepubliceerd. De burgemeester kan 

een gedragsaanwijzing opleggen, als ernstige en herhaaldelijke hinder wordt veroorzaakt. Het gaat 

om een last onder bestuursdwang met de mogelijkheid ook een last onder dwangsom op te leggen. 

Indien nodig kan er, voor bepaalde tijd, een "verbod om aanwezig te zijn in de woning c.q. op het erf 

van de woning" worden opgelegd.  

 
 

3.2. Andere wijkveiligheidsthema’s van belang  

 

3.2.1. Handhaving bij leefbaarheid en veiligheid  

 

Om meer veiligheid te ondervinden in de wijk, is het nodig om Handhaving en Toezicht intensiever in 

te zetten. Een innovatie is de pilot met straatcoaches voor overlastgevende personen rond de opvang 

voor daklozen.  

 

Het gemeentelijke team Handhaving bestaat uit het team Veiligheid en het team Leefbaarheid. Het 

team Veiligheid werkt stedelijk vanuit het programma Veiligheid, terwijl het team Leefbaarheid onder 

de wijksturing in de acht Arnhemse gebieden werkt. De gemeente krijgt steeds meer 

handhavingstaken, zoals controles bij de Drank- en Horecawet, prostitutie, exploitatievergunningen, 

evenementen, dak- en thuislozen, verslaafden, afval en in de openbare ruimte. Maar de beschikbare 

capaciteit is nog schaars en voortdurend onderwerp van discussie. In de Koersnota Handhaving 

(raadsbrief 6 juni 2017) is de inzet van team Handhaving en Toezicht vastgelegd.  

 

Het toezicht van het team Veiligheid is nodig voor overtredingen van de Drank- en Horecawet, 

evenementen en andere stedelijke thema’s. Het team komt ook in de wijken, onder meer met de 

doelgroepensurveillances gericht op drugsgebruikers en dak- en thuislozen rond het centrum van 

Arnhem en met de integrale handhavingsacties bij overlastpanden, in overlastsituaties en bij branches 

die kwetsbaar zijn voor crimineel handelen.  
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Het toezicht van het team Leefbaarheid is nodig voor de overlast die veroorzaakt wordt door 

verloedering, foutparkeren, afvaldump en andere narigheden die zich voordoen in de wijken. Dit team 

krijgt uitbreiding. Dit jaar kwamen er drie formatieplaatsen voor handhaving bij, als gevolg van het 

amendement uit de raad van 7 november 2017: "De overlast te lijf, meer handhavers in de openbare 

ruimte". In 2019 volgen nog twee formatieplaatsen voor handhavers. Ze werken samen met de 

wijkteams Leefomgeving, waardoor de handhavers weten wat de bewoners belangrijk vinden in hun 

wijk. De planning is dat de wijkteams Leefomgeving en handhavingsteams Leefbaarheid dit najaar 

een gezamenlijke visie hebben geformuleerd. 

 

3.2.2. Keurmerk Veilig Ondernemen 

 

De lokale wijkteams Leefomgeving gaan zich aansluiten bij de plaatselijke ondernemers die via het 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) per winkelgebied of per bedrijventerrein partijen bijeen brengen 

om een betere uitstraling te organiseren; schoon, heel en veilig, is het KVO-motto. Deze wijkteams 

kennen het betreffende gebied goed, zij kennen de plaatselijke ondernemers en zij hebben namens 

de gemeente de middelen om de benodigde maatregelen te treffen. De wijkteams zijn hier ook de 

logische schakel naar de wijkagent, de handhaver en de stadsdeelmanager openbare ruimte. 

De ondernemers maken afspraken met de politie over verhoogde beveiliging, starten preventie-acties 

met winkeliers en bewoners en treffen maatregelen met de gemeente over particuliere 

beveiligingscamera’s of een schone straat.  

De ervaring leert dat de KVO-aanpak werkt, dus de gemeente moedigt die aan.  
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4. Maatschappelijke Veiligheid 

 

De veiligheidsthema’s die veel van doen hebben met welzijn en zorg hebben wij samengebracht 

onder de noemer ‘Maatschappelijke Veiligheid’. 

 

 

4.1. Prioriteiten bij Maatschappelijke veiligheid 

 

Gezien de ingrijpende werking voor het individu en het directe persoonlijke leefsysteem, verdienen 

vier vormen van maatschappelijke veiligheid onze bijzondere aandacht.  

Prioriteit wordt gegeven aan discriminatie, huiselijk geweld, personen met verward gedrag en 

jeugdcriminaliteit.  

 

4.1.1. Discriminatie 

 

Discriminatie is strafbaar en hoort voor de rechtbank. Want dit vergrijp maakt levens kapot; 

discriminatie maakt dat mensen zich terugtrekken uit de samenleving, ook in Arnhem, en verdrietig, 

boos of argwanend worden. Het discrimineren en daarmee bewust categoriaal buitensluiten van 

medebewoners tast onze morele integriteit aan en is bovendien een voedingsbodem voor 

vijandigheid, bedreiging en soms zelfs excessief geweld. Daarom moet de overheid daadkrachtig 

optreden.  

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

De gemeente blijft aandringen op het doen van aangifte, is het niet voor het slachtoffer zelf, dan voor 

lotgenoten en voor de hele samenleving. Ook in de Driehoek blijft de burgemeester dit agenderen, 

opdat het Openbaar Ministerie de vervolging van aangiften prioriteert, terwijl de politie de opname en 

behandeling van aangiften professionaliseert, onder meer met specialisten bij de politie die 

doorvragen en vergrijpen al dan niet rubriceren als discriminatoir geweld en bovendien de relevantie 

begrijpen van de meldpunten discriminatie. Het betekent ook dat slachtoffers van discriminatie kunnen 

rekenen op steun en dat de meldpunten die klachten opnemen een goede positie horen te hebben.  

Recent is speciaal tegen discriminatie in de horeca het Horecadeurpanel Arnhem van de grond getild, 

een samenwerking tussen gemeente Arnhem, Korenkwartier, politie, Koninklijke Horeca Nederland en 

Meldpunt Discriminatie en Pesten (MDP)3. Meldingen worden namens het panel behandeld door het 

onafhankelijke MDP, dat wettelijk bevoegd is om meldingen van discriminatie te onderzoeken. 

 

4.1.2. Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Wie in eigen huis niet veilig is, ondervindt hiervan binnen het hele leefsysteem, veelal het gezin, 

ingrijpende gevolgen. De littekens blijven vaak doorwerken tot in volgende generaties. Het venijnige 

van huiselijk geweld is, dat het slachtoffer de dader vaak lief heeft (of had). Er is veelal sprake van 

een complex probleem binnen de familierelatie. Dus voldoende aanleiding om ons te blijven 

inspannen om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, herhaling te voorkomen en 

slachtoffers te steunen. 

 

                                                      
3. https://www.art1gelderlandmidden.nl/onze-organisatie  

https://www.art1gelderlandmidden.nl/onze-organisatie
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Situatie 

Jaarlijks zijn, naar schatting, nog steeds zo’n 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld 

en 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Bij het geweld in afhankelijkheidsrelaties gaat het 

niet alleen om fysieke vormen van geweld, maar ook om emotionele mishandeling, financiële uitbuiting, 

verwaarlozing en vernedering. De stichting "Veilig Thuis Gelderland-Midden" ontvangt meldingen en 

adviesvragen uit Arnhem en uit de veertien andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In 

2017 zijn uit de hele regio ruim drieduizend adviesvragen ontvangen, alleen al uit Arnhem bijna 

negenhonderd meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, plus nog ruim vijfhonderd 

zorgmeldingen van de politie. In het Veiligheidshuis zijn in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) het 

afgelopen jaar 37 casussen uit Arnhem besproken (het jaar daarvoor 24).  

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

Als eerste met een integrale aanpak vanuit de programma's Zorg, Sociaal en Veiligheid. 

De gemeente werkt hieraan met de regio en met de Achterhoek, met extra aandacht voor preventie en 

vroege signalering gericht op één-gezin-één-plan-één-regie en met het versterken van de eigen kracht 

in de directe leefomgeving. Het Multi Disciplinair Overleg in het Veiligheidshuis regio Arnhem wordt 

doorontwikkeld naar een Multidisciplinaire Aanpak (MDA++). Dit is een netwerkaanpak waar 

ketenpartners van zorg, welzijn en veiligheid (multidisciplinair) met slachtoffer(s) en dader(s) samen 

werken aan een duurzame oplossing. 

Als tweede ontwikkelen wij een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019-2024, 

in aansluiting op het landelijke beleidskader "Geweld hoort nergens thuis" (april 2018), met als één 

van de maatregelen: de meldplicht voor professionals. Onder meer docenten, artsen en 

jongerenwerkers moeten vanaf volgend jaar ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld melden 

bij de stichting Veilig Thuis. 

Als derde het tijdelijk huisverbod, om distantie en tijd te organiseren en de dader duidelijk te maken 

dat geweld gevolgen heeft. De burgemeester legt het huisverbod op, zodra meerderjarigen in de 

woning een ernstig gevaar opleveren voor de veiligheid van huisgenoten. De beschikking gelast tot 

het onmiddellijk verlaten van de woning, een verbod om in de buurt te komen en een verbod om 

contact op te nemen met de achterblijvers. Het tijdelijk huisverbod wordt opgelegd voor tien dagen en 

kan worden verlengd tot 28 dagen. Het verzoek tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod komt uit 

een acuut politie-incident of uit een situatie die Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming als 

ernstig beoordeelt. 

Naast de eerder beschreven maatregelen ter bestrijding van huiselijk geweld is het van groot belang 

dat alle betrokkenen bij huiselijk geweld ook hulp aangeboden krijgen. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Opgelegd huisverbod 29 27 38 17 

  

Figuur 7. Bron: gemeente Arnhem; Opgelegde huisverboden in Arnhem 2014 - 2017. 

 

4.1.3. Personen met verward gedrag 

 

Dit heeft prioriteit omdat het aantal personen met verward gedrag snel lijkt toe te nemen en, indien 

gepaard met agressie, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Doel is het gevaar dat personen met 

verward gedrag veroorzaken te voorkomen of te stoppen. Voor de betrokkene zelf maar ook voor 

andere personen in de directe leefomgeving. Dit kan zich uiten in agressief gedrag en mogelijk 

gevaarlijke situaties in of vanuit de woning. Met tijdige en passende zorg en hulp willen we problemen 

met verwarde personen voorkomen en indien nodig oplossen zonder te veel beslag te leggen op de 

inzet van de politie. Hiertoe wordt een sluitende aanpak in samenwerking met andere 

beleidsprogramma's georganiseerd. 
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Situatie 

Bij personen met verward gedrag wordt vaak een beroep gedaan op de politie. Bijvoorbeeld voor 

vervoer naar de crisisopvang. In Arnhem is het aantal geregistreerde meldingen bij de politie gegroeid 

van 834 (2014) naar 1165 (2017). Als oorzaak voor het verward gedrag wordt de stress genoemd, 

door schulden, arbeidsongeschiktheid, taalachterstand en de onbereikbaarheid van instanties sinds 

die werken met call centra en andere ICT-barrières. Het risico bestaat dat de zorg afschalen en 

ambulant maken, personen nog vaker in de war brengt waardoor de omvang van de doelgroep 

toeneemt.  

 

 2014 2015 2016 2017 

 
Meldingen overlast verwarde/overspannen personen 
bij de politie (E33 meldingen) 
 

 

834 

 

910 

 

1004 

 

1165 

 

Figuur 8. Bron: politie; aantal meldingen personen met verward gedrag in Arnhem 2014 - 2017. 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

De komende periode is de inzet van zowel veiligheid als zorg gericht op de samenhang tussen 

preventie, crisiszorg en nazorg.  

 

Als eerste zullen we meewerken aan de opdracht van het kabinet en de VNG aan het landelijke 

Schakelteam om te stimuleren dat op 1 oktober 2018 iedere gemeente een goed werkende lokale 

aanpak heeft voor personen met verward gedrag. De sociale wijkteams, de wijkteams Leefomgeving 

en de Overlast en Zorg Overleggen krijgen een centrale rol in de lokale aanpak zodat mensen langer 

zelfstandig thuis kunnen wonen, problemen vroeg gesignaleerd worden, escalatie voorkomen wordt 

en mensen die na een crisis dakloos raken opnieuw een thuis krijgen in de wijk. De politie wordt 

ontlast in het vervoer van personen met verward gedrag naar de crisisopvang door ander passend 

vervoer te organiseren. 

 

Lokaal voert de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de regie op de 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en stimuleert een goed werkende crisisketen voor 

de hele regio.  

 

Als tweede werken wij met pilots. De doorontwikkeling van de ketenaanpak voor personen met 

verward gedrag wordt ondersteund door lokale en regionale pilots, gericht op een goed 

samenwerkende keten en adequate interventies. 

 

Als derde is er een nieuwe wet die nieuwe bevoegdheden regelt voor de burgemeester. De nieuwe 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de huidige Wet Bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en wordt van kracht op 1 januari 2020. Deze wet bepaalt 

onder welke voorwaarden geestelijke gezondheidszorg opgelegd kan worden. De beoordeling vindt 

plaats door de rechter, maar in crisissituaties heeft de burgemeester de mogelijkheid een 

crisismaatregel op te leggen (tot dusver is dat IBS; In bewaringstelling). De nieuwe wet schrijft een 

regionale samenwerking voor met ketenpartners op de schaal van de Veiligheidsregio.  
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4.1.4 Jeugdcriminaliteit 

 

Jeugdcriminaliteit is de verzamelnaam voor strafbaar gedrag van minderjarigen, zoals vernieling, 

winkeldiefstal, zware mishandeling en moord. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk 

worden vervolgd. Als zij met de politie in aanraking komen voor het plegen van een delict, maakt de 

politie een zorgmelding naar Veilig Thuis. Doel is de jeugdcriminaliteit in de stad te verlagen naar een 

niveau dat past bij een centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. We willen voorkomen dat jeugd 

misdrijven pleegt en dat ze kunnen doorgroeien in de georganiseerde criminaliteit.  

 

Situatie 

De aantal jeugdige verdachten in Arnhem benadert die van de G4. In 2017 heeft 0,8 % van de 

jongeren tussen 12-23 jaar in Arnhem begeleiding in de vorm van jeugdreclassering gekregen. Ter 

vergelijking Amsterdam 0,8%, Rotterdam 1,1%, Den Haag 0,7%, Enschede 0,9% en Nijmegen 0,6%. 

Het gemiddelde voor Nederland is 0,4 % (bron: www.waarstaatjegemeente.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Bron: KLPD; Jeugdcriminaliteit; aantal verdachten 12-24 jaar in Arnhem en twaalf andere steden.  

 

Het Veiligheidshuis heeft in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) Risicojeugd 29 jongeren besproken 

(2017) waarover zorg is dat ze (opnieuw) in aanraking komen met justitie en politie. Het 

Veiligheidshuis heeft ook 19 jeugdige ex-gedetineerden besproken die volgens de Raad voor de 

Kinderbescherming nazorg nodig hebben om de terugkeer in de maatschappij te bevorderen en 

recidive te voorkomen. 

 

 2015 2016 2017 

MDO risicojeugd 32 28 29 

Trajectberaad 13 10 19 

 

Figuur 10. Bron: Veiligheidshuis regio Arnhem; MDO risicojeugd en Trajectberaad 2015 - 2017 

 

De gemeente is sinds de Jeugdwet volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg en heeft op grond van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet ook voor jongeren boven de 18 

jaar meer taken en bevoegdheden.  

https://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/twaalfminners/
https://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/w/wegwijzerjeugdenveiligheid_nl/Jeugdcriminaliteit/VNG_factsheet-zorgmeldingen-jeugd.pdf
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Dus ook al bepaalt de rechtbank de maatregelen, de gemeente zorgt ervoor dat de reclassering wordt 

uitgevoerd door gecertificeerde instellingen: Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep 

en Leger des Heils Jeugdbescherming (JB) & Jeugdreclassering (JR). 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

De gemeente zoekt een sluitende lokale aanpak van preventie tot resocialisatie. Leidende noties zijn 

hierbij: zoveel mogelijk regie voor de jongere en ouders en misdaad mag niet lonen. Aangezien 

jeugdcriminaliteit vaak begint met lichte overtredingen, helpt het om vroegtijdig te signaleren en de 

risicogroep een passend hulptraject aan te bieden. Dit gebeurt onder meer met sociale wijkteams die 

gezinnen begeleiden om zelf een eigen netwerk in te zetten en waar nodig gespecialiseerde 

jeugdzorg. De samenwerking tussen gecertificeerde instellingen, sociale wijkteams en 

jeugdzorgaanbieders gebeurt aan de nieuwe Beschermingstafel Centraal Gelderland. Nieuw is dat 

sinds kort jongeren en (of) hun ouders de uitnodiging krijgen met de ketenpartners aan tafel te 

bepalen of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek moet opstarten voor een 

ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Naast deze activiteiten ter preventie, heeft de gemeente 

recent de zorg- en hulpverlening ook in contact gebracht met de strafrechtpartners om bovendien 

kennis te delen over sancties als passende maatregelen van de rechter. Ook is aandacht voor 

resocialisatie van jongeren na detentie, vanwege het risico op recidive. De basis blijft echter dat de 

politie opspoort en vervolgt, zodat de eervolle weg naar onderwijs en werk aantrekkelijker wordt dan 

de illegale weg naar misdaad.  

 

 

4.2. Andere maatschappelijke veiligheidsthema’s van belang  

 

4.2.1. Jeugdoverlast 

 

Onder overlast van jeugdgroepen verstaan wij geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil 

achterlaten en soms ook uit vernielingen en andere vormen van kleine criminaliteit. Waar jongeren 

rondhangen, ondervinden omwonenden relatief veel onveiligheid. Dit moet stoppen, want inwoners moeten 

zich veilig kunnen voelen, om te beginnen in hun eigen woonwijk. In 2017 waren er bij de gemeente en 

politie vijf jeugdgroepen in beeld. Geen van deze groepen is gekwalificeerd als crimineel. 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Door aanwezig te zijn, in de samenwerking met de politie en het jongerenwerk en door tijdig contact te 

leggen met buurtbewoners en jongeren, vóór de overlast verergert. De kennismaking met jeugdgroepen 

werkt preventief en als toch overlastgevend gedrag ontstaat, zijn de betrokkenen intussen bekend. 

Ambulante jongerenwerkers en straathoekwerkers blijken belangrijk om overlast van jeugd(groepen) te 

voorkomen en een ontwikkeling van de groep naar criminaliteit terug te dringen. 

De ketenregisseur jeugd(groepen)overlast is bij het Veiligheidshuis de coördinator. Jeugdgroepen op straat 

worden in kaart gebracht en er wordt afgestemd wie en op welke wijze met deze groepen contact maakt. 

Dit gebeurt met de groepsscan van de politie waarmee de groepen en hun problemen getypeerd worden, 

zodat duidelijk is welke interventies nodig zijn, individueel en groepsgericht. 

De traditionele hanggroepen in een wijk of buurt komen steeds minder voor. Groepen jongeren bewegen 

zich door de wijken. Via sociale media, kan snel en eenvoudig een ontmoetingsplek worden afgesproken of 

ontstaat op een andere wijze groepsbinding. De door de politie ontwikkelde groepsscan werkt met dit 

gegeven en ook de jongerenwerkers zoeken via sociale media contact met de jeugdgroepen. 
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4.2.2. Radicalisering en polarisatie.  

 

Het dreigingsniveau blijft hoog, dus de strijd tegen radicalisering vergt in Arnhem voortdurende 

agendering, evenals de omgang straks met terugkeerders. Tegen radicalisering werkt maatgerichte 

preventie het best, dus organiseren wij dat radicale uitingen tijdig opgemerkt en behandeld worden, 

nog voor de broertjes, zusjes en groepsgenoten onder invloed komen. Voor de preventie zit veel 

energie in de training van opvoeders en daar is ook de omgeving bij betrokken, waaronder ouders, 

scholen en islamitische zelforganisaties, vaak groepsgewijs in bijeenkomsten. Daarnaast zijn 

professionals getraind in de omgang met radicalisering en extremisme, opdat uitingen vroegtijdig 

geduid kunnen worden in het casusoverleg bij het Veiligheidshuis en de geradicaliseerde personen 

gericht benaderd kunnen worden. Daarnaast is damage control bij de terugkeerders belangrijk, om 

nieuwe radicalisering voor te zijn. Met het jaarlijkse Rijksbudget (ruim vier ton) organiseren wij onder 

meer een duidingspool waarin experts en deskundigen uit de regio de opgedane kennis en 

praktijkervaring delen met ouders, docenten en andere betrokkenen. De ontwikkelde activiteiten willen 

wij bestendigen, in reguliere gemeentelijke programma's of met alternatieve financiering. 

 

Internationale spanningen die sluipenderwijs tot polarisatie leiden, moeten wij op zijn minst kunnen 

monitoren. Dat doen we door het goede contact met alle geledingen binnen de Arnhemse 

samenleving te blijven onderhouden. En bovendien vraagt het van het gemeentebestuur om zowel de 

normen van onze rechtstaat als onze tolerantie voor persoonlijke eigenheid zichtbaar te verdedigen en 

nadrukkelijk uit te dragen.  

 

4.2.3. Mensenhandel en prostitutie 

 

Mensenhandel 

Mensenhandel bestrijden blijft belangrijk. Want ook in Arnhem komt deze wrede misdaad voor. De 

afgelopen twee jaar zijn 34 zaken van vermoedelijke mensenhandel uit het lokale screeningsoverleg 

in het Veiligheidshuis doorgezet naar de politie en het OM. De slachtoffermonitor uit 2017 van de 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) meldt in de jaren 2012 - 2016 jaarlijks rond de duizend 

geregistreerde slachtoffers en hanteert een beredeneerde schatting van vijfduizend per jaar. Het 

aantal meldingen neemt af, maar de mensenhandel niet, signaleert de Nationaal Rapporteur. 

Binnenlandse seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel, 

onder wie maar liefst 1.320 minderjarige meisjes in Nederland, van wie slechts elf procent in de 

meldingen bij COMENSHA, het landelijke onafhankelijke coördinatie- en expertisecentrum dat aard en 

omvang van mensenhandel in beeld brengt, verschijnt. 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Wij realiseren het uitvoeringsplan mensenhandel 2017 – 2020, waarmee de gemeenteraad zich 

uitsprak voor een verhoogde inzet en meer samenhang. Preventie is één van de methoden, naast 

signaleren en opsporen. Zo was vorig jaar september op de Korenmarkt een acteur actief die zich 

voordeed als loverboy, ingehuurd door Moviera op verzoek van de gemeente en met medewerking 

van de politie, Veilig Thuis en de lokale horeca. Ruim dertig van de zestig meisjes gingen met hem 

mee; in 2016 ging ook al de helft mee, dus wat dit betreft valt nog veel te leren over hoe wij tussen de 

oren krijgen dat dromen vaak wreed bedrog blijken. Sinds Arnhem in 2013 een Ketenregisseur 

Mensenhandel heeft aangesteld, werkt de gemeente met een ketensamenwerking op casusniveau. In 

het lokaal multidisciplinair screeningsoverleg (MDO) worden onder regie van het Veiligheidshuis 

casussen besproken met signalen over mensenhandel. 
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Prostitutie 

Prostituees moeten wij beschermen tegen uitbuiting. Daarom blijft controle en toezicht op de 

prostitutiesector noodzakelijk. De kwetsbaarheid voor seksuele uitbuiting blijkt ook uit de bestuurlijke 

rapportages van het Prostitutie Controle Team Oost-Nederland (PCT) van de politie. Het rapport 

"Prostitutie in beeld gebracht" (2017) schetst de situatie in Arnhem, waarbij wij een verschuiving zien 

van vergunde prostitutie in seksinrichtingen naar verschillende niet-vergunde vormen van prostitutie, 

aangeboden via het internet. Vanuit Arnhem gaat het in 2017 om ongeveer 240 unieke advertenties 

waarin wordt geadverteerd met seksuele dienstverlening. Dat is veel, vergeleken met andere grote 

steden in de politieregio Oost-Nederland. Overeenkomstig het landelijke beeld is een groot deel van 

de sekswerkers van Oost-Europese of Zuid-Amerikaanse origine. 

 
Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Arnhem neemt deel aan het Landelijk Programma Prostitutie, dat werkt aan de implementatie van het 

wetsvoorstel Wet regulering prostitutie (Wrp). De verwachting is dat nog dit jaar de Tweede Kamer 

een gewijzigd aangepast Wetsvoorstel ontvangt. De gewijzigde Wrp gaat leiden tot een noodzakelijke 

aanpassing van het uit 2000 daterende prostitutiebeleid (van Rood naar Groen) en komt met een 

uniform vergunningenstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf en een vergunningsplicht voor 

elke individuele sekswerker, met in de aanvraagprocedure onder meer een intakegesprek over de 

gezondheid.  

En als gemeente handhaven wij. De bestuurlijke handhaving varieert van waarschuwen tot het 

opleggen van dwangsommen en in het uiterste geval tot het (tijdelijk) sluiten van een pand. Daarbij 

bestendigen wij de samenwerking met het Prostitutie Controle Team van de politie. Waar nodig wordt 

zorg en hulp verleend. Bij signalen van uitbuiting gaat de casus naar het regionale 

afstemmingsoverleg mensenhandel, onder regie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

Oost Nederland (RIEC-ON). 

Met de aanbevelingen in het gemeentelijke onderzoek "Prostitutie in beeld gebracht" om de toezicht 

en handhaving op de niet-vergunde prostitutie te verbeteren, gaan we aan de slag. Zo wordt aandacht 

gevraagd voor de harmonisering met de regiogemeenten van de handhaving op legale en illegale 

prostitutie, om het verplaatsingseffect en de rechtsongelijkheid tegen te gaan. Een andere 

aanbeveling betreft het toezicht op de vergunde prostitutiesector.  

Wij controleren de massagesalons integraal, aangezien uit controles blijkt dat deze branche bijzonder 

kwetsbaar is voor illegale prostitutie en mensenhandel.  
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5. Fysieke Veiligheid 

 

Bij fysieke veiligheid gaat het om bescherming tegen calamiteiten, rampen en crises. Dit is de taak 

van de veiligheidsregio’s, met als deelnemers de gemeenten, politie, brandweer en de hulpdiensten. 

Arnhem maakt samen met nog 14 gemeenten, deel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio 

Gelderland - Midden (VGGM) met ruim 660.000 inwoners.  

 

Gemeenten in de Veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor het informeren en opvangen van 

inwoners, slachtoffers registreren en voorzien in primaire levensbehoeften, milieuzorg en nazorg zoals 

schade-afhandeling, herdenkingsdiensten en andere vormen van collectieve rouwverwerking. Voor de 

bevolkingszorg bij rampen is er een piketregeling waar de gemeente (o.a. kabinet en communicatie) 

bij is aangesloten. De methode voor bekwame bevolkingszorg bij de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing is de processen vooraf goed organiseren en voortdurend oefenen met de betrokken 

functionarissen. 

 

Preventie wordt voor de rampenbestrijding steeds belangrijker. De kans verkleinen op grote branden 

of andere gevaarlijke situaties gebeurt met adviestrajecten en met voorwaarden bij 

vergunningverlening, gecombineerd met controle en handhaving en met campagnes die bewoners 

aanmoedigen tot veilig gedrag en informeren over hoe zij op calamiteiten het beste kunnen reageren.  

Adequaat handelen bij rampen en crises zit bovendien in de voorbereiding, door plannen te 

vervaardigen, zoals het regionale crisisplan en de ontruimingsplannen per bedrijf. En ook door alle 

betrokkenen uitgebreid op te leiden, intensief te trainen en in teamverband frequent de diverse 

rampenscenario’s te oefenen. 

 

In dit hoofdstuk bespreken wij de externe veiligheid, brandveiligheid, ongevallen met explosieven en 

als vierde de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 

 

5.1. Externe Veiligheid 

 

Binnen de grenzen van de gemeente Arnhem vinden risicovolle activiteiten plaats met gevaarlijke 

stoffen. Het risico bestaat uit kleine kansen op ongevallen met grote gevolgen voor een wijde omtrek. 

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico vormen samen de maat voor de externe veiligheid. 

Arnhem wil het bereikte veiligheidsniveau vasthouden zoals de raad op 9 maart 2015 heeft besloten. 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

Op sommige locaties in de stad, zoals bedrijventerreinen voor zware industrie en volgens het 

structuurplan ook in de stedelijke zone, wordt een hoger risico geaccepteerd dan op andere plaatsen. 

Daarom zijn op die locaties extra mogelijkheden beschikbaar voor de rampenbestrijding, de 

hulpverlening en de zelfredzaamheid van mensen. 

De nieuwe Omgevingswet let ook sterk op het groepsrisico voor de omgeving. De gemeente Arnhem 

gaat samen met de relevante partijen een Omgevingsvisie opstellen waarin externe veiligheid 

onderdeel wordt. Na de Omgevingsvisie komen de Omgevingsplannen. Dit leidt er toe dat het huidig 

kader externe veiligheid, dat nu over verschillende regelingen is verdeeld, overzichtelijker wordt. 
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5.2. Brandveiligheid 

 

We willen de veiligheid van de inwoners vergroten door het verbeteren van de brandveiligheid. Want 

in Arnhem moet de brandweer jaarlijks circa zestig keer uitrukken voor woningbranden, die gevaarlijk 

zijn en veel schade veroorzaken.  

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Niet met blussen, maar met preventie. Zo worden met woningcorporaties jaarlijks afspraken gemaakt 

over preventieve woningaanpassingen voor latere levensfasen. Ook het gemeentelijke programma 

Zorg Dichterbij besteedt aandacht aan brandveilig wonen; hier neemt de gemeente de regie, via het 

programma Veiligheid, wat betekent dat de gemeente ervoor zorgt dat de juiste mensen om tafel 

komen. 

 

Wat betreft doelgroepen, kunnen wij de brandveiligheid in Arnhem vooral verbeteren bij ouderen en bij 

sociale huurders. Volgens onderzoek hebben ouderen drie keer meer kans om te overlijden bij een 

woningbrand dan andere leeftijdsgroepen (Hagen, Van Ruijven, De Witte, & Van Zoonen, 2015). De 

verwachting is dat het aantal slachtoffers in deze leeftijdscategorie, als gevolg van de vergrijzing en 

het langer zelfstandig blijven wonen, in Nederland gaat stijgen. Daarom wil de Veiligheids- en 

Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) met het WMO-loket, de wijkteams leefomgeving en de 

sociale wijkteams van de gemeente ouderen aanmoedigen om brandveiliger te leven. Voor de sociale 

huurders is de VGGM gestart met een regionaal project "Samen Brandveilig, woningcorporaties en 

brandveiligheid", om woningcorporaties besef te geven van brandveiligheid, zowel in het gedrag van 

medewerkers en huurders, als in het materiaalgebruik en de toegang van de gebouwen. Betrokken 

zijn Vivare, Volkshuisvesting en Portaal. De corporaties werken vanuit een nulmeting volgens het 

Regieweb - Maturity Model Brandveiligheid. Zo nodig ondersteunt de gemeente dit project met 

aanvullende prestatieafspraken voor leefbare veilige wijken, gelieerd aan de Arnhemse 

Woonprincipes 2025.  

 

 

5.3. Ongevallen met explosieven 

 

In Arnhem worden regelmatig explosieven aangetroffen die niet ontploft zijn. Vaak dateert deze 

munitie uit de Tweede Wereldoorlog en wordt die gevonden bij grond-, water- en wegwerkzaamheden. 

De spontane vondsten zijn kleine objecten met een potentieel grote impact. De projectmatige 

vondsten, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, zijn groter, maar daarvan is de ontmanteling voorbereid. 

Het doel is om het dreigingsgevaar van het aantreffen van niet gesprongen explosieven te 

minimaliseren om daarmee schade en slachtoffers te voorkomen. 

 

Hoe gaan wij ons doel bereiken?  

Arnhem gaat kaarten bijwerken met inschattingen over locaties voor explosieven. Zowel bewoners als 

bedrijven kunnen die raadplegen. Op initiatief van de gemeenten Arnhem, Rotterdam, Lingewaard en 

Gouda is het Kennisplatform Blindgangers opgericht, waardoor de gemeenten kennis verzamelen om 

als vraagbaak en helpdesk te kunnen functioneren.  
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5.4. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

 

Arnhem wil als gemeente een stevige professionele Bevolkingszorg voor rampen en crises opbouwen, 

waarbij de opvang, registratie en nazorg van de slachtoffers een sterke basis krijgt in de regionale 

organisatie van de Veiligheidsregio. Eerder al kreeg het Arnhemse rampenplan een regionale basis, 

door het op te nemen in het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio, compleet met een regionaal 

risicoprofiel en een regionaal beleidsplan. Ook de rampenbestrijdingsplannen voor bijzondere 

bedrijven of locaties (deels wettelijk voorgeschreven) en andere specifieke plannen voor specifieke 

locaties hebben een regionale basis. De gemeenten bereiden zich zelf ook voor op gevaarlijke 

incidenten, met beproefde maatregelen en acties. Speerpunt is de zelfredzaamheid, met burgers die 

bij incidenten genoeg veerkracht hebben om al dan niet samen met anderen risico’s te kunnen 

opvangen en genoeg kennis hebben om in gevaarlijke situaties adequaat te kunnen handelen.  

 

De regionalisering van lokale verantwoordelijkheden naar de schaal van de veiligheidsregio, betekent 

dat de crisisbeheersingsorganisatie nu professioneel is, met scenario’s voor calamiteiten en rampen 

die levensecht geoefend worden, opleidingsprogramma’s voor alle betrokkenen en trainingen voor de 

uitvoerders.  

 

Bevolkingszorg verbeteren, betekent een steviger positie organiseren bij de Veiligheidsregio voor een 

eigenstandige gemeentelijke kolom, die sterker en krachtiger kan optreden bij de opvang, registratie 

en nazorg van de bewoners. Daartoe is de Veiligheidsregio een project "Bouwen aan Bevolkingszorg" 

gestart, want tot dusver valt Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio nog onder de brandweer. De 

Veiligheidsregio kiest als leidraad voor de organisatorische verbetering de drie aanbevelingen uit de 

visitatie (2016):  

 De verbinding tussen de bevolkingszorg en de veiligheidsregio beter en eerder organiseren; 

 Terdege beseffen dat wij een zwaar beroep doen op de ambtenaren en de bestuurders, want 

als zich een ramp voordoet, is bevolkingszorg omvangrijk en stressvol;  

 Geef de desbetreffende ambtelijke medewerkers onder leiding en aansturing van de 

coördinerend functionaris meer ruimte, want de gemeentelijke kolom moet eigenstandig als 

eenheid kunnen optreden.  
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6. Samenvatting 

 

De kadernota biedt overzicht over de hele linie aan meer dan 20 veiligheidsonderwerpen en licht daar 

acht prioriteiten uit. De doelen worden beschreven en er wordt aangegeven hoe we die willen 

bereiken. Een belangrijke ontwikkeling bij het bereiken van de doelen is het opstellen van een 

veiligheidsagenda per wijk, op maat gemaakt, passend bij de wijkproblemen en in lijn met de 

wijkgerichte aanpak volgens ‘Van Wijken Weten’. 

 

Situatie 

Arnhemmers geven de stad hoge cijfers voor groen en cultuur. Terecht, ook de andere Nederlanders 

waarderen Arnhem hoog als groene en culturele stad. De onveiligheid in Arnhem ligt echter met 74,8 

geregistreerde delicten per duizend inwoners boven het Nederlands gemiddelde van 48,9 

geregistreerde delicten per duizend inwoners. Voor steden van 100.000 tot 300.000 inwoners ligt het 

gemiddelde op 57,9. Ook andere politiecijfers en statistische data vertellen het verhaal van een stad 

waarin nog mooie verbeteringen op het gebied van de veiligheid te behalen zijn. 

 

Als eerste bij het aantal misdrijven in de stad. Het veiligheidsbeeld van Arnhem, met het gemiddeld 

aantal misdrijven van 74,8 per duizend inwoners, toont aan dat Arnhem hoog scoort op de lijst van 

steden met de meeste criminaliteit. Dit ondanks de daling van de cijfers in de afgelopen jaren. De 

omvang past niet bij Arnhem als veertiende stad in bevolkingsomvang.  

 

Als tweede bij de veiligheid in de wijk. Arnhemmers geven voor leefbaarheid en veiligheid gemiddeld 

redelijke cijfers. Ze voelen zich nogal eens onveilig in de stad (36%) en in de eigen buurt (28%). 

Verontrustender wellicht is dat de percentages sterk verschillen per buurt.  

 

Door de veiligheid te verbeteren liggen er kansen om ook het woonklimaat, het leefklimaat en het 

vestigingsklimaat in Arnhem te vergroten. Arnhem is dus sterk gebaat bij een verhoogde inzet voor 

veiligheid. 

 

Oorzaken 

Er is geen beeldbepalende gebeurtenis of doorslaggevend issue die de veiligheidssituatie van Arnhem 

heeft bepaald. De matige scores vertonen zich over de hele linie en lijken historisch geleidelijk aan zo 

gegroeid. Tussen de wijken worden er grote verschillen geconstateerd op het gebied van leefbaarheid 

en veiligheid. Dit vindt zijn oorsprong onder andere in de ligging, de bevolkingssamenstelling, de 

woningbouw en aanwezige voorzieningen. Dit bepaalt mede de complexiteit van de aanpak om de 

veiligheid te verbeteren. Het vraagt waar nodig om een brede aanpak om de wijk en de stad vooruit te 

helpen waarbij Veiligheid als vliegwiel kan werken. Verschillende thema's in deze kadernota geven 

hiertoe een aanzet. 

 

Doel 

Het doel is wellicht nieuw en verrassend, maar bij nader inzien ook haalbaar en praktisch: een 

veiligheidspeil bereiken dat past bij een centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. Het liefst voor 

alle thema’s maar als eerste zeker voor de prioriteiten. En dat doel geldt ook voor elke wijk. 

Een hoog ambitieniveau betekent uiteraard dat een hoge inzet nodig is, met hulp van mensen, data en 

budgetten. De raad heeft al in gang gezet dat voor handhaving vijf extra formatieplaatsen beschikbaar 

zijn. Tevens draagt het coalitieakkoord, waarin € 300.000,= beschikbaar is gekomen voor Veiligheid, 

daar in positieve zin aan bij. 
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Methode  

Leidende gedachte bij de strijd tegen onveiligheid is, dat misdaad niet mag lonen. Werken wel degelijk 

en een opleiding volgen zeker ook, maar misdaad niet.  

Wij hanteren de beproefde methoden en daarnaast bouwen wij vier methoden uit waar wij ervaring 

mee hebben, verrijkt met nieuwe partners, nieuw maatwerk per wijk, nieuwe wettelijke mogelijkheden 

en nieuwe data-mogelijkheden. 

1. Als eerste onze netwerkmethode. Onze samenwerking als gemeente met veiligheidspartners 

hebben wij eerder uitgebreid met organisaties voor zorg en welzijn, nodig bij de bestrijding van 

onder meer jeugdcriminaliteit, mensenhandel en gevaarlijke personen met verward gedrag. 

Deze vorm van samenwerking breiden wij nu verder uit naar maatschappelijke organisaties, 

zoals corporaties, verenigingen van eigenaren, brancheorganisaties en beroepsverenigingen, 

onder meer bij de bestrijding van illegale hennepteelt, drugshandel en discriminatie.  

2. Als tweede gaat de gemeente aansluiten bij de wijkaanpak, dus specifiek wijkgericht de 

onveiligheid bestrijden in lokale buurtcoalities met de wijkagent, het wijkteam Leefomgeving, 

de plaatselijke huurdersverenigingen, bewonersvereniging, jongerenverenigingen, 

winkeliersverenigingen tegen onder meer woonoverlast, verloedering en straatgeweld.  

3. Als derde gaat de burgemeester de wettelijke bevoegdheden optimaal en effectief benutten 

voor Arnhem, zoals de bevoegdheden voor vergunningverlening, contactverboden, 

gebiedsverboden, het sluiten van panden wegens overtredingen en de mogelijkheid om een 

crisismaatregel op te leggen.  

4. Als vierde de Intelligence, de dataverzameling en analyse. Met het vergroten van de 

informatiepositie door lokale data te ontsluiten, te verzamelen en te analyseren bestrijden we 

de ondermijndende criminaliteit. Met intelligence worden gedragspatronen, criminele 

netwerken en trends zichtbaar. 

 

Prioritaire problemen oplossen 

Al deze overwegingen over wat Arnhem nodig heeft, welke doelen haalbaar zijn en over welke 

methoden wij beschikken, leiden tot de volgende prioriteiten en verbeteringen. 

 

1. Omvang criminaliteit. Omdat ruim elfduizend mensen in Arnhem per jaar slachtoffer zijn van 

een misdrijf waaronder woninginbraken, straatroven, overvallen en diefstallen; althans, er 

worden 75 misdrijven per duizend inwoners per jaar geregistreerd. We willen de omvang van 

het aantal misdrijven per duizend inwoners terugdringen naar een gemiddelde dat past bij een 

centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. Met betrekking met de aanpak High Impact 

Crimes zetten wij de huidige activiteiten voort. 

  

2. Ondermijnende criminaliteit. Omdat praktijken zoals witwassen, drugshandel in alle vormen, 

illegaal gokken, direct of indirect de openbare orde aantasten en de samenleving ontwrichten. 

Wij werpen met onder meer de verruimde Bibob-onderzoeken barrières op en verbreden de 

samenwerking met nieuwe bondgenoten. Ook voor de buurtonveiligheid wordt het uitbreiden 

van bestaande netwerken toegepast: nieuwe lokale partners, weer te geven in de 

wijkveiligheidsagenda's. Het verzamelen van data en het analyseren om criminele netwerken 

bloot te leggen krijgt eveneens de aandacht. 
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3. Woonoverlast. Omdat woonoverlast één van de gemeenste vormen van overlast is in het 

dagelijks leven van wijkbewoners. Wij gaan het tegen met tijdige handhaving, dossiervorming 

en met het toepassen van de nieuwe bevoegdheid van de burgemeester tot het opleggen van 

een gedragsaanwijzing. In bijzondere gevallen kan dit ook een tijdelijk huisverbod inhouden 

van de overlastpleger, zodat waar nodig de dader vertrekt en niet het slachtoffer. 

Woonoverlast wordt per wijk teruggedrongen, ook breder en op langere termijn, maatgericht 

per wijk, in nieuwe wijkveiligheidsagenda's.  

 

4. Discriminatie. Omdat het levens vernietigt. Wie zich verstoppen moet, kan niet bijdragen aan 

de samenleving. Wij gaan dit misdrijf tegen door het voortdurend te agenderen, de aangifte te 

vergemakkelijken, de opname ervan te professionaliseren en het meldpunt positie te geven.  

 

5. Huiselijk geweld. Omdat het levens en generaties kapot maakt. Met een integrale aanpak 

vanuit verschillende programma's (zorg, sociaal, veiligheid) wordt hier aandacht aan gegeven. 

We maken er per geval zo snel mogelijk een einde aan door vroeg te signaleren, meldplicht te 

introduceren voor professionals en tijdelijke contactverboden uit te vaardigen door de 

burgemeester. Indien nodig wordt gepaste zorg en hulpverlening geboden aan het slachtoffer. 

 

6. Personen met verward gedrag. Omdat het aantal meldingen in Arnhem sterk toeneemt en er 

veiligheidsrisico's aan verbonden zijn. Hiertoe wordt een sluitende aanpak in samenwerking 

met andere beleidsprogramma's georganiseerd. Wij reduceren het aantal meldingen over 

personen met verward gedrag door het bieden van passende zorg, hulp en veiligheid en, 

indien de problematiek er om vraagt, met verplichte gesloten opnamen, toe te passen als 

crisismaatregel door de burgemeester.  

 

7. Jeugdcriminaliteit. Omdat deze vorm van criminaliteit ingrijpend is voor de jongere in de 

persoonlijke ontwikkeling en impact heeft op de samenleving en mogelijk kan escaleren naar 

zware criminaliteit. Bij tijdige signalering en passende maatregelen in het kader van drang en 

dwang, gekoppeld aan vormen van zorg en hulpverlening is veel winst te boeken; vooral ook 

preventief bij de broertjes en zusjes. De gemeente hanteert een sluitende lokale aanpak van 

preventie tot resocialisatie, met als leidende notie: zoveel mogelijk regie voor de jongere en de 

ouders.  

 

8. Online criminaliteit. De digitale wereld is het verlengstuk van de fysieke wereld geworden. 

Datzelfde geldt voor de openbare ruimte; ook die is voor een groot gedeelte en in steeds 

toenemendere mate online. Online criminaliteit is een groeiend probleem. Denk hierbij onder 

andere aan hacken, het verspreiden van virussen, digitale oplichting (phishing) en afpersing, 

identiteitsfraude, het via internet seksueel benaderen van minderjarigen (grooming), het 

verspreiden van wraakporno en nepnieuws, haatzaaien, aanzetten tot terrorisme. Bij het 

handhaven van de openbare orde en veiligheid zullen we prioriteit geven aan de ontwikkeling 

van de bestrijding van online criminaliteit. 

 

Als de Kadernota Veiligheid staat, volgen de veiligheidsagenda's per wijk. Indien per thema nodig en 

van toepassing worden uitvoeringsplannen opgesteld. Daarin wordt beschreven wat er wordt gedaan, 

hoe dat wordt bereikt en wat hiervoor aan inzet en middelen nodig is. Want het succes van het beleid 

zit in de kwaliteit van de uitvoering! 
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7. Bijlagen 

 

7.1. Besluit: Vast te stellen: de Kadernota Veiligheid 2018 - 2022: Arnhem; Veilig Stad. 
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7.2. Amendement 19A09: Online criminaliteit ook criminaliteit. 
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7.3. Amendement 19A08: Hulp aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld. 

 

 


