
 

 
 

 

 

 

 

 

MOTIE – Sturen op digitale veiligheid. 

 

Het aantal geregistreerde misdrijven horizontale fraude, waaronder digitale criminaliteit valt, 

is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in Apeldoorn worden steeds meer mensen 

slachtoffer van digitale criminaliteit. Sturing op deze incidenten is zeer gewenst maar lastig, 

omdat gespecificeerde cijfers ontbreken en deze vorm van criminaliteit zich niet laat sturen 

door gemeentegrenzen. Waar de (nationale) politie en het OM het beste toegerust zijn op 

opsporing en repressie, ligt er voor de gemeente Apeldoorn een belangrijke taak in preventie 

en het beschermen van kwetsbare doelgroepen. Als stad van ‘Safety en Security’ heeft 

Apeldoorn de verantwoordelijkheid in zijn eigen veiligheidsbeleid krachtig in te zetten op de 

aanpak van digitale criminaliteit. De raad moet voldoende toegerust zijn om hierop te kunnen 

sturen.  

  

Overwegende dat: 

 

1. In het raadsvoorstel tussenevaluatie IVA de huidige doelstelling ‘Digitale Criminaliteit’ 

wordt gewijzigd en twee indicatoren worden verwijderd, waardoor enkel de indicator 

‘ervaringen van het burgerpanel’ overblijft, 

 

2. het belang van een effectieve aanpak van digitale criminaliteit onverminderd hoog 

blijft gezien de stijging van misdrijven in onze gemeente, 

 

3. de stad van ‘Safety en Security’ leiderschap moet tonen op dit beleidsthema, waarbij 

de (on)mogelijkheden van gemeentelijke sturing  helder moeten zijn voor de raad. 

 

Verzoekt het college: 

 

1. In de veiligheidsbrieven IVA  onverminderd cijfermatig te blijven rapporteren over de 

ontwikkeling van digitale criminaliteit in onze gemeente, 

 

2. bij de eerstvolgende veiligheidsbrief in  het najaar 2021 een ‘handelingperspectief 

digitale criminaliteit’ toe te voegen, waarmee de raad inzicht krijgt in de 

(on)mogelijkheden van preventie en bescherming van kwetsbare groepen en vanuit 

dit perspectief verder invulling kan geven aan het veiligheidsbeleid van de gemeente, 

 



3. bij dit handelingsperspectief nadrukkelijk het verloop en de uitkomst van het 

onderzoek ‘Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van 

slachtofferschap van cybercrime’ te betrekken, waaraan ook de gemeente Apeldoorn 

deelneemt. 
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