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Inleiding 

In het Veiligheidsplan Amsterdam Centrum 2012-2014 zijn de doelstellingen vastgelegd 

voor het veiligheidsbeleid in de periode 2012-2014. Het plan is opgesteld door stadsdeel 

Centrum, de directie Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst, de Politie 

Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie.  

 

In het plan worden daarnaast doelstellingen beschreven voor twee specifieke gebieden:  

� Het Wallengebied (Burgwallen oude en nieuwe zijde, A00 en A01) 

� De uitgaanspleinen Rembrandtplein en Leidseplein (en tussenliggende looproutes 

A03e, A01i, A02e en A07at/mf). 

 

Ook zijn doelstellingen gesteld voor verschillende doelgroepen:  

� Veelplegers 

� Dealers 

� Prostitutie 

� Jeugdoverlast 

� Veilig ondernemen (overvallen). 

 

De partners hebben afgesproken om het veiligheidsplan drie keer per jaar te monitoren, 

twee keer per jaar op hoofdlijnen en een keer per jaar uitgebreid. De jaarlijkse monitor 

wordt na vaststelling door de subdriehoek openbaar gemaakt en verzonden aan de 

Commissie Algemene Zaken van de stadsdeelraad. 

 
Figuur 1  Monitoring veiligheidsplan per jaar 

 

 

In deze uitgebreide jaarlijkse monitor wordt gekeken in hoeverre de afgesproken 

doelstellingen zijn gehaald en wat de voortgang is van de afgesproken acties.  

 

De monitoren zijn in 2012 opgesteld door stadsdeel Centrum, op basis van materiaal dat 

de partners (Openbaar Ministerie, Politie, Veiligheidshuis en Directie Openbare Orde en 

Veiligheid
1
) aanleverden. Voor 2013 heeft stadsdeel Centrum besloten de monitoren niet 

meer zelf uit te voeren en aan O+S gevraagd de rapportages te maken. Dit document 

betreft de monitor voor 2013.  
  

                                                      
1
 hierna verkort aangeduid als ‘Directie OOV’ 
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De resultaten zijn zoveel mogelijk visueel weergegeven. Elke pagina behandelt een 

onderwerp. Er wordt gestart met de objectieve veiligheidsindex, gevolgd door de 

subjectieve veiligheidsindex, veelplegers, dealers, jeugdoverlast, overvallen en prostitutie. 

De doelstellingen en acties zoals weergegeven in dit document zijn overgenomen uit het 

document ‘Monitoringsafspraken veiligheidsplan Amsterdam-Centrum 2011-2014’.  
 

In de bijlage staan de definities beschreven van de doelgroepen en de indicatoren. Ook 

staan in de bijlage de doelstellingen weergegeven: zowel uit het Veiligheidsplan 

Amsterdam-Centrum als uit het Regionaal Veiligheidsplan. Deze laatste komen niet 

overeen met de doelstellingen uit het document ‘Monitoringsafspraken veiligheidsplan 

Amsterdam-Centrum 2011-2014’.  
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Ontwikkelingen en doelstellingen 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingen op de doelstellingen van het Veiligheidsplan 

besproken. Voor een volledig beeld van alle ontwikkelingen en de bijbehorende duiding 

verwijzen we naar de afzonderlijke hoofdstukken.  

 

Objectieve en subjectieve veiligheidsindex 

Doelstelling objectieve veiligheidsindex gehaald voor: 

• Burgwallen Oude-Zijde (98, doel: max 151) 

• Grachtengordel-Zuid (98, doel: max 100) 

• deelindex geweld Grachtengordel-Zuid (107, doel: max 119) 

Doelstelling objectieve veiligheidsindex nog niet gehaald voor: 

• Burgwallen Nieuwe-Zijde (128, doel: max 120) 

• Weteringschans (110, doel: <100) 

• deelindex geweld Weteringschans (121, doel: max 101) 

Doelstelling uitgaansgeweld uitgaanspleinen nog niet gehaald:  

• Rembrandtpleinbuurt (101, doel: max 86) 

• Leidsepleinbuurt (159 (doel: max 130) 
Veelplegers 

• Doelstelling drugsindex nog niet gehaald: 

o Huidige stand 104, doel: max 92. De oorzaak voor de hoge index is te 

herleiden tot een verslechtering op de Burgwallen Nieuwe-Zijde, 

Nieuwmarkt/Lastage en de Haarlemmerbuurt.   

• Doelstelling APV Veelplegers onder enig regime van zorg/straf onbekend:  

o Het (absolute) aantal APV veelplegers besproken in het APV 

veelplegersoverleg is in het laatste kwartaal afgenomen ten opzichte van 

de periode mei-augustus 2013. Hiermee komt het totaal op 443 

besproken APV veelplegers. Het is op dit moment nog onbekend of alle 

APV veelplegers al zijn besproken in dit overleg.  

• Doelstelling ISD Veelplegers onder enig regime van zorg/straf onbekend:  

o Het aantal  ISD veelplegers die zijn besproken in het ISD 

veelplegersoverleg is op dit moment niet leverbaar.  

 
Dealers 

• Doelstelling aantal misdrijven drugshandel nog niet gehaald.  

• Huidige stand 431 processen-verbaal, doel: 351 processen-verbaal.  

 

Jeugdoverlast 

• Doelstelling voor de deelindex overlast nog niet gehaald;  

o Huidige stand 173, doel: max 159. Hierbij dient te worden opgemerkt dat  

de deelindex overlast behalve uit jeugdoverlast ook uit andere vormen 

van overlast bestaat.  

• Doelstelling ervaren jeugdoverlast nog niet gehaald: 

o Huidige stand 16%, doel: max 15%. Ondanks dat het doel niet gehaald is, 

is er een duidelijke verbetering te zien. Het aandeel is vanaf het eerste 

kwartaal afgenomen van 18% tot 13% in het laatste kwartaal.  
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• Doelstelling aantal NSA-meldingen gehaald: 

o Huidige stand 563 meldingen, doel: reductie van 821 meldingen in 2012  

• Doelstelling aantal shortlistgroepen  

o Huidige stand 1 groep, doel: reductie van 3 groepen in 2012 

• Doelstelling aantal actieve leden in de shortlistgroepen  

o Huidige stand 24 leden, doel: reductie van 43 leden in 2012 

• Doelstelling aantal processen-verbaal APV-jeugdoverlast  

o Huidige stand 1103, doel: stabilisering van 1358 in 2012. De daling vanaf 

2012 wordt deels verklaard door veranderingen in het handhavingsproces 

(zie de definitie in de bijlage). 

 
 
Overvallen 

• Doelstelling aantal overvallen op ondernemers is gehaald: 

• Huidige stand 29, doel: <52.  

 

 
Resultaten doelstellingen veiligheidsplan stadsdeel Centrum 

 

  2012 2013 doelstelling 2014 

H1  Objectieve veiligheidsindex       

Wallengebied       

objectieve index Burgwallen Oude-Zijde 94 98 max 151 

objectieve index Burgwallen Nieuwe-Zijde 129 128 max 120 

Uitgaanspleinen       

objectieve index Grachtengordel-Zuid 104 98 max 100 

deelindex geweld Grachtengordel-Zuid 118 107 max 119 

objectieve index Weteringschans 104 110 < 100  

deelindex geweld Weteringschans 101 121 max 101 

aangiften uitgaansgeweld Rembrandtplein 104 101 max 86 

aangiften uitgaansgeweld Leidsebuurt 175 159 max 130 

H3  Veelplegers       

deelindex drugs stadsdeel Centrum 101 104 max 92 

alle APV veelplegers vallen onder enig regime van zorg/straf - - 100% 

alle ISD veelplegers vallen onder enig regime van zorg/straf - - 100% 

H4  Dealers        

aantal misdrijven drugshandel 387 431 max 351 

H5  Jeugdoverlast       

deelindex overlast stadsdeel Centrum 197 173 max 159 

aandeel (vaak) ervaren jeugdoverlast (VM) 17,9% 16,0% max 15% 

aantal NSA-meldingen jeugdoverlast bij Politie 821 563 reductie 

aantal shortlistgroepen (RIJ) 3 1 reductie 

aantal actieve leden in de shortlistgroepen (RIJ) 43 24 reductie 

aantal processen verbaal APV-jeugdoverlast 1358 1103 stabiel 

H6  Overvallen       

terugdringen aantal overvallen op ondernemers 31 29 < 52 
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1  Objectieve index 

De objectieve veiligheidsindex geeft aan hoe veilig een buurt in Amsterdam is aan de 

hand van politiecijfers en slachtofferschappen. Elke buurt krijgt op basis van deze 

gegevens een indexcijfer toebedeeld. De score 100 staat voor het Amsterdamse 

gemiddelde in 2003. Hoe lager de score op de index, hoe veiliger de buurt. De index 

wordt altijd over twaalf maanden berekend. In deze monitor is de veiligheidsindex van 

2013 gebruikt: van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.   

 

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de objectieve index en zes van de zeven 

deelelementen: inbraak, diefstal, geweld, overlast
2
, drugs en vandalisme. Het deelelement 

verkeersveiligheid is buiten beschouwing gelaten omdat dit element buiten de sociale 

veiligheid valt. 

 

Daarnaast wordt ingegaan op de prioritaire gebieden: het Wallengebied en de 

uitgaanspleinen.  

 

Tabel 1.1  Doelstellingen prioritaire gebieden: objectieve index en aangiften uitgaansgeweld 
 

indicator 

totaal 

2012 

totaal

 2013

doel 

2014

Wallengebied   

objectieve index Burgwallen Oude-Zijde 94 98 max 151

objectieve index Burgwallen Nieuwe-Zijde 129 128 max 120

Uitgaanspleinen  

objectieve index Grachtengordel-Zuid 104 98 max 100

deelindex geweld Grachtengordel-Zuid 118 107 max 119

objectieve index Weteringschans 104 110 < 100 

deelindex geweld Weteringschans 101 121 max 101

aangiften uitgaansgeweld Rembrandtplein 104 101 max 86

aangiften uitgaansgeweld Leidsebuurt 175 159 max 130

 voortgang doelstelling: 
doel gehaald 
 
 

 voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald 
 
 

 voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of het maximum niet wordt overschreden  
 

 
  

 

 

  

                                                      
2
  De deelindex overlast is gebaseerd op het aantal meldingen burenoverlast en het aantal incidenten overlast, 

geregistreerd door de politie Eenheid Amsterdam.  
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 totaal  inbraak diefstal geweld 
 2012 2013  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

A00 Burgwallen-Oude Zijde  94 98  69 105 94 89 85 90 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 129 128  98 91 196 192 108 109 

A02 Grachtengordel-West 70 63  51 48 82 76 46 45 

A03 Grachtengordel-Zuid  104 98  63 59 137 158 118 107 

A04 Nieuwmarkt/Lastage 97 88  54 39 87 81 60 59 

A05 Haarlemmerbuurt 71 80  56 48 72 78 58 75 

A06 Jordaan  66 64  44 52 67 72 56 47 

A07 Weteringschans 104 110  58 53 128 144 101 121 

A08 Weesperbuurt/Plantage 84 66  90 47 93 76 67 63 

A09 Oost. eilanden/Kadijken 78 67  70 69 94 84 55 56 

totaal stadsdeel  90 86  65 61 105 105 75 77 
       

    overlast drugs vandalisme 
    2012 2013  2012 2013 2012 2013 

A00 Burgwallen-Oude Zijde     277 252 93 86 82 84 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde    333 321 108 123 97 98 

A02 Grachtengordel-West     129 101 72 68 77 68 

A03 Grachtengordel-Zuid     135 111 109 87 95 87 

A04 Nieuwmarkt/ Lastage     190 164 217 230 69 45 

A05 Haarlemmerbuurt    108 107 113 158 55 67 

A06 Jordaan    137 134 43 45 89 75 

A07 Weteringschans    332 320 80 83 77 80 

A08 Weesperbuurt/Plantage   
 

  124 107 120 98 68 54 

A09 Oost. eilanden/Kadijken  
 

  205 116 55 59 82 67 

totaal stadsdeel     197 173 101 104 79 72 

          
  verschil van minstens tien indexpunten in vergelijking met 2012 

Centrum 

86 
70 

In vergelijking met 2012 is er op de totale objectieve veiligheidsindex 

een verbetering te zien in de  Weesperbuurt / Plantage (op de inbraak-, 

diefstal-, drugs en vandalisme-index) en bij de Oostelijke eilanden / 

Kadijken (de diefstal-, overlast- en vandalisme-index). Hieronder 

worden de belangrijkste ontwikkelingen per deelindex beschreven. Voor 

bijzonderheden in het Wallengebied (A00 en A01) en de 

uitgaanspleinen (A03 en A07) verwijzen we naar de volgende pagina. 

 

• De deelindex inbraak laat een verbetering zien in Nieuwmarkt 

/Lastage en de Weesperbuurt/Plantage. De verbetering in Nieuwmarkt 

is te herleiden tot een afname van het aandeel slachtofferschap, de 

aangiften zijn vrij stabiel. In de Weesperbuurt zijn met name de 

woninginbraken flink afgenomen. De politie geeft aan dat in deze 

buurt gerichte inzet is geweest op hotspots. 

• De deelindex diefstal is verbeterd in de Weesperbuurt / Plantage  en 

de Oost. eilanden/Kadijken. In de Weesperbuurt gaat dit vooral om 

een daling van diefstal uit/vanaf auto’s, van brom/snor/fietsen en 

winkeldiefstallen. Volgens de politie zijn de incidenten verschoven 

naar de omringende gebieden. Op de Oostelijke eilanden is het aantal 

winkeldiefstal fors gekelderd. Daar staat een toename tegenover van 

het aantal diefstal brom/snor/fietsen. 

• De geweldsindex is toegenomen in de Haarlemmerbuurt. De 

verslechtering is te herleiden tot een toename in het aandeel 

slachtoffer schap. Het aantal aangiften is stabiel. De politie heeft hier 

geen verklaring voor. 

• De deelindex overlast is in veel buurten relatief hoog, maar in de 

meeste buurten verbeterd. De grootste verbetering is te zien bij de 

Oostelijke eilanden/Kadijken. In 2012 waren er opvallend veel 

incidenten overlast. De politie heeft aangegeven dat de coffeeshop 

Darkom daar een grote aantrekkingskracht had op overlastplegers en 

in begin 2013 is gesloten. De politie geeft aan dat er in de 

Grachtengordel-West en op de Nieuwmarkt veel is ingezet op 

buurtregie. Daarnaast  zijn er in de Weesperbuurt twee 

overlastveroorzakers verhuisd.  

 

• De deelindex drugs laat een verslechtering zien in 

Nieuwmarkt/Lastage (toename van misdrijven 

drugshandel) en de Haarlemmerbuurt (toename 

overlast door dealers en gebruikers die vanuit het 

gebied van de Burgwallen richting Droogbak en 

Blaka Watra zijn gekomen). In deze gebieden is veel 

ingezet door de politie, waardoor het aantal 

misdrijven en het aantal meldingen kan zijn 

toegenomen. Een opvallende verbetering is er te zien 

in de Weesperbuurt/Plantage.  

• De vandalisme indexscores zijn verbeterd in 

Nieuwmarkt/ Lastage , de Jordaan, de Weesperbuurt 

/Plantage en bij de Oost. eilanden/Kadijken. Er is een 

verslechtering te zien in de Haarlemmerbuurt. De 

politie ziet hier meer overlast door overlastgevers en 

meer doorloop vanuit de Burgwallen. 
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Prioritaire gebieden  

 

 
 

 

 

 

Wallengebied 

Burgwallen-Oude Zijde  (A00) laat een verslechtering zien op de 

deelindex inbraak en een verbetering van de deelindex overlast.  

 

• De overlast indexscore is verbeterd. Het aantal meldingen 

burenoverlast is harder gedaald (van 270 naar 205) dan de 

incidenten overlast zijn gestegen (van 182 naar 182). Vanuit 

gezamenlijke acties door het stadsdeel, de politie en de Dienst 

Stadstoezicht is ingezet op overlast. In deze acties werden vooral 

horecabedrijven aangepakt die tot overlast zijn in de buurt. 

• De inbraak indexscore is verslechterd, vooral door  een toename 

van het aantal aangiften (bedrijven en instellingen en woningen)  en 

een toename in het gerapporteerd slachtofferschap van (poging tot) 

woninginbraak. Dit effect wordt versterkt door relatief lage aantallen. 

Volgens de politie komt dit door een serie-inbreker en meerdere 

inbraken in bedrijven (gericht op een kluis). Eind 2013 zijn er diverse 

aanhoudingen verricht omtrent de bedrijfsinbraken. Op deze 

inbraken is gericht gestuurd vanuit het wijkteam Burgwallen.  

 

Ook bij de Burgwallen-Nieuwe Zijde (A01) is een verbetering te zien 

op de deelindex overlast. Tegelijkertijd is de deelindex drugs 

verslechterd.  

 

• Bij de deelindex overlast zijn zowel het aantal meldingen 

burenoverlast als de incidenten overlast afgenomen. De politie 

verklaart dit door een goed toezicht, d.m.v. sturing en monitoring, 

alsmede een goede lokale aanpak door buurtregie.  

• Er is een verslechtering te zien op de deelindex drugs. Misdrijven 

drugshandel zijn relatief het sterkst toegenomen, meldingen drugs- 

en drankoverlast in mindere mate. De politie geeft aan dat het cijfer 

stijgt als ze goed toezicht houden. Hierdoor kan het zijn dat de 

meldingen door de burgers juist minder snel zijn gestegen. 
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aangiften uitgaansgeweld
buurtregiebuurt Leidsebuurt

aangiften uitgaansgeweld
buurtregiebuurt Rembrandtplein

Uitgaanspleinen 

Het uitgaansgebied Rembrandtplein en omgeving (buurtcombinatie 

Grachtengordel-Zuid, A03) laat een verslechtering zien op de 

deelindex diefstal en een verbetering op de deelindexen geweld, 

overlast en drugs. 

• De verslechtering van de deelindex diefstal is vooral een gevolg 

van een toename van het aantal aangiften zakkenrollerij (vooral in 

de Leidsebuurt). De toename is volgens de politie te verklaren door 

het gestegen aantal zakkenrollerijen in de horeca. 

• De verbetering in  de deelindex geweld komt vooral door een 

afname in het aantal zedendelicten en het aantal overvallen. Het 

aandeel slachtofferschap geweld is in dezelfde periode licht 

gestegen.  

• Bij de deelindex overlast is een afname te zien van het aantal 

overlastmeldingen. Tegelijkertijd is het aantal incidenten overlast 

toegenomen. 

• Tot slot is de verbetering van de deelindex drugs toe te schrijven 

aan een afname van het aantal misdrijven drugshandel en 

meldingen drugs- en drankoverlast.  

Voor het uitgaansgebied Leidseplein en omgeving (buurtcombinatie 

Weteringschans, A07) is een verslechtering te zien op de deelindex 

diefstal en geweld en een verbetering op de deelindex overlast. 

ervaren. 

• De verslechtering van de deelindex diefstal is vooral een gevolg 

van een toename in het aantal aangiften zakkenrollerij en in geringe 

mate een toename van het aantal diefstallen uit/vanaf een auto. 

Daar staat een afname tegenover van het aantal winkeldiefstallen en 

overige vermogensdelicten. Het aandeel gerapporteerde 

slachtofferschappen stijgt van 9% naar 14%. De politie heeft 

aangegeven dat het grootste deel van de zakkenrollerijen voor 

rekening komt van de Leidsebuurten. De toename is te verklaren 

door het gestegen aantal zakkenrollerijen in de horeca. 

• De toename van de deelindex geweld is te herleiden tot een 

toename in het aantal straatroven. Daarnaast is het gerapporteerde 

slachtofferschap toegenomen van 2,5% naar 4,4%. De politie geeft 

aan dat er een toename is geweest van het aantal straatroven 

gepleegd door daders op scooters en fiets (doorgaande route naar 

Stadsdelen Oost en Zuid). 

• Bij de deelindex overlast is vooral een afname te zien van het 

aantal meldingen burenoverlast, terwijl het aantal incidenten overlast 

nagenoeg gelijk is gebleven.  

Aangiften buurtregiebuurten 

De buurtregiebuurten van de politie overlappen deels met de 

buurtcombinaties. In de kaart (rechtsboven) op deze pagina zijn de 

grenzen van de buurtregiebuurten Leidsebuurt en de 

Rembrandtpleinbuurt met een paarse kleur gemarkeerd.  

• Afgelopen jaar is het aantal aangiften uitgaansgeweld licht gedaald 

ten opzichte van 2012. In de Leidsebuurt is een daling van 16 

aangiften te zien en op het Rembrandtplein een daling van 3 

aangiften.  

• Net als in 2012 worden er meer aangiften gedaan van 

uitgaansgeweld in de Leidsebuurt dan op het Rembrandplein (159 

versus 101 aangiften). 
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2  Subjectieve index 

De subjectieve veiligheidsindex geeft aan hoe veilig een buurt in Amsterdam is aan de 

hand van enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor die O+S jaarlijks onder tienduizend 

Amsterdammers afneemt. De index is opgebouwd uit drie elementen: vermijding, 

buurtproblemen en onveiligheidsbeleving.  

 

Net als bij de objectieve index krijgt elke buurt een indexcijfer. De score 100 staat voor het 

Amsterdamse gemiddelde in 2003. Hoe lager de score op de index, hoe veiliger de buurt 

gevoelsmatig is. De index wordt altijd over een heel jaar berekend. In deze monitor is de 

veiligheidsindex van 2013 gebruikt: van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.   

 

Bij de buurtproblemen wordt gevraagd aan de respondent hoe vaak een voorval voorkomt 

in de buurt (vaak, soms, (bijna) nooit). 

 

Aan de subjectieve veiligheid zijn geen concrete doelstellingen gekoppeld in het 

Veiligheidsplan Amsterdam Centrum 2012-2014. Wel wenst de subdriehoek de groene 

scores op de subjectieve veiligheidsindex vast te houden. 
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totaal  

buurtprobleem 
geweld 

buurtprobleem 
overlast 

buurtprobleem 
drugs 

 2012 2013  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

A00 Burgwallen-Oude Zijde 87 88  142 123 264 245 256 207 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 96 90  187 163 232 200 227 181 

A02 Grachtengordel-West  58 53  34 40 85 67 35 65 

A03 Grachtengordel-Zuid  63 75  27 125 138 149 43 55 

A04 Nieuwmarkt/Lastage 71 64  26 39 124 96 182 134 

A05 Haarlemmerbuurt 55 58  25 35 58 66 69 65 

A06 Jordaan 51 48  42 12 96 80 30 24 

A07 Weteringschans 59 64  61 43 125 111 75 61 

A08 Weesperbuurt/Plantage 66 67  7 0 69 66 112 126 

A09 Oost. eilanden/Kadijken  65 62  45 24 79 66 63 36 

totaal stadsdeel 67 67  59 60 127 115 109 95 

          

 
 

 verschil van minstens tien indexpunten in vergelijking met de vorige index 

Centrum 

67 

74 

De subjectieve index is als geheel vrij stabiel. Ten opzichte van 2012 

laat alleen Grachtengordel-Zuid een ontwikkeling zien op de totale 

subjectieve veiligheidsindex (een verslechtering van 12 punten). De 

verslechtering is op alle drie de deelindexen van deze buurt terug te 

zien.  

 

• Buurtprobleem geweld is verbeterd op de Burgwallen-Oude Zijde, 

op de Burgwallen-Nieuwe Zijde, in de Jordaan, op de 

Weteringschans en op de Oost. eilanden/Kadijken. De politie heeft 

aangegeven dat er veel politie-inzet is geweest in de 

uitgaansnachten in de Leidsebuurten, wat de verbetering op de 

Weteringschans kan verklaren. 

In drie buurten is een verslechtering te zien van het buurtprobleem 

geweld. De opvallendste toename is te zien in Grachtengordel-Zuid: 

van 27 naar 125. De politie kan hiervoor geen verklaring geven. Bij 

Nieuwmarkt/Lastage en de Haarlemmerbuurt is een kleinere 

toename te zien.  

 

• Buurtprobleem overlast is in heel het centrum verbeterd, wat 

betekent dat er in het algemeen minder overlast wordt ervaren dan 

in 2012. Uitgesplitst naar buurtcombinaties is te zien dat deze 

positieve ontwikkeling bij de meeste buurtcombinaties is terug te 

zien. Uitzondering is Grachtengordel-Zuid, waar een verslechtering 

is  te zien. De politie heeft geen duidelijke verklaringen voor deze 

positieve ontwikkeling, behalve dat er specifiek wordt ingezet op 

overlast op de Burgwallen-Nieuwe Zijde en Nieuwmarkt/Lastage.  In 

de Haarlemmerbuurt en Weesperbuurt/Plantage zijn geen 

opvallende ontwikkelingen te zien.  

 

• Ook bij buurtprobleem drugs zijn positieve ontwikkelingen te zien. In 

vergelijking met 2012 worden er minder buurtproblemen met 

betrekking tot drugs ervaren. De verbetering is terug te zien bij de 

Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde, Nieuwmarkt/ 

Lastage, de Weteringschans en bij de Oost. eilanden/Kadijken. De 

politie heeft als verklaring aangegeven dat er voor alle buurten geldt 

dat er dagelijks wordt gestuurd en gesurveilleerd op (drugs)overlast. 

In drie andere buurtcombinaties wordt er juist opvallend meer 

drugsoverlast ervaren dan in 2012: Grachtengordel-West, 

Grachtengordel-Zuid en Weesperbuurt / Plantage.   
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3  Veelplegers 

 

Tabel 3.1  Doelstellingen Veelplegers 
 

totaal 

2011

totaal

2012

jan-april 

2013 

mei-aug 

2013

2013 doel 

2014

deelindex drugs stadsdeel Centrum 122 101 103 105 104 max 92

alle APV veelplegers vallen onder enig regime  
van zorg/straf 

-
- - - -* 100%

alle ISD veelplegers vallen onder enig regime  
van zorg/straf 

-
- - - -* 100%

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of het maximum niet wordt overschreden 

    
Er is op dit moment alleen bekend hoeveel veelplegers vallen onder regime van straf en (na)zorg, maar niet hoe groot de gehele groep is. 
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Noot: De overige twee indicatoren ‘aantal APV Veelplegers’ en ‘het aantal APV 
overtredingen’ zijn op dit moment niet leverbaar omdat de BOA's van de gemeente 
tegenwoordig ook de bevoegdheid hebben om te bekeuren op APV overtredingen. Alles 
wat door de gemeente geschreven wordt is op dit moment (nog) niet zichtbaar voor de 
Politie Eenheid Amsterdam. De kans dat iemand als veelpleger uit het politiesysteem komt 
is daardoor erg klein.  

 

 
 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 
 deelindex drugs 

aantal misdrijven 

drugshandel 

aantal 

meldingen drugs 

 2012 2013 2012 2013  2012 2013  

A00 Burgwallen-Oude Zijde 93 86 76 67 75 74 

A01 Burgwallen-Nieuwe 108 123 45 64 144 151 

A02 Grachtengordel-West 72 68 9 9 58 54 

A03 Grachtengordel-Zuid  109 87 66 55 20 16 

A04 Nieuwmarkt/Lastage  217 230 72 122 157 129 

A05 Haarlemmerbuurt  113 158 19 31 63 85 

A06 Jordaan  43 45 14 11 52 57 

A07 Weteringschans 80 83 81 84 33 35 

A08 Weesperbuurt / 120 98 23 15 60 54 

A09 Oost. eilanden / 55 59 11 13 31 32 

totaal SD Centrum 101 104 416 471 693 687 

       

 
 verschil van minstens tien indexpunten in 

vergelijking met 2012  

174
136

197

507

156 178
109

443

jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2012 jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2013

48

130

50

228

27 23

jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2012 jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2013

ISD veelplegers  
in zorg en straf 

 De cijfers over het aantal unieke personen die misdrijven 

en overtredingen hebben begaan in Amsterdam Centrum 

en zijn besproken op het ‘ISD veelplegersoverleg’ zijn 

niet leverbaar voor de periode september-december 

2013. In de aangeleverde cijfers is de locatie niet 

aangeduid, waardoor het niet mogelijk is voor het 

Veiligheidshuis om het stadsdeel te selecteren.  

 

 

APV veelplegers  
in zorg en straf 

 In 2013 zijn er op het Veiligheidshuis Amsterdam-

Amstelland 443 unieke personen die overtredingen 

hebben begaan in Amsterdam Centrum besproken op het 

‘APV veelplegersoverleg’. In dit overleg wordt per persoon 

besproken welke aanpak noodzakelijk is om de overlast 

door het betreffende individu terug te dringen. Personen 

die zijn besproken, vallen hiermee onder regime van zorg 

en straf. In het laatste kwartaal zijn er in het ‘APV 

veelplegersoverleg’ minder personen besproken in de rest 

van het jaar.  

 

bron: Veiligheidshuis 

bron: Veiligheidshuis     

• 1e Weteringplantsoen (m.n. alcohol-

gerelateerde overlast) 

• Haarlemmersluis, Stromarkt, 

Droogbak, Haarlemmer Houttuinen, 

Korte Prinsengracht met uitloop 

richting Haarlemmerplein (m.n.  

drugs- en alcoholgerelateerde 

overlast) 

• Koningsplein/Spui (m.n. alcohol-

gerelateerde en jeugdoverlast) 

• Wittenburg (m.n. alcoholgerelateerde 

overlast en jeugdoverlast) 

• Nieuwendijkkwartier (m. n. drugs-

gerelateerde overlast door 

nepdopedealers) 

• Wallen, diverse locaties (m.n. drugs-

gerelateerde overlast) 

• Waterloopleingebied en Zuidelijke 

Nieuwmarkt (m. n. drugsgerelateerde 

overlast) 

• Plantage- en Weesperbuurt (m. n. 

drugsgerelateerde overlast) 

Hotspots veelplegers 

(niet leverbaar) 
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4  Dealers 

 
 
 

Tabel 4.1  Doelstellingen dealers 
 

indicator 
totaal

2012

jan-april 

2013 

mei-aug 

2013

sep-dec 

2013 

totaal 

2013 

doel 

2014

aantal misdrijven drugshandel* 387 144 129 158 431 max 351

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of het maximum niet wordt overschreden 

    
* landelijke definitie 

 
 
Overlastgebieden 

Stadsdeel Centrum kent twee soorten overlastgebieden: een algemeen overlastgebied en 

een dealeroverlastgebied 1.1 en 1.2. Het algemeen overlastgebied is per 1 oktober 2013 

tijdelijk (tot 1 oktober 2014) uitgebreid naar de Weesper Plantagebuurt (centrumzijde 

Weesperbuurt). In de kaart hieronder zijn de grenzen van de verschillende 

overlastgebieden weergegeven.  

 

 
 
  

1.1
1.2

1.1
1.2

uitbreiding algemeen overlastgebied  
1 oktober 2013 - 1 oktober 2014

algemeen overlastgebied

dealeroverlastgebied
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uitgereikt door  de 

burgemeester  sept-dec ‘13 

totaal 

2013 
14 dagen bevelen 12 33 

14 dagen bevelen vernieuwd* 0 1 

1 maand bevelen 2 12 

1 maand bevelen vernieuwd* 0 0 

3 maanden bevelen 4 6 

3 maanden bevelen vernieuwd* 0 0 

totaal 18 51 
 

                                                                                         

 

 

 

 
  

 

 

 

289 264
331

885

19 17 18 51

2012 jan- april mei- aug sept- dec 2013

verzocht door politie

uitgereikt door burgemeester

117 96 96

309

30 15 18
63

39
39 42

120

3 3 7

13

jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2013 jan-
april

mei-
aug

sept-
dec

2013

Wallengebied (1.1) Nieuwezijds (1.2)

voor 6 maanden

voor 3 maanden

525

306

140

971

15

5

1

21

39

17

13

69

jan-apr '13

mei-aug '13

sept-dec '13

2013

gedagvaard geseponeerd getransigeerd

(niet bekend) 

verwijderingsbevelen 
algemeen overlastgebied  

 Van september t/m december 2013 heeft de 

burgemeester 18 verwijderingsbevelen uitgereikt, één 

meer dan in de periode mei-augustus dat jaar. Dit gaat 

vooral om een bevel voor 14 dagen. In totaal heeft de 

burgemeester 51 verwijderingsbevelen uitgereikt in 2013. 

 

De Politie Eenheid Amsterdam heeft van september t/m 

december 331 verwijderingsbevelen uitgeschreven. Dit is 

ook meer dan voorgaande periodes in 2013. In totaal 

heeft de politie 885 verwijderingsbevelen uitgeschreven in 

2013.  

 

 

 

 

 

 

  

bron: Politie Eenheid Amsterdam     

misdrijven drugshandel 
 

In 2013 zijn er 431 processen-verbaal opgemaakt m.b.t. 

misdrijven in de drugshandel. Dit zijn er 44 meer dan in 

2012 en 69 meer dan in 2011. Toen werden er 

respectievelijk 387 en 362 processen-verbaal opgemaakt. 

 bron: Politie Eenheid Amsterdam 

verwijderingsbevelen  
DOG maatregel  

 In het dealeroverlastgebied Wallengebied zijn er in 2013 

in totaal 429 verwijderingsbevelen uitgedeeld door de 

Burgemeester. In het dealeroverlast-gebied Nieuwezijds 

ligt het aantal uitgeschreven verwijderingsbevelen fors 

lager, op 76 verwijderingsbevelen.  

 

De politie heeft 167 verwijderingsbevelen in de periode 

september-december geregistreerd in de dealer 

overlastgebieden, hierbij is geen onderscheid gemaakt in 

gebied. In totaal heeft de politie 505 verwijderingsbevelen 

uitgeschreven. 

  

bronnen: Bestuursdienst (OOV) / 

Politie Eenheid Amsterdam 

instroom OM 
handel in nepdope 

 In 2013 zijn er bij het OM in totaal 1061 zaken ingebracht 

voor de behandeling van nepdope-zaken in district 

Centrum.  

 

Het is tijdens de monitoring problematisch gebleken om 

betrouwbare gegevens te halen uit het politiesysteem. 

Doordat de feitcode is geschrapt kunnen geen mini's met 

feitcode worden opgemaakt voor deze artikel 2.7.2 APV 

zaken, maar moeten nu tikverbalen bij justitie worden 

ingediend. Hierdoor is registratie binnen de 

politiesystemen lastig. 
 

bronnen: Bestuursdienst (OOV) / 
Politie Eenheid Amsterdam 

*Dit houdt in dat de eerste versie niet vóór of tijdens de looptijd van het bevel is 
uitgereikt door de politie en betrokkene dus niet op de hoogte was van het bevel. 

bron: OM 
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5   Jeugdoverlast 

 

Tabel 5.1  Doelstellingen jeugdoverlast 
 

indicator 
totaal

2012

mei ’12-

april 13

sept 

’12- 

aug ‘13 

totaal

 2013

doel 

2014

deelindex overlast stadsdeel Centrum 197 195 190 173 max 159

aandeel (vaak) ervaren jeugdoverlast (VM) 17,9% 16,9% 12,5% 16,0% max 15%

 totaal

2012

jan-april

2013

mei-aug 

2013 

sept-dec 

2013

totaal 

2013 

doel 

2014

aantal NSA-meldingen jeugdoverlast bij Politie 821 111 301 151* 563 reductie

aantal shortlistgroepen (RIJ) 3 1 1 1  1 reductie

aantal actieve leden in de shortlistgroepen (RIJ) 43 9 23 24  24** reductie

aantal processen verbaal APV-jeugdoverlast 1358 381 361 361  1103*** stabiel

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald  

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of het maximum niet wordt overschreden  

    
* Vergelijkbaar kwartaal (sept-dec) 2012: 240 NSA-meldingen 

**  Dit betreft nog steeds dezelfde groep als in jan-april ’13 en sept-dec ‘13 . Doordat de groep nu in beeld is, zijn ook meer leden bekend geworden 

bij de politie.  

***  De daling vanaf 2012 wordt deels verklaard door veranderingen in het handhavingsproces (zie de definitie in de bijlage). 

 
 
 
 

bron: OM 
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15,3%

18,8% 18,6%
16,9%

12,5%

16,0%

jan-april
'12

mei-aug
'12

sept-dec
'12

jan-april
'13

mei-aug
'13

sept-dec
'13

2 1 0 1 1 1

26

17

0

9

23 24

jan-april
'12

mei-aug
'12

sept-dec
'12

jan-april
'13

mei-aug
'13

sep-dec
'13

aantal actieve problematische jeugdgroepen

aantal actieve leden in problematische jeugdgroep

1358

381 361 361

1103

2012 jan-april '13 mei-aug '13 sep-dec '13 2013

In de periode september-december 2013 zijn er 151 

meldingen gedaan van jeugdoverlast in stadsdeel 

Centrum, een daling ten opzichte van het tweede 

kwartaal van 2013.  

 

In totaal zijn er 563 meldingen van jeugdoverlast in 

Centrum gemaakt in 2013. Dit aantal ligt lager dan het 

aantal meldingen in 2012. 

 

Er zijn minder jeugdgroepen actief dan de jaren waarin 

nog geen actief programma Jeugd en Veiligheid bestond. 

In 2013 was één (dezelfde) problematische jeugdgroep 

actief. Het aantal leden nam in de loop van 2013 toe van 

negen naar 24 leden.  

Stadsdeel Centrum geeft aan dat de toename van het 

aantal leden in de loop van 2013 niet opvallend is. 

Naarmate de kennis over een groep verbetert, neemt het 

aantal leden vaak toe. Het eerste aantal begin 2013 

(negen) was dan ook nog in de uiterste beginfase van de 

groep.  

meldingen jeugdoverlast  
Niet Spoedeisende Assistentie 

Het percentage bewoners dat vindt dat jeugdoverlast 

vaak voorkomt in het stadsdeel is het laatste kwartaal 

toegenomen van 12,5% tot 16%. Eind 2012 gaf 18,6% 

aan dat jeugdoverlast vaak voorkomt . 

    

shortlistgroepen  
en actieve leden 

 

In 2012 was er een daling te zien in het aantal 

processen-verbaal jeugdoverlast. Deze trend heeft zich 

voortgezet in 2013. In de periode januari-april 2012 

werden er nog 501 processen-verbaal opgemaakt m.b.t. 

jeugdoverlast, in de periode september-december 2013 

waren dit er 361. 

 

In totaal werden er 1358 processen-verbaal opgemaakt in 

2012 en 1103 in 2013 (255 processen-verbaal minder). 

De daling wordt deels verklaard door veranderingen in 

het handhavingsproces (zie de definitie in de bijlage).  

 bron: Politie Eenheid Amsterdam   

bron: Veiligheidsmonitor 

bron: Politie Eenheid Amsterdam     

processen-verbaal 
jeugdoverlast 

ervaren jeugdoverlast   
door bewoners 

bron: stadsdeel Centrum 

“Vindt u dat jeugdoverlast vaak voorkomt in uw buurt?  
(% “vaak”)  

821

111

301

151

563

2012 jan-april mei-aug sep-dec 2013
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6  Overvallen 

 
 

Tabel 6.1  Doelstellingen overvallen 
 

indicator 

 

totaal 

2012

jan-apr 

2013 

mei-aug 

2013

sep-dec 

2013 

totaal 

2013 

doel 

2014

terugdringen aantal overvallen op ondernemers* 31 15 4 10 29 < 52

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald  
 

 
voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald 

 
 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of maximum niet wordt overschreden  

    
*misdrijven overval op overige objecten (m.n. ondernemers) 
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© 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

aantal 
meldingen woningovervallen door politie bij SD Centrum 4 

contact stadsdeel met slachtoffer woningoverval* 3 

nazorg: bezoek stadsdeelvoorzitter  2 

nazorg: PKVW scan aangeboden/gefaciliteerd 2 

nazorg: digitale deurspion beschikbaar gesteld 1 

*In één geval bleek het niet te gaan om een woningoverval, maar 
een inbraak waarbij geweld is gebruikt. Het slachtoffer gaf aan 
geen behoefte te hebben aan nazorg vanuit het stadsdeel. 

 

 

 

31

15

4

10

29

2012 jan-april '13 mei-aug '13 sept-dec '13 2013

1
0 0

3 3

2012 jan-april '13 mei-aug '13 sept-dec '13 2013

3

0 0

5 5

2012 jan-april '13 mei-aug '13 sept-dec '13 2013

op overige objecten 
(m.n. ondernemers) 

 In 2013 zijn er in totaal 29 overvallen gepleegd, dit zijn er 

2 minder dan in 2012.  

 

In de afgelopen periode (september-december 2013) zijn 

er tien overvallen gepleegd. In dezelfde periode in 2012 

waren dit er 13.  

op geld- of  
 waardetransport 

 Anders dan in voorgaande maanden, zijn er in de 

afgelopen periode (september-december) vijf overvallen 

gepleegd op geldinstellingen en/of waardetransporten in 

stadsdeel Centrum. Dit zijn ook meer overvallen dan in 

2012, toen zijn er drie overvallen gepleegd. 

bron: Politie Eenheid Amsterdam 

(misdrijven op datum kennisname)   

bron: Politie Eenheid Amsterdam 

(misdrijven op datum kennisname)      

in woningen 
 

In 2012 is er in Centrum één overval gepleegd in een 

woning, in 2013 waren dit er drie. Alle drie de overvallen 

hebben plaatsgevonden in de laatste maanden van het 

jaar (september-december).  

 

Vanaf 1 november 2013 is er een pilot Nazorg 

woningovervallen gestart vanuit de gemeente Amsterdam 

(de stadsdelen), Slachtofferhulp Nederland, Politie en het 

Openbaar Ministerie. Er wordt gestreefd effectiever 

samen te werken als het gaat om de nazorg aan 

slachtoffers van woningovervallen. Dit moet het 

hulpaanbod richting het slachtoffer verbeteren en het 

aantal contactpersonen bij betrokken instanties 

verminderen. Na 1 november 2013 heeft stadsdeel 

Centrum geen melding van de politie ontvangen over een 

woningoverval in de binnenstad, waar nazorg wenselijk 

zou zijn. Het stadsdeel ontvangt geen meldingen indien er 

vanuit de politie bezwaren zijn voor nazorg vanuit de 

gemeente. 

bron: Politie Eenheid Amsterdam 

(misdrijven op datum kennisname)  



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

24 

  



 

 

  

  

25 

Bijlage 1  Monitor  

Plan van aanpak drugsoverlast 

Waterloopleingebied e.o.  

In de Zuidelijke Nieuwmarktbuurt, rondom het Waterlooplein en in de Weesper- en 

Plantagebuurt is sinds 2010 sprake van ernstige drugsoverlast. In december 2012 is door 

de Subdriehoek Centrum en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum het Plan van 

Aanpak drugsoverlast Waterloopleingebied en omgeving vastgesteld. Het plan heeft tot 

doel om de overlast naar een aanvaardbaar niveau terug te dringen. In het onderstaande 

wordt gerapporteerd over de resultaten van de afgesproken acties. 

 

Huidige overlastsituatie, januari / februari 2014 

Het gebied heeft nog aantrekkingskracht op harddrugsverslaafden en dealers maar de 

overlast is over het algemeen fors teruggedrongen. De groepen die worden 

waargenomen, zijn kleiner dan voor de aanpak. De doelgroep verplaatst zich telkens op 

verschillende locaties in het Waterloopleingebied en op wisselende tijden (kat-en-muis 

spel met handhaving). Diverse bewoners hebben aangegeven tevreden te zijn met de 

inzet en resultaten. De overlast is over het algemeen teruggedrongen in het gebied maar 

kan lokaal nog ernstig zijn, met name op de locaties waar stelselmatig en dicht bij de 

woningen wordt rondgehangen. De opgave is om deze resultaten in het warmere 

jaargetijde vast te houden.   

 

Resultaten doelstellingen 

 

Objectieve en subjectieve veiligheidsindex 

 

Tabel 1  Doelstelling Objectieve en subjectieve veiligheidsindex 
 

indicator 

 
 2012 l 2013 

doel 

2014

drugsindex Objectieve veiligheidsindex  217 230 daling

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald   

 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald  

 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of maximum niet wordt overschreden  

 

Resultaat: niet behaald  

De drugsindex van de objectieve veiligheidsindex stond eind 2012 op 217 (rode score) en 

staat eind 2013 op 230 (rode score). Bij de doelstelling is rekening gehouden met een 

aanvankelijke stijging van de cijfers door de verhoogde inzet. Na het doorbreken van de 

aanzuigende werking van drugsverslaafden en dealers zou de objectieve index moeten 

dalen. De doelstelling was gericht om op 1 juli 2013 de aantrekkingskracht van het gebied 

op de doelgroep te hebben beëindigd waarna de objectieve index eind 2013 gedaald zou 

zijn. Deze doelstelling is niet behaald. Ook na 1 juli 2013 was sprake van nieuwe aanwas 

van verslaafden en dealers. 
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Tabel 2  Doelstelling Objectieve en subjectieve veiligheidsindex 
 

indicator sept ’11 

- aug ‘12 

2013 

 

doel 

2014

aandeel dat aangeef zich vaak onveilig te voelen in Waterloopleinbuurt 17,1 2,7% <13%

aandeel dat aangeeft drugsoverlast vaak voorkomt in hun buurt 30,5 29,1% <25%

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald   

 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald  

 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of maximum niet wordt overschreden  

 

Resultaat: deels behaald  

Het aantal respondenten dat zich vaak onveilig voelt in de Waterloopleinbuurt is eind 2013 

gedaald naar 2,7%. Het aantal respondenten dat eind 2013 aangeeft dat drugsoverlast 

“vaak” voorkomt in hun buurt is weliswaar gedaald tot 29,1% maar nog niet onder de 

doelstelling van 25%. De relatief grote verschillen in aandeel worden deels verklaard 

doordat de groep respondenten relatief klein is; 41 respondenten in 2012 en 37 

respondenten in 2013. 

 

Persoonsgerichte aanpak 

 

Tabel 3  Doelstelling persoonsgerichte aanpak 
 

indicator 2013
doel 

2014

voor 1 maart 2013 zijn alle 68 geprioriteerde veelplegers in het Veiligheidshuis besproken 100% 100%

voor 1 mei 2013 hebben alle 68 geprioriteerde veelplegers een persoonlijk pva 100% 100%

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald   

 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald  

 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of maximum niet wordt overschreden  

 

Resultaat: behaald  

In juni 2013 is de groep geprioriteerde veelplegers uitgebreid naar 87 personen. Eind 

2013 was 2/3 daarvan niet meer actief in het gebied. Echter is er sprake van nieuwe 

aanwas van verslaafden/dealers in het gebied. Aanvang 2014 wordt een nieuwe groep 

veelplegers geprioriteerd voor persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis 

Amsterdam-Amstelland.  

 

Aantrekkingskracht gebied beëindigd 

 

Tabel 3  Doelstelling Aantrekkingskracht gebied beëindigd  
 

indicator 

Voor 1 juli 2013 is de aantrekkingskracht van het gebied op de doelgroep doorbroken. 

Het aantal dealers en verslaafden in het gebied neemt dan af. 

 
voortgang doelstelling:  
doel gehaald   

 

voortgang doelstelling:  
doel (nog) niet gehaald  

 

voortgang doelstelling:  
nog niet te zeggen of maximum niet wordt overschreden  

 

Resultaat: deels behaald  

Uit politieregistraties en uit waarnemingen van verschillende politieteams, gemeentelijke 

handhavers, zorgmedewerkers en bewoners blijkt dat het gebied ook na 1 juli 2013 nog 

aantrekkingskracht had op verslaafden en dealers. Het aantal verslaafden en dealers is 

iets afgenomen in de 2e helft van 2013. Tweederde van de veelplegers die 

persoonsgericht is aangepakt was in november niet meer actief in het gebied maar  

“nieuwe” verslaafden/dealers werden in het gebied waargenomen. Dit gaat echter om veel 

kleinere aantallen dan bij de start van de aanpak. 
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Ingezette maatregelen 

 

Tabel 4  Inzette maatregelen per onderdeel 
 

 

Bestuurlijke 

aanwijzingen/maatregelen 

• aanwijzing alcoholverbod per 1 februari 2013, continuering  in 2014;  

• tijdelijke uitbreiding algemeen overlastgebied van 16 oktober 2013 -16 oktober 

2014;  

• oplegging maatregel Ernstige Overlastwet aan 7 personen (continuering in 

2014). 

Toezicht en Handhaving • hotspot in reguliere handhavingsroutes;  

• circa 20 nachtelijke integrale handhavingsacties in 2013 (politie, Dienst 

Stadstoezicht en stadsdeel);  

• regelmatige inzet doelgroepenteam op drugshandel;  

• schouwen tijdens zomersluiting Oostlijn (metro). 

Zorg • hotspot in routes Veldwerk Amsterdam  

• divers zorgaanbod via persoonsgerichte aanpak 

Persoonsgerichte aanpak 

(persoonsgerichte straf  

en zorg) 

• 87 personen geprioriteerd in Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland (prioritering 

nieuwe veelplegers in voorjaar 2014) 

Fysiek • extra reiniging;  

• extra verlichting in portiek (door corporatie) / in bedrijfsunit per jan 2014/ bij 

Stopera (ten tijde van zomersluiting Oostlijn)/ in renovatie wooncomplex Gran 

Vista  in 2014 (door corporatie en nog niet uitgevoerd). 

Communicatie • overleg met belangenvereniging harddrugsverslaafden en met doelgroep; 

• bewonersbrief in maart 2013;  

• mailgroep 10 bewoners (3x p.j. bevraagd naar overlastsituatie). 

 

 

 
  



 

 

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 

28 

  



 

 

  

  

29 

Bijlage 2  Definities 

Aangiften uitgaansgeweld Geteld worden de aangifteformulieren die bij een hoofdincident in het 

bedrijfsprocessensysteem BVH zijn ingevoerd. Cijfers zijn inclusief 

pogingen.  

• Aangiften uitgaansgeweld is een totaal van drie reikwijdten 

en twee maatschappelijke klasses in de weekendnachten 

• rejkwijdten 1.4.3. Openlijk geweld (persoon), 1.4.2. 

Moord/doodslag (betreft met name pogingen), 1.4.4. 

Bedreiging, plus de twee maatschappelijke klasses 

Eenvoudige mishandeling (F550) en Zware mishandeling 

(F551).  

• weekendnachten: donderdag-, vrijdag-, en 

zaterdagavond/nacht tussen 21:00 en 06:00 op 

pleegdatum. 

APV veelpleger Aantal APV veelplegers (actuele groep) in Centrum. Een APV-veelpleger 

is iemand die 6 of meer specifieke APV-feiten (de zgn. HaBiVa-feiten) in 

een half jaar heeft overtreden of 12 of meer van die feiten in een jaar. Voor 

de beantwoording van deze vraag is door de politie een Query voor het VH 

gedraaid waaruit blijkt dat op de lijst van het APV-overleg 668 namen 

staan, waarvan er 448 in 2012 op de agenda hebben gestaan. Niet alle 

personen op deze lijst voldoen aan de eerdergenoemde APV-veelpleger 

criteria. 

APV veelpleger in zorg Besproken in het APV Veelplegeroverleg. 

Het APV Veelplegeroverleg betreft veelplegers die ook (of voornamelijk) in 

SD Centrum plegen en overlast veroorzaken, maar niet altijd in SD 

Centrum wonen. Om in het APV Veelplegeroverleg besproken te kunnen 

worden moeten deze personen wel behoren tot de zorg van de regio 

Amsterdam-Amstelland. 

ISD ‘Inrichting Stelselmatige Dader’. Van een stelselmatige dader is sprake 

indien de verdachte in de vijf voorafgaande jaren ten minste driemaal een 

misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende dan wel 

vrijheidsbeperkende straf of maatregel is veroordeeld. Het Openbaar 

Ministerie kan de rechter dan verzoeken om de stelselmatige veelpleger 

voor maximaal 2 jaar op te laten nemen in een speciaal daarvoor 

aangewezen inrichting. 

ISD veelpleger in zorg Besproken in het Veelplegeroverleg. Het Veelplegeroverleg (ISD) is een 

regionaal overleg waarin alle Amsterdam-Amstellandgemeenten 

vertegenwoordigd zijn en waar alleen personen besproken worden die 

(bijna) voldoen aan de criteria van de ISD. Hier geldt het 

woonplaatsprincipe, dus hier worden o.a. ook de veelplegers besproken 

die wonen in stadsdeel Centrum. Het zijn niet alleen personen woonachtig 

in stadsdeel Centrum, maar ook zvw-ers en buitenlanders, die veelal in 

District 1 plegen. 
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Meldingen Geteld worden de meldingen die in het systeem NSA (Niet-Spoedeisende 

Assistentie) zijn ingevoerd. De datum van telling is de datum dat de 

melding ter kennisname van de politie is gekomen.  

 

Over onderstaande indicatoren wordt gerapporteerd in misdrijven 

landelijke definitie. 

• Meldingen drugsoverlast: berekend aantal meldingen 

drugsoverlast aan hand van aantal meldingen overlast van/door 

- Persoon 

Meldingen overlast van door - Jeugd 

Misdrijven (Landelijke definitie) Geteld worden de misdrijven (voorvallen met indicator ‘M’) op datum 

kennisname, inclusief pogingen, gepleegd in de regio waarbij:  

• of een aangifteformulier en een aangever is geregistreerd; 

• en/of het voorval een zwaarte van categorie 1 t/m 4 heeft én één 

persoon in de rol van slachtoffer of verdachte is geregistreerd; 

• en/of het voorval een zwaarte van categorie 5 heeft én er een 

dossier naar het OM is verzonden. 

• Let op: alleen het zwaarste misdrijf in de registratie wordt geteld. 

 

Over onderstaande indicatoren wordt gerapporteerd in misdrijven 

landelijke definitie  

• Misdrijven drugshandel (totaal reikwijdte 3.1.1. Drugshandel) 

• Misdrijven overvallen (reikwijdte Overvallen (1.4.7.) bestaat uit 

drie maatschappelijke klasses en er wordt per MK 

gerapporteerd, totaal dus niet weergegeven) 

Processen verbaal Jeugdoverlast Geteld worden de uitgeschreven bekeuringen op datum plegen aan 

jongeren van 12 tot en met 23 jaar op het gebied van openbare orde. 

Bijvoorbeeld bekeuringen voor overtredingen mbt baldadigheid, openbare 

dronkenschap, samenscholing, wildplassen, vechten.  

 

Let op:  

• Hieronder vallen ook de overtredingen (bekeuringen) die met 

feitcodes F170 en F171 werden afgedaan op het gebied van 

(nep)dope. Hierop kan vanaf 2012 niet meer geschreven worden 

middels feitcodes maar via zogenaamde tikverbalen. Cijfers 

m.b.t. tikverbalen zijn momenteel niet beschikbaar.  

• Vanaf december 2011 handhaven de Bijzondere 

Opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeenten ook op een 

aantal overtredingen die in de lijst PV’s jeugdoverlast 

voorkomen. De door de gemeentelijke BOA’s uitgeschreven 

bekeuringen worden niet verwerkt in het bedrijfsprocessysteem 

van de politie en worden dan ook niet meegenomen in deze 

cijfers PV’s jeugdoverlast.  

Veelpleger Alle mensen die veelvuldig ontoelaatbare daden plegen in het publieke 

domein. Het gaat om mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken door 

de omgeving te vervuilen, te schreeuwen of voorbijgangers intimideren, 

maar ook om mensen die herhaaldelijk strafbare delicten plegen zoals 

winkeldiefstal en straatroof. 

Verwijderingsbevelen  

algemeen overlastgebied 

Verwijderingsbevelen algemeen overlastgebied zijn uitgereikt door 

burgemeester of politie. 
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Verwijderingsbevelen  

DOG maatregel 

- Verwijderingsbevelen DOG zijn uitgereikt door burgemeester of politie;  

- Verwijderingsbevelen DOG zijn uitgereikt voor drie of zes maanden. 

Verwijderingsbevelen  

uitgereikt door burgemeester 

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geeft de burgemeester de 

bevoegdheid om overlastgebieden aan te wijzen. In deze gebieden kan de 

burgemeester overlastveroorzakende personen de toegang tot het gebied 

ontzeggen door het uitvaardigen van het verwijderingsbevel.  

Het verwijderingsbevel is een bestuursrechtelijk instrument dat wordt 

ingezet om een einde te maken aan het (drugs)overlastgevende gedrag en 

herhaling te voorkomen. 

  

Er zijn drie soorten verwijderingsbevelen die uitgevaardigd kunnen 

worden:  

• een algemeen verwijderingsbevel (voor minimaal 24 uur en 

maximaal drie maanden),  

• een dealerbevel (voor drie maanden of voor zes maanden), 

• een uitgaansbevel (een verblijfsverbod van donderdag 18.00 uur 

tot zondag 24.00 uur). 
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Bijlage 3  Doelstellingen Veiligheidsplan 

stadsdeel Centrum 

Doelstellingen objectieve index  

� Wallengebied: Burgwallen Oude-Zijde: in 2014 is de objectieve veiligheidsindex 

hoogstens 151 (niveau 2009). Burgwallen Nieuwe-Zijde: in 2014 is de objectieve 

veiligheidsindex 120. 

� Uitgaanspleinen: Rembrandtplein e.o.: in 2014 een score van hooguit 100 op de 

objectieve veiligheidsindex voor Grachtengordel Zuid. Leidsebuurt e.o.: in 2014 is de 

objectieve veiligheidsindex onder de 100 = 99.  

 

Doelstellingen uitgaanspleinen 

� Reductie van geweld in uitgaansgebieden in weekendnachten, af te meten aan een 

daling met 10%.(t.o.v. 2010), dus: geweldindex Weteringschans: van 112 naar 101, 

geweldindex Grachtengordel-Zuid: van 132 naar 119.  
 

Doelstellingen veelplegers  

� Reductie van overlast door veelplegers zoals verslaafden, zwervers, alcoholisten etc. 

Deze vermindering wordt zichtbaar door een daling van 10% op de deelindex drugs 

ten opzichte van 2010. In 2010 kreeg de deelindex drugs een indexscore van 102, 

gestreefd wordt naar een indexscore van 92. 

� Alle overlast berokkenende (APV of ISD) veelplegers vallen onder enig regime van 

straf en (na)zorg besproken in ISD overleg of APV overleg. 
 

Doelstelling dealers 

� Een reductie van overlast door (nep)drugshandel met 10% ten opzichte van 2011. Het 

aantal processen verbaal van misdrijven drugshandel was in 2011 in totaal 390. Voor 

2014 gaat dit om maximaal 351 processen verbaal.  
 

Doelstellingen jeugdoverlast 

� Reductie van overlast af te leiden uit een daling van de deelindex overlast ten opzichte 

van 2010 met 10%, dus van 177 naar 159.  

� Reductie van 10% van de ervaren jeugdoverlast in de Veiligheidsmonitor ten opzichte 

van 2010, dus van 17% naar 15%.  

� Reductie van NSA-meldingen jeugdoverlast bij politie.  

� Reductie aantal actieve leden in de shortlistgroepen en aantal shortlistgroepen (RIJ). 

� Stabilisering van het aantal processen verbaal APV-jeugdoverlast. 
 

Doelstellingen overvallen 

� Terugdringen van het aantal overvallen op ondernemers onder het niveau van 2011, 

toen werden er 52 overvallen gepleegd.  
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Bijlage 4  Doelstellingen Regionale 

Veiligheidsrapportage 

In de Regionale Veiligheidsrapportage (RVR) Amsterdam-Amstelland worden de  

belangrijkste veiligheidscijfers in beeld gebracht in relatie tot het gevoerde 

veiligheidsbeleid. Het gaat daarbij om het beleid zoals dat is vastgelegd voor de periode 

2012-2014. In de RVR staan ook doelstellingen voor het Wallengebied en de 

uitgaanspleinen Rembrandtplein en Leidseplein. Deze doelstellingen komen niet overeen 

met de doelstellingen zoals vastgelegd in ‘monitoringsafspraken veiligheidsplan 

Amsterdam-Centrum 2011-2014’.  

 

Doelstellingen Wallengebied 

� Burgwallen-Oude Zijde: in 2014 een score van 135 op de objectieve veiligheidsindex. 

Dit komt overeen met een daling van 10% ten opzichte van 2009. 

� Burgwallen-Nieuwe Zijde: in 2014 een score van 117 op de objectieve 

veiligheidsindex. Dit komt overeen met een daling van 10% ten opzichte van 2009. 

 

Doelstellingen uitgaanspleinen 

� Rembrandtplein e.o. (Grachtengordel-Zuid): in 2014 een score van 88 op de objectieve 

veiligheidsindex. Dit komt overeen met een daling van 10% ten opzichte van 2009. 

� Leidseplein e.o. (Weteringschans): in 2014 een score van 83 op de objectieve 

veiligheidsindex. Dit komt overeen met een daling van 10% ten opzichte van 2009. 
 


