Toelichting convenant Sociale Veiligheid
Inhoud convenant
De Stadsregio regelt via subsidieverstrekking dat de concessiehouders maatregelen nemen om de
sociale veiligheid te waarborgen. Deze worden beschreven in een jaarlijks Actieplan Sociale
Veiligheid. Via kwartaalrapportages wordt die voortgang gemonitord.
De gemeente draagt zorg voor de inzet van BOA’s in domein 4 (openbaar vervoer) en draagt zorg
voor een efficiënte inzet van de BOA’s door samen met de politie in teamverband op te treden in
het zogenaamde Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV).
De financiële verplichting van de Stadsregio is om de geoormerkte subsidie voor sociale veiligheid
jaarlijks beschikbaar te stellen voor maatregelen ter waarborging van de sociale veiligheid in het
openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam.
De financiële verplichting voor de gemeente Amsterdam is om de kosten te dragen van het
inzetten van BOA’s en om €1 miljoen (zegge: één miljoen euro) aan de Stadsregio beschikbaar te
stellen voor de inzet van conducteurs op de trams, tenzij beide partijen anders overeenkomen.
Bestuurlijke achtergrond
De grondslag van de bovenstaande afspraken is te vinden in een raadsbesluit van de gemeente
Amsterdam van 13 december 2006. Bij dat besluit is het VOV opgericht en heeft er een financiële
herschikking van middelen plaatsgevonden tussen Stadsregio en gemeente Amsterdam waarbij
het uitgangspunt was dat de gemeente en politie verantwoordelijk zijn voor toezicht op en de
handhaving van de openbare orde in en rondom het openbaar vervoer. De vervoerder is
verantwoordelijk voor de bedrijfsorde.
Tot 2012 betaalde de gemeente €10 miljoen aan sociale veiligheid aan de Stadsregio, waarvan €3
miljoen als bijdrage voor de conducteurs op de tram en €7 miljoen aan de inzet van het VOV
(BOA’s). De Stadsregio Amsterdam nam de overige kosten, ongeveer €14 miljoen euro, voor
Sociale Veiligheid voor haar rekening. Dit is exclusief de kosten voor de conducteurs op de tram.
Met ingang van 2012 heeft de gemeente Amsterdam de financiële bijdrage voor het inzetten van
conducteurs op de tram verlaagd van 3 miljoen euro naar 1 miljoen euro.
Jaarlijks wordt aan de Stadsregio een verantwoording gevraagd van de besteding van dit bedrag.
De Stadsregio Amsterdam begroot jaarlijks 17 miljoen euro voor Sociale Veiligheid (exclusief de
kosten voor conducteurs op de tram).
Inzet conducteurs
In 2014 zijn 9,5 miljoen dienstregelingkilometers “trams met conducteurs” ingezet. Deze zijn
ingezet op de lijnen 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, en 26. De inzet van deze conducteurs kost
afgerond 29 miljoen. Deze kosten worden gedragen door de Stadsregio.
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Resultaten inspanningen Sociale Veiligheid
De gezamenlijke aanpak in Amsterdam zorgt er onder andere voor dat het klantenoordeel over
Sociale Veiligheid goed is. Jaarlijks wordt de klantenbarometer uitgevoerd in opdracht van
KpVV/CROW, dit betreft een onderzoek onder reizigers. De meest relevante resultaten zijn
hieronder in een tabel weergegeven.

Klantenbarometer Sociale Veiligheid
2011
2012
2013
Bus Amsterdam
7,9
8,1
8,0
Bus landelijk
8,1
8,0
8,0
Tram Amsterdam
7,9
7,9
7,8
Tram landelijk
7,7
7,6
7,7
Metro Amsteram
7,6
7,5
7,4
Metro landelijk
7,6
7,5
7,5

2014
8,1
8,1
7,9
7,8
7,6
7,6

Ook door de gemeente Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar Sociale Veiligheid, in het
MSVOV zijn de resultaten beschreven. Dit onderzoek betrekt ook niet-reizigers. De meest
relevante resultaten zijn:
- Het slachtofferschap in het OV is significant afgenomen van 10 naar 8%.
- De ervaren overlast is tussen 2013 en 2014 afgenomen van 55% naar 47%, geen enkele vorm
van overlast is toegenomen.
- Het veiligheidsgevoel is toegenomen, in 2012 voelde 47% van de reizigers zich wel eens
onveilig, in 2014 40%.
- Het aandeel Amsterdammers (inclusief niet-reizigers) dat een geheel vervoersmiddel vermijdt
vanwege de sociale onveiligheid is afgenomen van 10% naar 7%.
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