
Het is mogelijk om als ondernemer voor een aantal preventieve veiligheidsmaatregelen, waaronder
camerabewaking, subsidie aan te vragen bij de gemeente. De getroffen veiligheidsmaatregelen moe-
ten gebaseerd zijn op een veiligheidsscan.
Er zijn een aantal stappen om tot zo'n subsidieaanvraag te komen. We lichten deze in dit stappenplan
kort toe.

1. Laat een veiligheidsscan uitvoeren.

� Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een veiligheidsscan noodzakelijk. De
veiligheidsscan geeft inzicht in de veiligheidssituatie van uw onderneming. Uit de scan kan
een aantal (organisatorische, bouwkundige en elektronische) maatregelen naar voren ko-
men die een bijdrage kunnen leveren inzake de veiligheid in uw bedrijf.

� Een voor de gemeente Amstelveen bekend bedrijf die veiligheidsscans uitvoert is:

ALLERTO
Nijverheidsweg Noord 60-24
3812 PM  Amersfoort
033 - 4 55 08 11
www.allerto.nl/ / info@ALLERTO.nl

 Het staat u vrij een ander gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

2. Bepaal op basis van de scan welke maatregelen u uit gaat voeren.

� In de veiligheidsscan staat aangegeven welke maatregelen bij kunnen dragen aan de vei-
ligheid in uw bedrijf.

� Indien u een subsidie aanvraagt voor het realiseren of verbeteren van een camerasysteem
zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
� de beelden moeten geschikt zijn voor het identificeren van daders;
� u plaatst minimaal 4 megapixelcamera's;
� u bewaart de beelden minimaal 7 dagen en zorgt dat de opslagcapaciteit daarvoor ge-

schikt is;
� kijk voor meer informatie over cameratoezicht op

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
� Vergeet uw systeem niet aan te melden bij "camera in beeld" van de politie.

3. Vraag offerte(s) aan voor de te nemen veiligheidsmaatregelen.

� De offerte(s) en/of rekening(en) heeft u nodig om een definitieve berekening te kunnen
maken van de kosten van het veiligheidsproject.

4. Inzicht in alle kosten.

� Als u een overzicht heeft van de te maken kosten kunt u de definitieve berekening voor de
subsidieaanvraag maken. De kosten van de veiligheidsscan kunt u hierin meenemen.

� Op grond van de Beleidsregel kleine veiligheidsprojecten voor bedrijven en instellingen
betaalt de gemeente Amstelveen 40% van de kosten. Per project geldt een maximum bij-
drage van ¤ 1.000,00. Het restantbedrag dient u zelf te betalen.
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5. Subsidieaanvraag indienen.

 Als u bovenstaande stappen heeft doorlopen, dan kunt u een schriftelijke aanvraag tot subsidie
indienen.

� Hiervoor dient u het aanvraagformulier te gebruiken dat op de website te vinden is.

 Bij het aanvraagformulier dient u de volgende gegevens meer te sturen:
� de veiligheidsscan;
� de bijbehorende offerte(s) en/of rekening(en) van de maatregelen.

 Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen kunt u opsturen naar:
Gemeente Amstelveen
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. team Openbare Orde en Veiligheid
Postbus 4
1180 AB  Amstelveen

� Voor de subsidie van kleine veiligheidsprojecten stelt de gemeente Amstelveen in 2018 to-
taal ¤ 10.000,00 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behan-
deld en worden afgewezen indien het beschikbare budget van (¤ 10.000,00) wordt over-
schreden.

 De gemeente zal uiterlijk binnen 13 weken na aanvraag beslissen over de subsidieverlening.

Contact.

Voor vragen over de procedure of het aanvragen van deze subsidie kunt u het volgende nummer 
bellen: 020 540 4400.


