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TITEL
Eerste resultaten aanpak veiligheid voetbalaccommodaties

KENNISNEMEN VAN
De effecten van de investeringen bij voetbalaccommodaties die er toe moeten leiden dat er minder
kans is op inbraak en vandalisme, uitgevoerd in 2015.

AANLEIDING
Op 23 september 2014 heeft de raad het besluit genomen te investeren in voetbalaccommodaties met
fysieke maatregelen zoals camera’s en sloten, als sluitstuk op een breder pakket aan maatregelen, met
als doel minder inbraak en vandalisme bij die verenigingen. In de Ronde van 2 september 2014 bij de
behandeling van de ‘Aanpak Veiligheid Voetbalaccommodaties’ (# 4704961) is de toezegging gedaan
deze maatregelen in de toekomst onder te brengen in een nieuwe subsidieregeling sport. Deze nieuwe
subsidieregeling wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 aan de raad ter peiling
voorgelegd. Voorafgaand daaraan willen we de raad informeren over de effecten van de investeringen
in veiligheid.

KERNBOODSCHAP
Tot en met eind december 2015 hebben geen vernielingen en inbraken meer plaatsgevonden bij de
voetbalverenigingen in Amersfoort. Eén ontvreemding in een kleedkamer is gemeld, waarbij de
beelden conform afspraak zijn vrij gegeven aan de politie. Wel zijn sindsdien inbraken en diefstallen
gepleegd bij hockeyclub AMHC en korfbalvereniging MIA. Het lijkt er daarmee op dat van de
maatregelen bij de voetbalverenigingen een preventieve werking uitgaat en in ieder geval waren
camerabeelden beschikbaar bij een calamiteit.
De Stichting Amersfoortse Voetbalkampioenschappen (AVK) geeft aan dat het project succesvol is
ten aanzien van de uitvoering, oplevering en resultaat.

CONSEQUENTIES
De eerste resultaten kunnen meegenomen worden in de toezegging in de Ronde van 2 september 2014
bij de bespreking van de ‘Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties’ ; in de nog uit te werken
subsidieregeling de nu voor de voetbalaccommodaties geboden mogelijkheid ook voor andere
sportaccommodaties mogelijk te maken. Wij hebben de gedupeerde sportverenigingen AMHC en
MIA verwezen naar de nieuwe regeling waar veiligheid een plek krijgt.

DUURZAAMHEID
Door te investeren in bouwkundige veiligheid en camerabeveiliging, maar ook in elektrische
veiligheid en alarm- en rookbeveiliging, ontstaan er veilige openbaar toegankelijke
(ontmoetings)plekken in de wijken.

COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN
Boodschap: de eerste resultaten van de investeringen in de veiligheid van voetbalaccommodaties zijn
positief; geen enkele inbraak en vernieling is sindsdien (een jaar na oplevering) geconstateerd.

Inlichtingen bij :

E. Speelman, DIR/SL, (033) 469 46 21

Gemeente Amersfoort
raadsinformatiebrief 5137447 pagina

2

Partijen:Voetbalverenigingen verenigd in de Stichting Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK),
SRO en de ASF.

VERVOLGSTAPPEN
Bij 2 voetbalverenigingen zijn de investeringen niet uitgevoerd; één vereniging was reeds voorzien van
gecertificeerde beveiliging en bij een andere vereniging worden de investeringen uitgevoerd in
combinatie met een aangekondigde verbouwing.
Nieuwe aanvragen voor veiligheid sportaccommodaties, ook van andere sportdisciplines dan voetbal,
kunnen in behandeling worden genomen wanneer de nieuwe subsidieregeling sport door het college is
vastgesteld. De regeling wordt daarvoor nog ter peiling voorgelegd aan de raad naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2016. Communicatie over de nieuwe regeling volgt na vaststelling door het college.
De AVK heeft aangegeven bereid te zijn de opgedane expertise in dit project in te zetten ten behoeve van
de overige verenigingen in Amersfoort. Ook buiten Amersfoort is belangstelling getoond voor de
Amersfoortse aanpak van het beveiligen van sportaccommodaties.
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