
Interventieteam 
woonoverlast 
Almere

Veranderingen in het werk van 
Bouw- en woningtoezicht



Even voorstellen…
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Reden van aanmelding: 
Waar hoop je mee weg te lopen na deze workshop?
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Ter introductie
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Almere

218.836
Inwoners
CBS
April 2022

89.291
Woningen
CBS
April 2022

Ca. 800 per jaar
Verzoeken om iets te doen in het 
kader van toezicht handhaving bij 
gebouwen

29
Bedrijventerreinen
volgens
www.onderneeminalmere.nl

Ca. 12,8 fte
Toezicht en 
handhavingscapaciteit 
bestaande bebouwde 
omgeving (2022)
Ex juridische 
ondersteuning en 
administratie etc.

Vanaf 2023: + ca. 7fte



Traditionele taak BWT (bestaande bouw)
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Traditionele taakopvatting: technische kwaliteit van gebouwen bewaken 

Bron: https://wetenschap.infonu.nl/diversen/104167-wat-doet-bouw-en-woningtoezicht.html

In praktijk gaat het niet over het gebouw maar over 
gedrag van mensen en interactie in/om gebouwen



Ontstaan van een interventieteam woonoverlast
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Voor 2012: 1 fte voor bestuurlijke aanpak, ter aanvulling op 
strafrecht (hennep, prostitutie, et cetera)

2012: Toegenomen aandacht voor woonoverlast.

Project/interventieteam (2,5 fte)

2012-2022: Verschuiving naar ondermijnende criminaliteit.

(inmiddels: ca. 6 fte + regisseur woonoverlast)

Sinds 2013: Toename integrale controleprojecten.

Vanaf 2023: Extra inzet op bedrijventerreinen.



Casuïstiek op tafel
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Bouwen aan Almere
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Wat is hier aan de hand?
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Vraag..



Uitbuiting arbeidskrachten
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Wie doet wat?

Politie: 
Wijkagent wil tijdens zijn dagelijkse ronde over een bedrijfsterrein kennis maken met een nieuwe 
ondernemer maar stuit op weerstand en treft een slaapruimte aan in de bedrijfsruimte. Belt direct 
de gemeente/ het interventieteam

Gemeente: 
Interventieteam (VTH) kan handhaven op bestemmingsplan, maar ziet bij aankomst direct signalen 
van arbeidsuitbuiting. Mannen (arbeidsmigranten zonder vaste woon of verblijfsplaats in 
Nederland) die werken en slapen op de bouw onder erbarmelijke omstandigheden. Direct met de 
AVIM en Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen ISZW) geschakeld. 

Wat levert het op?

Betrokkenen: Overtreding is direct beëindigd. Mannen zijn elders ondergebracht en weer 
terug gegaan naar land van herkomst. De klus is door iemand anders afgemaakt. Ondernemer is 
zich bewust geworden van de regels.

Omgeving: Is alert dat er controles worden gehouden om een veilig bedrijventerrein te 
realiseren voor iedereen.



Bijeenkomstfunctie voor (…)
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Wie doet wat?

Politie: Signaleert en treedt op tegen ondermijning/ witwassen en 
gaat mee als sterke arm der wet.

Gemeente: Handhaven op bestemmingsplan en (APV) maar ook 
op uitkeringen, dus altijd sociale recherche erbij betrekken.

Anderen: kansspelautoriteit, die kan handhaven op de Wet op de 
kansspelen en de belastingdienst.

Wat is het gevaar van illegaal gokken?

Er gaat veel/ heel veel geld in om(soms koffertjes werk). 
Aanwezigheid van zwart geld en personen met foute intenties. Bij 
verlies weer geld lenen of illegale diensten verlenen als terug 
betaling. Opstootjes zijn geen uitzondering. Geen sprake van 
consumentenbescherming, verslavingspreventie en correcte 
afdracht. Gevaar dat openbare orde nadelig wordt beïnvloed. 



Kom jij dit ook tegen? 

Wat doet jouw gemeente?
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Vraag..



Wonen en (…)
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Wie doet wat?

Politie: Mee als sterke arm der Wet

Gemeente: Handhaven op bestemmingsplan,APV en overlast en signalen mensenhandel in 
kaart brengen en uitzetten bij desbetreffende partners. Signalen doorzetten naar het RIEC als het 
om signalen m.b.t. een netwerk gaat. Voorlichting geven is ook een taak van het Interventieteam. 
Niet alles is mensenhandel!

Anderen: AVIM kan bij mensenhandel direct ingrijpen

Wat levert het op?

Betrokkenen: Elk persoon die je kan helpen om uit een netwerk te stappen is er één. Elk 
signaal dat er toe lijdt om een netwerk te ontmantelen is een groot gebaar naar allen die 
slachtoffer zijn van mensenhandel.

Omgeving: De omgeving ziet wat de overheid doet en kan na een interventie hopelijk weer 

zonder overlast van zijn of haar woongenot genieten.



Veilige publieke taak
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Gezonde publieke taak
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Cirkel met toegenomen maatregelen om werk veilig en 
gezond te doen :

Veiligheidsvest

Portofoons (aansluiten op meldkamer BOA’s)

Mondkapjes/ gelaatsmasker

veiligheidsbril

Handschoenen naaldwerend en wegwerp handschoenen 

Veiligheidsschoenen

Overall

Inentingen (Hepatises A en B en Diptheria Tetanus 
Poliomyelitus)

Gasmeter inclusief opleiding tot gasmeetbevoegde



10 Jaar later: Een greep uit het nieuws
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Omroep 
flevoland



RIEC
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• Goed gemotiveerde collega’s die het leuk vinden om 
te netwerken en de straat op te gaan;

• Een RI&E laten maken;

• Veiligheidsmiddelen aanschaffen;

• Een jurist aanstellen gespecialiseerd is in bestuurlijk 
handhaven op ondermijning;

• Diverse trainingen en opleidingen volgen zoals 
internet rechercheren, opleiding controleur prostitutie en 
mensenhandel; gasmeetbevoegde; etc.

• Zorgen dat het beleid goed op orde is;
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Wat is belangijk als je begint aan een 
ondermijnings/interventieteam?



Wat zijn jullie ervaringen? (ruimte voor gesprek)
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Slotvraag 


