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De VVD vindt veiligheid randvoorwaardelijk voor een prettige leefomgeving en Amstelveen kan in 

algemene en relatieve zin nog steeds als een veilige gemeente beschouwd worden. Het totale aantal 

misdrijven in Amstelveen lag in het derde kwartaal van 2022 ongeveer 17% lager dan in de rest van 

Nederland, alhoewel elk misdrijf er natuurlijk een teveel is. Wat wel zorgen baart is het relatief hoge 

aantal woninginbraken in Amstelveen. Er waren in het derde kwartaal 4,71 woninginbraken per 

10.000 inwoners, afgezet tegen 3,20 in de rest van Nederland. En dat terwijl het gevoel van 

veiligheid in de eigen woning zo belangrijk is voor mensen.  

Meer recent hebben de VVD berichten bereikt dat in deze donkere dagen de woninginbraken 

merkbaar zijn toegenomen ten opzichte van de voorliggende periode. Dat baart inwoners zorgen. De 

laatste cijfers waarover wij beschikken dateren van september 2022. De VVD vindt het belangrijk om 

bevestigd te krijgen of de officiële cijfers overeenkomen met wat we om ons heen zien. Daarnaast is 

het essentieel om mensen goed te blijven informeren over preventiemaatregelen en beschikbare 

subsidies voor hang- en sluitwerk en eventuele andersoortige beveiliging van de woning. 

 

De VVD heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Kunt u op korte termijn de woninginbraakcijfers van september t/m december 2022 

beschikbaar stellen op de gemeentewebsite die voor een ieder toegankelijk is?  

2. Is het mogelijk dit op wijkniveau beschikbaar te stellen op de website, zodat ook inwoners 

weten in welke wijken extra opgelet moet worden?  

3. Is het gezien het belang van veiligheid voor alle inwoners mogelijk deze cijfers structureel 
frequenter beschikbaar te stellen, zodat zowel de gemeente als inwoners hierop adequaat 
kunnen acteren? Kunt u het huidige online dashboard maandelijks actualiseren? 

4. Hoeveel inbraken zijn opgelost in 2022 en welke rol spelen de eerder geplaatste ANPR-
camera’s daarbij?  

5. Wat is de status van het Anti Inbraak Team bestaand uit oud-politieagenten wat na de 
oprichting in april 2019 voor minimaal drie jaar zou worden ingezet? Dit heeft in 2019 
bijgedragen aan een verlaging van het aantal inbraken van 34%. Wordt dit team nog steeds 
ingezet en zo ja, met welke resultaten? Zo nee, wat waren hierbij de overwegingen? 

6. Kan het college rapporteren over het gebruik van de subsidieregeling ‘voorkoming 
woninginbraken’ en ‘kleine veiligheidsprojecten’ in 2022? Door hoeveel inwoners is er 
gebruik van gemaakt en hoeveel budget is gespendeerd? Is inzichtelijk voor welk soort 
beveiligingsmaatregelen de subsidie is verstrekt? Zo ja, kunt u die informatie delen? 

7. In 2023 wordt 30.000 euro beschikbaar gesteld voor de subsidie ‘voorkoming 
woninginbraken’. Kan het college bevestigen welk budget er beschikbaar is voor de subsidie 
‘kleine veiligheidsprojecten’ in 2023?  

8. Op de gemeentewebsite worden de subsidies vermeld met een verwijzing naar o.a. hang- en 
sluitwerk en beveiliging ‘conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen’. Daar zouden dan ook 
alarmsystemen evenals camera’s onder vallen, maar dat is niet specifiek vermeld. Kunt u dat 
bevestigen en waar van toepassing specifiek maken op de website? 

9. Is er qua timing een verband te zien tussen communicatiemomenten of -campagnes over de 
beschikbare subsidie en gebruik hiervan door inwoners?  

10. Welke middelen gebruikt u op dit moment (deze winter) om veiligheidstips te geven aan 
inwoners met betrekking tot woninginbraken en ze te wijzen op de subsidieregelingen?  



11. Is er daarnaast een pro-actief beleid om ouderen en evt. andere kwetsbare groepen extra te 
informeren over beveiligingsmogelijkheden en beschikbare subsidies, zeker in de donkere 
wintermaanden?  


