
RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.00617 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 22 augustus 2017 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

gemeente 
W O E R D E N 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

M. van Wijk 

06-35113527 

wijk.m@woerden.nl 

17R.00617 

Onderwerp: 

Gemeentelijk Veiligheidsbeeld eerste helft 2017 

Kennisnemen van: 

Het gemeentelijk Veiligheidsbeeld over de eerste zes maanden van 2017. 

Inleiding: 

Via deze raadsinformatiebrief bieden wij u, zoals elk halfjaar gebruikelijk is, het gemeentelijk 
Veiligheidsbeeld (criminaliteitscijfers afkomstig van politie/bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-
Nederland) over de eerste zes maanden van 2017 ter kennisname aan. 

Kernboodschap: 

Algemeen 
In de eerste zes maanden van 2017 is het totaal aantal misdrijven in de gemeente Woerden gestegen met 
+ 1 % ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De gemeente Woerden scoort daarmee ongunstiger dan 
de gemiddelde regionale ontwikkeling (-70zo). Opvallende stijger in Woerden is bedrijfsinbraak i+84%). Het 
aantal geweldsmisdrijven is daarentegen met -330Zo duidelijk gedaald. 

Duiding 
Hieronder een korte duiding binnen enkele delictsoorten waarvan de criminaliteit gestegen is ten opzichte 
van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Daarnaast wordt het aantal gestegen meldingen overlast jeugd 
nader geduid. 

Woninginbraken 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn in de gemeente Woerden 114 woninginbraken 
gepleegd, 30 meer dan in dezelfde periode vorig jaar (een stijging van +36%). Het slagingspercentage bleef 
vrijwel gelijk rond 5507o. In onderstaande tabel zijn de woninginbraken per kern uitgesplitst. 

Kern Eerste helft 2016 Eerste helft 2017 Verschil in X 
Woerden 55 7 2 
Harmeien 2 2 37 +68% 
Kamerik 7 5 - 29yo 
Zegveld 0 0 007o 



Dit jaar konden door de politie 8 verdachten worden aangemerkt voor woninginbraak. Dit tegen 28 
verdachten vorig jaar in dezelfde periode. Het hogere aantal verdachten vorig jaar kan worden verklaard 
door een aantal projectmatige onderzoeken die zijn verricht. 

Fietsendiefstal 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn in de gemeente Woerden 112 fietsendiefstallen 
gepleegd, tegen 101 vorig jaar. 1 fiets werd weggenomen in Zegveld, 9 in Harmeien en 102 in Woerden. De 
helft van alle weggenomen fietsen werd weggenomen uit het centrum van Woerden (56x). In de maanden 
mei en juni werden de meesten fietsen weggenomen. Er konden door de politie geen verdachten worden 
aangemerkt. 

Melding Overlast Jeugd 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn in de gemeente Woerden 123 meldingen bij de 
politie gedaan van overlast van jeugd. Vorig jaar was dit aantal in dezelfde periode 99, een stijging van 
+24%. Het patroon is dat bij warmer weer er duidelijk meer meldingen van overlast jeugd zijn gedaan. De 
meeste meldingen zijn afkomstig vanuit Woerden en specifiek het noordelijke gedeelte. De hotspot van de 
meldingen overlast jeugd is de omgeving van winkelcentrum Tournoysveld. Vorig jaar betrof dit dezelfde 
hotspot. 

Zakkenrollen 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 is in de gemeente Woerden 10x zakkenrollerij gepleegd 
tegen 5 vorig jaar. 5 van de 10 gevallen werden gepleegd in het centrum van Woerden. Er konden door de 
politie geen verdachten worden aangemerkt. 

Bedrijfsinbraken 
In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn in de gemeente Woerden 57 bedrijfsinbraken 
gepleegd, tegen 31 vorig jaar, een stijging van +84%. De forse stijging is toe te schrijven aan het aantal 
bedrijfsinbraken in de plaats Harmeien. In Harmeien werden in de eerste helft van 2017 in totaal 27 
bedrijfsinbraken gepleegd tegen 5 bedrijfsinbraken vorig jaar (een stijging van * 4A0oZo).. Er werden door de 
politie in de eerste helft van 2017 5 verdachten aangemerkt voor bedrijfsinbraken. Er is geen sprake van 
een duidelijke hotspot. De bedrijfsinbraken werden verspreid over de gemeente gepleegd. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

Inzet zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2017/2018 van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018 
uitvoeren. 

Bijlagen: 

Politie (criminaliteits)cijfers eerste helft 2017, geregistreerd onder corsanummer 17.015877. 
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