
1 Dienst justitiële inrichtingen, ministerie van veiligheid en justitie.  
 De vijf basisvoorwaarden van re-integratie en nazorg. www.dji.nl
2 Wartna, B.S.J. et al. Recidivebericht 2012. Landelijke cijfers mbt  
 de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 
 2002-2009. www.wodc.nl WODC, 2012.
       

3  Nazorg via veiligheidshuis, 2012
4  Noordhuizen, S.;Weijters,G. Derde meting van de monitor nazorg  
 ex-gedetineerden. www.wodc.nl WODC, ministerie van veiligheid  
 en justitie, 2012.
5  Tollenaar, N. et al. Monitor veelplegers. WODC, 2006

Ex-gedetineerden 
Tijdens detentie vallen veel van de basisvoorwaarden, 
zoals een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, 
zorgverzekering en contact met hulpverlening weg1. 
Naast het feit dat ex-gedetineerden het zelf moeilijk
hebben na hun detentie, veroorzaken zij vaak 
maatschappelijke onrust door opnieuw een strafbaar 
feit te plegen. Voor volwassen ex-gedetineerden 
geldt dat 48% binnen twee jaar opnieuw in aan-
raking komt met justitie. De voorbereidingen voor 
re-integratie en nazorg van ex-gedetineerden beginnen 
idealiter als de gedetineerde nog vastzit. De gemeente 
is hiervoor verantwoordelijk2.

Ex-gedetineerden die nazorg ontvangen 
komen met name uit Zaanstad en Purmerend 
In 2012 hebben in totaal 234 verschillende ex-gedeti-
neerden nazorg ontvangen van het Veiligheidshuis 
Zaanstreek-Waterland3. De ex-gedetineerden komen 
vooral uit Zaanstad (21 per 10.000) en Purmerend  
(20 per 10.000) (figuur 1). 

In Nederland keren jaarlijks ongeveer 33.000 ex-
gedetineerden terug in de maatschappij. Bijna 90% 
van de ex-gedetineerden heeft zes maanden na 
detentie een inkomen, waarvan ongeveer drie kwart 
een uitkering. Van de ex-gedetineerden heeft bijna  
40% schulden, maar niet alle schulden zijn bij de 
gemeente bekend4.

Veelplegers en criminaliteit
Veelplegers veroorzaken veel overlast, vooral in 
de grote(re) steden. Gemiddeld komt 20% van de 
geregistreerde en opgeloste criminaliteit op rekening 
van veelplegers5. Veelplegers zijn verantwoordelijk 
voor relatief kleine misdrijven die door hun frequentie 
onevenredig veel overlast kunnen veroorzaken.
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Om goed te kunnen participeren in de maatschappij is het belangrijk dat burgers zich 
veilig voelen in hun omgeving en in de samenleving. Gevoelens van onveiligheid kunnen 
ervoor zorgen dat mensen zich belemmerd voelen, waardoor ze in een sociaal isolement 
terecht kunnen komen. De veiligheid van burgers wordt (mede)beïnvloed door de aan- 
of afwezigheid van criminaliteit. 
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Figuur 1. Aantal ex-gedetineerden met nazorg via het 
Veiligheidshuis in 2012 per gemeente.
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In deze factsheet kunt u onder andere het 
volgende lezen:
 • het aantal (jeugdige) veelplegers in 
  Zaanstreek-Waterland daalt; 
 • afname van zeer actieve veelplegers in Zaanstad;
 • het aantal meldingen van overlast en/of 
  criminaliteit in de regio stijgt; 
 • purmerend en Zaanstad hebben het hoogste  
  aantal geweldsmisdrijven in de regio;
 • een derde van alle inwoners van de regio 
  Zaanstreek-Waterland ervaart vaak overlast. 
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Aantal en soort misdrijven verschilt sterk 
per gemeente
In regio Zaanstreek-Waterland komen gevallen van 
vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners 
tussen de 12-20 keer voor11. Landsmeer heeft het 
hoogste aantal gevallen van vernielingen en bescha-
digingen en Oostzaan het laagste aantal. Purmerend 
(15 per 1000 inwoners) en Zaanstad (12 per 1000 
inwoners) hebben het grootste aantal gewelds-
misdrijven (tabel 1).

Overlast
Bij overlast wordt onderscheid gemaakt in fysieke 
verloedering (bijvoorbeeld rommel op straat of 
vernield straatmeubilair), sociale overlast op straat 
(bv. dronken mensen, drugsgebruik/handel en rond-
hangende jongeren) en verkeersoverlast (bv. te hard 
rijden, parkeerproblemen en agressief gedrag in het 
verkeer).  

Fysieke verloedering en verkeersoverlast 
meest ervaren vormen van overlast
Fysieke verloedering en verkeersoverlast zijn de 
meest voorkomende vormen van ervaren overlast. 
Een derde (30%) van de inwoners in Zaanstreek-

Tabel 1. Soort misdrijf per 1.000 inwoners 2011.

Aantal  veelplegers in Zaanstreek-Waterland 
daalt
In 2012 waren er 184 veelplegers actief in de regio 
Zaanstreek-Waterland, in 2011 waren dit er nog 2226. 
Het aantal veelplegers in Purmerend en Zaanstad is 
hoger ten opzichte van het aantal veelplegers in de 
overige gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland 
(figuur 2). 

In Nederland is het aantal veelplegers nagenoeg 
gelijk gebleven. In 2011 waren er 18.573 volwassen 
veelplegers7. In 2012 waren er 18.366 veelplegers. 
De aard van de misdrijven is anders geworden in de 
afgelopen jaren. Tegenwoordig is er meer sprake 
van relationele en financiële problemen en is er 
minder sprake van verslavingsproblematiek, dat in de 
voorgaande jaren de meest genoemde problematiek 
was8.

Afname zeer actieve veelplegers in Zaanstad
Wat betreft de zeer actieve veelplegers (ZAVP ś)9 is in 
de periode van 2003 tot 2011 bij de G2510 gemeenten 
een afname zichtbaar. De afname is het sterkst in 
Zaanstad. In 2011 was bij de G25 gemeenten gemid-
deld sprake van 0,4 ZAVP ś per 1.000 volwassen 
inwoners, in Zaanstad was in 2011 sprake van 0,1 
ZAVP ś per 1.000 volwassen inwoners.

Figuur 2. Aantal veelplegers per 10.000 inwoners in Zaanstreek-
Waterland in 2011 en 2012.
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Tabel 2. Ervaren vormen van overlast in de buurt.

Waterland ervaart veel overlast wegens fysieke 
verloedering12. Verkeersoverlast wordt door tevens 
een derde (35%) van de inwoners vaak ervaren12.

Vaak meerdere vormen van sociale overlast
12% van de inwoners van Zaanstreek-Waterland 
ervaart een of meerdere vormen van sociale over-
last in hun buurt12. Rondhangende jongeren (9%) 
en overlast door buurt bewoners (5%) worden het 
meest genoemd als sociale overlast12. 

Aantal overlastmeldingen bij de politie stijgt
In 2013 zijn er bij het meldpunt 219 meldingen 
gedaan door de politie die samenhangen met over-
last en criminaliteit13. In 2012 deed de politie minder 
van dit soort meldingen, namelijk 17413.

(on)veiligheidsbeleving
Gevoelens van onveiligheid kunnen er toe bijdragen 
dat mensen belemmerd worden in hun dagelijks 
functioneren, waardoor men in een sociaal isolement 
kan raken. 2% van de inwoners van Zaanstreek-
Waterland voelt zich in het algemeen vaak onveilig 
en 1% voelt zich vaak onveilig in hun eigen buurt14. 
Van de inwoners van Zaanstreek-Waterland is 3% 
bang om slachtoffer te worden van criminaliteit en 7% 
denkt dat er veel criminaliteit in hun eigen buurt is14.

Beleid en interventies
Veel gemeenten werken in hun regio integraal samen 
met politie en OM (Openbaar Ministerie) op het 
gebied van veiligheid. Deze samenwerking komt tot 
stand omdat sommige veiligheidsproblemen beter 
op regionaal niveau kunnen worden opgepakt dan in 
elke gemeente afzonderlijk. Op deze manier wordt er 
ook samengewerkt in de regio Zaanstreek-Waterland, 
in het Platform Integrale Veiligheid (PIV). 
Het PIV houdt zich o.a. bezig met thema’s als: 
- de aanpak van jeugdoverlast, preventief en 
 repressie; 
- alcoholbeleid gerelateerd aan uitgaansgeweld; 
- overdracht van taken door de VWA (Voedsel 
 en Waren Autoriteit);
- woninginbraken; 
- het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland.

Factsheet Criminaliteit en veiligheid

Dronken mensen op straat

Drugsgebruik of drugshandel

Overlast door buurtbewoners

Mensen worden op straat lastiggevallen

Rondhangende jongeren

Eén of meer vormen

3

3

5

1

9

12

Vormen van sociale 
overlast (%)



Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is er 
een beleidsplan ‘Samen voor veilig’ 2013-2016. 
De focus in deze beleidsperiode ligt op de kwaliteit 
van de kerntaken, de samenwerking met de diverse 
(crisis)partijen in de omgeving en de relatie met 
(minder zelfredzame) burgers en bedrijven. Het doel 
hiervan is het vergroten van de veiligheid voor de 
inwoners van de regio. Burgers en bedrijven worden 
geïnformeerd over risico’s bij (dreigende) incidenten. 

Nazorg voor ex-gedetineerden en veelplegers
Het aantal ex-gedetineerden dat in 2012 nazorg heeft 
ontvangen is 234, deze zijn met name afkomstig uit 
Zaanstad en Purmerend.
Het aantal veelplegers is in de periode 2011-2012 
gedaald. Het gemiddeld aantal (zeer actieve) veel-
plegers in Zaanstreek-Waterland is lager dan het 
gemiddeld aantal veelplegers in de G25.
Sinds 2009 is het Veiligheidshuis Zaanstreek-Water-
land actief. Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland 
draagt bij aan een veiligere regio door met een 
persoonsgerichte aanpak om criminaliteit en overlast 
tegen te gaan en recidive te verminderen. Hierbij 
wordt er verbinding gemaakt tussen zorgketen en 
justitie. Zo draagt het Veiligheidshuis Zaanstreek-
Waterland binnen de negen regiogemeenten bij 
aan een betere afstemming tussen partijen uit de 
regio die werken aan preventie, dwang en nazorg 

van crimineel gedrag. Het is een fysieke plek waar 
verschillende partijen uit de veiligheidszorg en 
strafrechtketen samenwerken met als doel het 
voorkomen van verergeren van problemen en 
terugval, en kansen te bieden aan het individu. 
Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werkt 
aan de hand van de thema’s: Veelplegers, Huiselijk 
geweld, Jeugd en Ex-gedetineerden. 

Overlast
Een derde van de inwoners van Zaanstreek-Water-
land ervaart veel overlast wegens fysieke verloeder-
ing en/of verkeersoverlast. Daarnaast is het aantal 
politiemeldingen met betrekking tot overlast sinds 
2012 gestegen.
Het meldpunt overlast en bemoeizorg (MOB) en het 
meldpunt bijzondere zorg (MBZ) zijn vangnetvoor-
zieningen voor mensen die niet goed voor zichzelf 
kunnen zorgen en niet goed weten waar zij hulp 
moeten vragen. De medewerkers van het MOB 
helpen bij het vinden en accepteren van de juiste 
ondersteuning en zorg. Het MOB krijgt meldingen over 
probleemsituaties van hulpvragers zelf of van mensen 
die zich zorgen over iemand maken. Deze meldingen 
gaan over een of meerdere problemen op gebied 
van: zelfverzorging, wonen/financiën, politie/justitie, 
psychische problemen, verslavingsproblemen, sociaal 
netwerk, veiligheid en opvoeding.
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