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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00088 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s)  : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Gemeentelijk veiligheidsbeeld 2019 en duiding van de geregistreerde criminaliteitscijfers. 

 

Kennisnemen van: 
 

Het gemeentelijk veiligheidsbeeld over het jaar 2019, en de duiding van de geregistreerde 
criminaliteitscijfers. 
 

Inleiding: 
 

In januari wordt door de politie een duiding gegeven van de geregistreerde criminaliteitscijfers van het 
voorgaande jaar. Bijgaand treft u deze cijfers en duiding aan voor de gemeente Woerden (en gemeente 
Oudewater). 
 

Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in 2019 met +3% gestegen ten opzichte 

van dezelfde periode vorig jaar. 
 

Woerdense criminaliteitscijfers 

In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Woerden met -8% gedaald ten opzichte van 2018. 
De afname van de totale criminaliteit in Woerden wordt in belangrijke mate veroorzaakt door afnames bij 
zakkenrollen (-42%) en de misdrijven op wapenhandel en/of bezit (-68%). Ook winkeldiefstal is met -24% 
gedaald en is op het laagste niveau sinds 2016. Daarentegen steeg het aantal brom-, snor-, fietsdiefstal 
(+11%) en fraude totaal (+20%).  
 

Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken in de gemeente Woerden is in 2019 met -12% gedaald ten opzichte van 2018. 
Het aantal geslaagde woninginbraken daalde (-13%), evenals het aantal pogingen (-10%). Regionaal is in 

2019 het aantal woninginbraken met -16% gedaald ten opzichte van 2018. 
 

Geweld 

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2019 met -9% gedaald. Vooral het aantal straatroven (-80%) en 
mishandelingen (-30%)  nam af. De regio Midden-Nederland laat in 2019 een stijging zien van +2%. 
 

Jeugd 

Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018 (+1%). In de regio 

Midden-Nederland is het aantal meldingen eveneens gestegen met +1%. 
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Veelvoorkomende criminaliteit 
Het aantal autokraken is gedaald (-26%), het aantal brom-, snor-, fietsdiefstal is daarentegen gestegen  met 
(11%) als ook het aantal vernielingen (+5%). 
 

In de bijgevoegde bijlages treft u de volledige cijfers, alsmede de duiding namens de Politie 

ter kennisname aan. 
 

Conclusie 

Uit de cijfers in de politiesystemen blijkt dat in Woerden de totaal geregistreerde criminaliteit fors gedaald is. 
Wanneer gekeken wordt naar alle registraties, is er geen specifieke locatie in de plaats Woerden aan te 
wijzen, waarbij opvallend veel meer criminaliteit is geregistreerd. 
De daling van de totale criminaliteit in de gemeente Woerden (-8%) ten opzichte van het jaar 2018 is   
gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (+3%). 
 

Kernboodschap: 

 

Het aantal registraties van criminele feiten in de gemeente Woerden laat vanaf 2016 een dalende lijn 

zien. De cijfers over 2019 zijn in vergelijking met de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland positief 
te noemen. Een resultaat waar alle betrokken partijen - waaronder de inwoners, politie en de gemeente - 
trots op mogen zijn. Desalniettemin is bekend dat criminaliteitscijfers kunnen fluctueren, dus ook stijgingen 
in de toekomst zijn niet uitgesloten. Het blijft daarom zaak de cijfers te blijven monitoren, blijvend inzet te 
plegen en elkaar op te zoeken wanneer de cijfers hiertoe aanleiding geven. 
 

Financiën: 
 

 N.v.t. 

Vervolg: 
 

Ook voor 2020 geldt dat het een gezamenlijke inspanning blijft om onze samenleving veiliger te maken. Dat 
kan alleen als de politie, inwoners en gemeente met elkaar optrekken. Welke activiteiten bij deze 
inspanningen horen staan verwoord in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Met de inzet van de 
Buurtveiligheidsteams, het buurtgerichte werken en met de doelen in het IVP 2019-2022 wordt verder 
gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en de daarbij behorende cijfers. 
 

Bijlagen: 
 

1. Geregistreerde criminaliteitscijfers 2019, geregistreerd onder corsanummer 20.002025.  
2. Politieduiding van de criminaliteitscijfers 2019, geregistreerd onder corsanummer 20.002215. 
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GEREGISTREERDE CRIMINALITEITSCIJFERS 2019 

Woerden 

In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woerden gedaald met  

-8% ten opzichte van 2018. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de 

gemiddelde regionale ontwikkeling (+3%).  

▪ Opvallende dalers in Woerden zijn zakkenrollen (-42%) en de misdrijven op wapenhandel 

en/of bezit (-68%). Ook winkeldiefstal is met -24% gedaald en is op het laagste niveau 

sinds 2016.  

▪ Opvallende stijgers in Woerden zijn brom-, snor-, fietsdiefstal (+11%) en fraude totaal 

(+20%). De stijging van brom-, snor-, fietsdiefstal heeft in de tweede helft van 2019 

plaatsgevonden, terwijl de eerste helft juist een daling kent.  
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criminaliteit totaal 2210 2069 1917 1771 – 8% + 3% – 18% + 3%

woninginbraken 169 163 99 87 – 12% – 16% – 28% + 2%

woninginbraak: geslaagd 98 97 60 52 – 13% – 13% – 20% – 9%

woninginbraak: pogingen 71 66 39 35 – 10% – 20% – 36% + 24%

geweld: totaal 156 129 160 145 – 9% + 2% – 8% – 11%

...waarvan zeden 10 10 16 17 + 6% – 17% + 29% – 11%

...waarvan straatroof 8 4 5 1 – 80% + 12% – 67% – 100%

...waarvan overval 1 1 0 2 + 33%

...waarvan openlijk geweld 11 9 8 14 + 75% – 0% + 125% + 25%

...waarvan bedreiging 42 37 45 49 + 9% + 9% – 8% + 30%

...waarvan mishandeling 79 65 82 57 – 30% – 0% – 22% – 37%

…waarvan overig 5 3 4 5 + 25% – 10% – 67% + 300%

huiselijk geweld 22 21 22 18 – 18% + 2% + 86% – 67%

autokraak 286 266 198 146 – 26% – 4% – 39% – 11%

brom-,snor-,fietsdiefstal 212 201 168 187 + 11% – 7% – 42% + 71%

vernielingen 243 261 190 199 + 5% + 7% – 15% + 31%

zakkenrollen 16 23 12 7 – 42% – 4% – 50% – 33%

inbraak/diefstal bedrijf en instelling 63 80 57 55 – 4% + 3% + 13% – 22%

winkeldiefstal 46 44 46 35 – 24% + 3% – 19% – 28%

fraude totaal 181 176 178 214 + 20% + 23% + 14% + 28%

…waarvan: online handel 126 111 113 136 + 20% + 32% + 28% + 11%

wapenhandel en/of bezit 13 8 28 9 – 68% + 15% – 63% – 75%

drugshandel,-vervaardiging,-bezit 23 20 34 28 – 18% – 12% – 18% – 18%

meldingen jongerenoverlast 215 233 201 204 + 1% + 1% + 25% – 17%

overlast pers. met verward gedrag 141 131 145 144 – 1% + 10% – 8% + 7%

ongevallen op de weg 581 553 495 507 + 2% – 2% + 2% + 3%

Overig

ontwikkeling 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de criminaliteitscijfers van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater over 

het jaar 2019 weergegeven en waar mogelijk geduid. Dit document is bedoeld als aanvulling op het 

document van het bureau RVS met betrekking tot de criminaliteitscijfers van de gemeenten.  

 

De keuze voor de duiding van de thema’s is gebaseerd op de opvallende stijgers en dalers in de RVS-

cijfers en op thema’s die vanuit de politie zijn opgevallen, dan wel te duiden zijn. De volgende thema’s 

komen in dit document aan bod: 

- De totale geregistreerde criminaliteit 

- Cijfers met betrekking tot woninginbraken 

- Cijfers met betrekking tot geweld en vernielingen 

- Cijfers met betrekking tot ondermijning 

 

Per thema worden allereerst de cijfers gepresenteerd in de vorm van een tabel. Daarna wordt, daar waar 

mogelijk, een duiding gegeven van deze cijfers en welke ontwikkelingen hierbij relevant zijn geweest in 

2019.  

 

Het is van belang om op te merken dat deze duiding een beschrijving is van mogelijke oorzaken. Of een 

bepaalde stijging of daling van criminaliteitscijfers daadwerkelijk veroorzaakt is door bijvoorbeeld 

preventieve acties, nieuwe methodieken of specifieke interventies is enkel na gedegen onderzoek vast te 

stellen. De bedoeling van deze duiding is dan ook om context te geven bij de criminaliteitscijfers, op het 

gebied van inspanningen die door de politie, gemeente en andere partijen in het afgelopen jaar zijn 

verricht en niet om causale relaties te presenteren. 

 

De cijfers zijn gebaseerd op de politiegegevens uit het programma Cognos, waarin de cijfers van de 

politie worden ontsloten. Voor de duiding is informatie gevraagd van de wijkagenten en van de andere 

politiemedewerkers die zicht hebben op wat er in de gemeenten speelt. 
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2 Totale geregistreerde criminaliteit 

2.1 Woerden 

Uit de cijfers in de politiesystemen blijkt dat in Woerden de totaal geregistreerde criminaliteit fors gedaald 

is. In de politiesystemen wordt de totale criminaliteit opgedeeld in drie categorieën, te weten veiligheid, 

leefbaarheid en maatschappelijke integriteit. Bij alle drie de categorieën zijn in Woerden de cijfers 

gedaald. De grootste daling is te zien bij ‘veiligheid’, wat ook in absolute getallen de meeste registraties 

bevat.  

 

Tabel: totaal geregistreerde criminaliteit gemeente Woerden 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Veiligheid 1.088 953 -135 -12,41% 

 Leefbaarheid 278 270 -8 -2,88% 

Maatschappelijke integriteit 408 372 -36 -8,82% 

Totaal 1774 1595 -179 -10,09% 

 

Locaties 

In de politiesystemen is de gemeente Woerden opgedeeld in de plaatsen Harmelen, Kamerik, Woerden 

en Zegveld. De verdeling van het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 is als volgt: 

 

Tabel: onderverdeling geregistreerde criminaliteit per plaats 

  Harmelen Kamerik Woerden Zegveld Totaal 

Veiligheid 125 54 764 10 953 

Leefbaarheid 31 14 221 4 270 

Maatschappelijke integriteit 67 18 281 6 372 

Totaal 223 86 1.266 20 1.595 

 

Uit de cijfers blijkt dat het grootste deel, qua absolute cijfers, van de geregistreerde criminaliteit plaats 

heeft gevonden in Woerden. Dit is logisch, aangezien de plaats Woerden de meeste inwoners heeft en in 

vergelijking met de andere plaatsen groter is. Uit de politiesystemen blijkt, over geheel 2019 genomen en 

wanneer gekeken wordt naar alle registraties, geen specifieke locatie in de plaats Woerden aan te wijzen 

is, waarbij opvallend veel meer criminaliteit is geregistreerd. Om die reden wordt hier geen visuele 

weergave van de kaart in relatie tot de geregistreerde criminaliteit opgenomen. 

2.1.1 Duiding 

Uit de beelden van de wijkagenten in Woerden komen de volgende mogelijke oorzaken voor de gunstige 

ontwikkelingen naar voren: 

- De ingezette integrale samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners werpt zijn 

vruchten af. Zo is bijvoorbeeld beter in beeld welke problematiek speelt met welke jongeren op 

het gebied van jeugdoverlast. 

- Er zijn minder ontmoetingsplekken (waaronder internetcafés)  voor overlastgevende en/of 

criminele jeugd.  
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- Bij de wijkagenten komen berichten ter ore dat veel bekende criminelen minder actief zijn in 

Woerden en zich verplaatst hebben naar andere gemeenten.  

- De sociale controle in Woerden kan een rol spelen, veel buurten gebruiken bijvoorbeeld een 

buurtwhatsapp-groep. 

- De bijdrage van buurtwerk, BOA’s en andere partners in het veiligheidsdomein heeft een 

positieve uitwerking. 

- De wijkagenten nemen een actieve rol in de wijk in; ze bezoeken partijen in de wijk en zorgen 

voor tijdig signaleren, melden en bespreken van mogelijke opkomende problemen.  

 

2.2 Oudewater 

Zoals in de RVS-rapportage is vermeld, is het totaal van de geregistreerde criminaliteit in Oudewater 

gestegen. Percentueel gezien is dit met ruim 31% toegenomen. De grootste stijging in percentages zit in 

de categorie ‘leefbaarheid’ en de grootste stijging in absolute cijfers komt naar voren in de categorie 

‘veiligheid’. 

 

Tabel: totaal geregistreerde criminaliteit gemeente Oudewater 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Veiligheid 123 162 39 31,71% 

Leefbaarheid 28 43 15 53,57% 

Maatschappelijke integriteit 45 53 8 17,78% 

Totaal 196 258 62 31,63% 

 

Afbeelding: visuele weergave verdeling incidenten gemeente Oudewater 

 



Pagina 6 van 13  Duiding criminaliteitscijfers Woerden en Oudewater 2019 

2.2.1 Duiding  

De algemene stijging in criminaliteitscijfers is onder andere te wijten aan een toename van het aantal 

vernielingen, mishandelingen en brom-, snor- en fietsendiefstallen. Deze laatste is gestegen van 12 naar 

30 stuks en is op eerdere momenten in 2019 al besproken met de gemeente. In de hoofdstukken 

hieronder wordt per categorie een duiding gegeven van de verandering in de cijfers. 
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3 Woninginbraken 

3.1 Woerden 

In de gemeente Woerden is het totale aantal geregistreerde diefstal/inbraak woning (hierna: 

woninginbraken) met ruim 12% gedaald. Er zijn 87 woninginbraken geweest in 2019, tegenover 99 in 

2018. In alle plaatsen is het aantal afgenomen, behalve in Kamerik. Daar zijn acht diefstallen/inbraken 

woning geweest, tegenover vijf in het voorgaande jaar. Gezien het relatief lage aantal (een absolute 

stijging van drie zaken) is hier geen duidelijke oorzaak voor te noemen. In Zegveld zijn in heel 2019 

geheel geen woninginbraken geregistreerd.  

 

Tabel: geregistreerde aantallen diefstal/inbraak woning gemeente Woerden 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Harmelen 25 18 -7 -28,00% 

Kamerik 5 8 3 60,00% 

Woerden 66 61 -5 -7,58% 

Zegveld 3 0 -3 -100,00% 

Totaal 99 87 -12 -12,12% 

 

Hieronder zijn de visuele weergaves van de locaties waar de meeste registraties zijn vastgelegd 

weergegeven. Vanwege de aantallen, zijn alleen de plaatsen Woerden en Harmelen hieronder 

opgenomen. 

 

Afbeelding: visuele weergave hotspots Woerden 
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Afbeelding: visuele weergave hotspots Harmelen 

  

3.1.1 Mogelijke oorzaken 

Gezien de gehele daling van de criminaliteitscijfers op het gebied van veiligheid, zou gesteld kunnen 

worden dat de ingezette acties en beleid op het gebied van aanpak en preventie vruchten hebben 

afgeworpen. Uit de ervaringen van de politie blijkt dat de daling van inbraken onder andere gerealiseerd is 

doordat bewoners alerter zijn, de gemeente meer aan preventie doet en wijkagenten in bepaalde 

gebieden bekende woninginbrekers hebben bezocht. Opvallend is ook dat er inbrekers van buiten de 

regio actief zijn geweest in Woerden.  

 

Daarnaast is in de basispolitiezorg binnen het basisteam het afgelopen jaar een focus geweest op 

woninginbraken, waaronder de (preventie-)actie ‘Boef in de wijk’. Ook zijn er gerichte controles 

uitgevoerd, zijn verschillende werkopdrachten uitgevoerd en heeft de rechercheafdeling (VVC) van het 

basisteam veel tijd en energie besteed aan het aanpakken van zaken. 

3.2 Oudewater 

Het geregistreerde aantal diefstallen en inbraken uit woningen in de gemeente Oudewater is ten opzichte 

van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. In 2018 zijn 20 misdrijven op dit gebied geregistreerd en in 2019 

waren dit er 21. 

 

Tabel: geregistreerde aantallen diefstal/inbraak woning gemeente Oudewater 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Oudewater 20 21 1 5% 
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Aangezien het aantal woninginbraken nagenoeg gelijk is gebleven, is er geen relevante duiding te geven 

op dit onderwerp. 
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4 Geweld (en vernielingen) 

4.1 Woerden 

De wijze waarop de politie en RVS de cijfers in hun systemen presenteren en vastleggen is niet compleet 

gelijk. Zo kent RVS is haar weergave bij de categorie ‘geweld’ een subcategorie ‘overige’, terwijl de politie 

deze niet heeft. Hierdoor verschillen de onderstaande cijfers op een paar kleine nuances van elkaar, al 

blijft de trend in beide rapportages dezelfde: een daling van 7,48% (politiecijfers) en 10% (RVS) op het 

aantal geregistreerde misdrijven met betrekking tot geweld.  

 

Tabel: geregistreerde aantallen geweld gemeente Woerden  
2018 2019 Verschil Groei 

Zedenmisdrijf 16 17 1 6,25% 

Moord, doodslag 4 5 1 25,00% 

Openlijk geweld (persoon) 8 14 6 75,00% 

Bedreiging 41 45 4 9,76% 

Mishandeling 73 52 -21 -28,77% 

Straatroof 5 1 -4 -80,00% 

Overval 0 2 2 /0 

Totaal 147 136 -11 -7,48% 

 

4.1.1 Mogelijke oorzaken 

In het centrum van Woerden is het aantal gevallen van openlijk geweld gestegen. Dit is ook te zien in de 

bovenstaande cijfers. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat er meer evenementen met een regionaal 

karakter zijn en dat er vanwege capaciteitsproblemen bij de politie minder inzet op de evenementen 

geleverd kan worden. Daarnaast is de stijging te verklaren, door een probleemgroep die binnen de horeca 

in Woerden openlijk geweld pleegde. Hier is door de politie op geïnvesteerd, waardoor dit probleem nu 

opgelost lijkt. 

 

In de buurten rondom het station en in de Staatsliedenbuurt is het aantal registraties van geweld gedaald. 

Dit wordt onder andere toegeschreven aan de samenwerking tussen politie en gemeente door middel van 

de bestuurlijke aanpak op specifieke locaties.  

 

De aantallen met betrekking tot mishandelingen zijn over de gehele lijn flink gedaald, al is er in Kamerik 

een stijging zichtbaar. Deze stijging is te wijten aan één incident waarbij meerdere partijen aangifte 

richting elkaar hebben gedaan en er zo dus meerdere registraties zijn vastgelegd.  

4.2 Oudewater 

4.2.1 Geweld 

Uit de cijfers blijkt dat de categorie ‘geweld’ in de gemeente Oudewater in 2019 is toegenomen. Deze 

toename zit in het aantal geregistreerde mishandelingen, dat is toegenomen van tien in 2018 naar 

zeventien in 2019.  

 

Tabel: geregistreerde aantallen geweld gemeente Oudewater 
 

2018 2019 Verschil Groei 
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Zedenmisdrijf 2 1 -1 -50,00% 

Openlijk geweld (persoon) 0 1 1 /0 

Bedreiging 8 6 -2 -25,00% 

Mishandeling 10 17 7 70,00% 

Totaal 20 25 5 25,00% 

 

4.2.2 Vernielingen 

Daarnaast blijkt dat in Oudewater ook het geregistreerd aantal vernielingen percentueel fors is 

toegenomen, namelijk van 18 naar 36 incidenten. Vergeleken met de voorgaande jaren, valt op dat 2018 

relatief weinig vernielingen kende en de stijging in 2019 dus deels een vertekend beeld geeft. In 2016 en 

2017 was het aantal namelijk respectievelijk 33 en 25. 

4.2.3 Mogelijke oorzaken 

Uit de ervaringen van de politie blijkt dat zowel de stijging in het aantal vernielingen, als de stijging in het 

aantal mishandelingen mogelijk voortkomen uit twee ontwikkelingen: 

- Ten eerste heeft in 2019 in de gemeente Oudewater een evenement plaatsgevonden, waarbij 

meer incidenten dan normaal hebben plaatsgevonden. Tijdens dit evenement werd de sfeer door 

politieambtenaren omschreven als ‘grimmig’ en was er, door de wijze waarop het evenement 

plaatsvond, vanuit de reguliere horeca minder toezicht mogelijk op de mate van alcoholgebruik 

door bezoekers.  

- Ten tweede leidt de schaarse politiecapaciteit tot een vermindering van inzet op openbare orde. 

Dit heeft ertoe geleid dat er minder toezicht en handhaving kan plaatsvinden op horeca, en dan 

vooral op de uitloop van uitgaanspubliek bij het sluiten van de horeca. 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn mogelijke verklaringen voor het feit dat er in 2019 meer vernielingen en 

mishandelingen hebben plaatsgevonden. Punt van aandacht is echter wel dat, zoals hierboven al 

vermeld, de cijfers met betrekking tot vernielingen in 2018 relatief laag waren, en de cijfers in vergelijking 

met 2019 dus een mogelijk vertekenend beeld geven. 
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5 Ondermijning en fraude 

Ondermijning is een relatief nieuw begrip in de wereld van politie en gemeenten. In 2019  zijn in de 

eenheid Midden-Nederland Districtelijke Teams Ondermijning opgericht, bestaande uit verschillende 

ketenpartners, om in gezamenlijkheid de ondermijning aan te pakken. Het thema in het gebied De Copen 

is ‘risicolocaties’. Op dat vlak zijn in Woerden in het afgelopen jaar verschillende aanpakken en 

overleggen opgestart.  

Het thema ondermijning is geen aparte categorie in de RVS-cijfers, dan wel in de politiecijfers, omdat het 

een begrip is waar meerdere specifieke misdrijven onder vallen.  

5.1 Woerden 

Onder de verschillende categorieën in de RVS- en politiecijfers kan voor ondermijning gekeken worden 

naar onder andere de categorie ‘illegale handel’. Bij de politie is dit onderverdeeld in drugshandel, 

mensenhandel en wapensmokkel. Alle drie deze subcategorieën zijn gedaald, met in totaal een 

percentuele daling van 50,81% en in absolute getallen een daling van 61 registraties naar 30 registraties.   

 

Een tweede categorie die zowel in de politiecijfers als in de RVS-cijfers wordt vermeld is ‘fraude’. Fraude 

is ten opzichte van 2018 sterk gestegen, te weten met ruim 20%.  

Tabel: geregistreerde aantallen fraude gemeente Woerden 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Horizontale fraude 159 188 29 18,24% 

Verticale fraude 0 2 2 /0 

Overige fraude 3 6 3 100,00% 

Totaal 162 196 34 20,99% 

5.1.1 Mogelijke oorzaken 

Aangezien voor de gemeente Oudewater een vergelijkbare trend te zien is, worden de mogelijke 

oorzaken hiervan voor beide gemeenten in de paragraaf hieronder behandeld. 

5.2 Oudewater 

De cijfers voor gemeente Oudewater op het gebied van illegale handel zijn zeer gering. Het aantal 

registraties op het gebied van drugshandel is gedaald van drie naar 2 en op het gebied van wapenhandel 

is één registratie vastgelegd. Er zijn geen gevallen van mensenhandel geregistreerd. Vanwege deze lage 

aantallen wordt hier in deze rapportage niet verder op ingegaan. 

Op het gebied van fraude is eenzelfde stijgende lijn te zien als bij andere gemeenten, zij het dat de groei 

in Oudewater minder hoog is dan in Woerden. 

Tabel: geregistreerde aantallen fraude gemeente Oudewater 
 

2018 2019 Verschil Groei 

Horizontale fraude 30 33 3 10,00% 

Verticale fraude 0 1 1 /0 

Overige fraude 0 1 1 /0 

Totaal 30 35 5 16,67% 
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5.2.1 Mogelijke oorzaken 

De daling van de cijfers met betrekking tot illegale handel is mogelijk te verklaren door de nadruk die op 

de aanpak van verschillende vormen van ondermijning is gelegd in 2019. Dit krijgt vorm in verschillende 

multidisciplinaire overleggen en aanpakken, maar ook in specifieke politieacties op bekende criminelen. 

 

Aan de andere kant is het goed mogelijk, dat juist door de focus op ondermijning, de cijfers op dit gebied 

de komende tijd gaan stijgen, juist omdat het fenomeen beter herkend wordt. Binnen de politie en 

gemeente is veel aandacht voor de uitingsvormen van ondermijning en het herkennen daarvan. Zo heeft 

in december bij basisteam De Copen een netwerkdag plaatsgevonden met gemeenten, wijkagenten en 

woningbouwverenigingen om elkaar te leren kennen en meer te weten te komen van ondermijning. 

 

Op het gebied van fraude is landelijk een stijging te zien. Een mogelijke oorzaak van de cijfers kan 

gezocht worden in de toename van online handel en daarmee online fraude. In 2019 zijn bijvoorbeeld 

fenomenen als marktplaatsfraude en tikkiefraude opgekomen. Het is een feit dat steeds meer mensen 

meer zaken online doen en bestellen en dat het plegen van online fraude makkelijker wordt, zodat meer 

mensen de mogelijkheid hebben om dit te doen. 

 

 


