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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Buurtveiligheid Woerden (o.a. rapport Inwonersbelangen) 
 

1. Doel van de bespreking  
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van Inwonersbelangen. Deze fractie heeft 
een onderzoek uitgevoerd naar de buurtveiligheid in Woerden. 
 
De fractie van Inwoners wil het volgende bespreken met de commissie en de portefeuillehouder: 
 
“De ontwikkelingen bij de Nationale politie hebben geleid tot onduidelijkheid over hoe het gesteld is 
met de veiligheid. De bereidheid tot het doen van aangifte of melding van voorvallen is onduidelijk. De 
veiligheidsindicatoren zijn gebaseerd op aantallen van aangifte. De wijkagent wordt anders ingezet 
sinds de vorming van de Nationale politie. Het is een buurtregisseur geworden. Herkenbaar voor en 
aanspreekbaar zijn op de openbare orde in buurten en wijken is geen taak meer voor de Nationale 
politie, zo geven de Minister en de Nationale politie aan.  
 
Inwoners geven aan voor veel zaken geen aangifte meer te willen doen. Daarnaast wensen ze met 
betrekking tot de openbare orde in hun buurt of wijk een wijkagent op straat te kunnen aanspreken. 
 
Voor begroting 2018-2021 de portefeuillehouder te vragen een voorstel te doen: 

 Om helder te krijgen hoe groot het gat is tussen realiteit en de officiële veiligheidscijfers. En als dit 
gat hoog is hoe deze te verbeteren gedurende 2018. 

 In een aantal wijken na te gaan wat het effect is van uitbreiding van inzet van BOA’s.” 
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

8 maart 2016 
commissie 
Middelen 
 

Rondvraag CU-SGP, STERK Woerden en VVD over veiligheid en criminaliteit 
Uit de besluitenlijst: 
De fracties van CU-SGP, Sterk Woerden en VVD stellen vragen aan het college 
over veiligheid en de aanpak van criminaliteit.  
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat er in Woerden een situatie is ontstaan 
die veel aandacht vraagt, de cijfers baren zorgen. Met de aanpak, die ook is 
toegelicht in de bijeenkomst van 9 februari, is inmiddels gestart. Er is budget voor 
de activiteiten die nu in gang zijn gezet. In het juni-overleg zal het college met de 
raad van gedachten wisselen over nieuw budget voor de aanpak en de prioritering 
van de aanpak op het gebied van veiligheid.  
De burgemeester zegt toe:  

 Een besloten bijeenkomst in april te houden.  

 Een (openbare) Raadsinformatiebrief over het onderwerp aan de raad te 
sturen, te bespreken in de commissie Middelen van mei 2016.  

 Het complete rapport van Dunya aan de raad te sturen.  
 

22 maart 2016 RIB (16R.00105) Resultaten Veiligheid en Leefbaarheid monitor 2015 

7 april 2016 
informatie 
bijeenkomst 

Besloten presentatie i.v.m. aanpak criminaliteit / ketenaanpak risicojeugd 
Tijdens deze bijeenkomst wordt door de politie en Streetcornerwork dieper 
ingegaan op de PGA-aanpak en het rapport van Dunya aan de hand van 
presentaties over hun analyse/ervaringen en is er gelegenheid om hierover in 
debat te gaan. 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/14-maart/20:00/rapport-inwonersbelangen-buurtveiligheid-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/08-maart/20:00/Rondvraag/1-cu-sgp-sterk-woerden-en-vvd-veiligheid-en-criminaliteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/08-maart/20:00/Rondvraag/1-cu-sgp-sterk-woerden-en-vvd-veiligheid-en-criminaliteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/08-maart/20:00/Rondvraag/1-cu-sgp-sterk-woerden-en-vvd-veiligheid-en-criminaliteit.pdf
Resultaten%20Veiligheid%20en%20Leefbaarheid%20monitor%202015
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/07-april/20:00/21-00-23-00-uur-Presentatie-Veiligheid-besloten
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/07-april/20:00/21-00-23-00-uur-Presentatie-Veiligheid-besloten
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6 september 
2016 

RIB (16R.00551) Politie (criminaliteits)cijfers eerste helft 2016 

7 februari 2017 RIB (17R.00004) Politie criminaliteitscijfers 2016 en duiding 

7 februari 2017 
 

RIB (17R.00090) beantwoording art. 40-vragen Inwonersbelangen over 
middelen en mogelijkheden buurtveiligheid 

7 februari 2017 
 

RIB (17R.00089) beantwoording art. 40-vragen D66 over veiligheid 

9 maart 2017 
informatie 
bijeenkomst 

(Buurt)veiligheid en jeugd 
In de informatiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Criminaliteitsontwikkeling / Integraal Veiligheidsplan (IVP) 

 Persoonsgerichte aanpak (PGA) / Jeugd / Buurtaanpak 

 Buurtveiligheid + Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
- 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00551-rib-politie-criminaliteitscijfers-eerste-helft-2016-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00004-rib-politie-criminaliteitscijfers-2016-en-duiding-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/17r-00090-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-buurtveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/17r-00089-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-veiligheid-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/09-maart/20:00/LOCATIE-COMMISSIEKAMER-PARALLEL
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/09-maart/20:00/LOCATIE-COMMISSIEKAMER-PARALLEL

