
RAADSINFORMATIEBRIEF İ S 3 
1 8 R . 0 0 4 5 4 t 

W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 11 september 2 0 1 8 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

M. van Wijk 

8 2 9 5 

wijk.m@woerden.nl 

Onderwerp: 

Gemeentelijk veiligheidsbeeld eerste helft 2 0 1 8 

Kennisnemen van: 

Gemeentelijk veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2 0 1 8 en de duiding met betrekking tot stijging 
geweld. 

Inleiding: 

Zoals elk halfjaar bieden wij, via deze raadsinformatiebrief, de geregistreerde criminaliteitscijfers van het 
afgelopen semester ter kennisname aan. 

Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 
De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste helft van 2 0 1 8 met -ô

0

Zo gedaald 
ten opzichte van 2 0 1 7 . 
In maar liefst 3 5 van de 3 9 gemeenten is sprake van een (lichte) afname van de criminaliteit. In 1 9 
gemeenten is er zelfs een afname van -107o of meer. De daling ten opzichte van 2 0 1 1 bedraagt inmiddels -

28Vo. 

Woerdense criminaliteitscijfers 
In de eerste zes maanden van 2 0 1 8 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woerden 
gedaald met -13

0

7o ten opzichte van 2 0 1 7 . De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de 
gemiddelde regionale ontwikkeling i-8%). Opvallende stijger in Woerden is geweld en een opvallende daler 
is woninginbraken. 

In de bijgevoegde bijlagen zijn de cijfers meer in detail te zien. 

Kernboodschap: 

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder zijn de geregistreerde misdrijven in het eerste semester 
van 2 0 1 8 in Woerden met -13

0

7o afgenomen, ten opzichte van een regionale afname van -8
0

Zo. 
In de realisatie van de meeste ambities uit de Regionale Veiligheidsstrategie zijn we goed op koers. 

De stijging van geweldsmisdrijven is met name toe te schrijven aan een stijging van het aantal 
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bedreigingen. Deze bedreigingen zijn gespreid gepleegd over het halfjaar en niet in een bepaald tijdvak. 
De meeste bedreigingen zijn gepleegd in de wijk Molenvliet (5x) en de Bomen- en Bloemenbuurt (3x) en de 
rest is verspreid gepleegd over de gehele gemeente. 

Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2018 met -5907o fors gedaald ten opzichte van 
2017. Het aantal pogingen is met -57Vo gedaald en het aantal geslaagde inbraken is met -600Zo gedaald. 
Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met -150Zo gedaald. 

De veelvoorkomende criminaliteit is ook gedaald; zowel bij autokraken (-1707o), als bij fietsendiefstal (-3507o) 
als bij vernieling (-1507o) is sprake van een daling. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

Het totaal aantal registraties laat in de eerste helft van 2018 een dalende lijn zien en Woerden scoort zelfs 
gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling. Een prachtig resultaat waar alle betrokken partijen -
waaronder de inwoners, politie en de gemeente - trots op mogen zijn. Desalniettemin is bekend dat 
criminaliteitscijfers fluctueren, dus een stijging in de toekomst is niet uitgesloten. Het blijft zaak de cijfers te 
blijven monitoren, blijvend inzet te plegen en elkaar op te zoeken wanneer de cijfers hiertoe aanleiding 
geven. 

Bijlagen: 

Politie criminaliteitscijfers, eerste semester 2018, geregistreerd onder corsanummer 18.014729 
Duiding stijging geweld hiervan door de politie, geregistreerd onder corsanummer 18.015171 

De secretaris, De burge er, 

Kr V.J oer 

c 
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Woerden 

Algemeen:  

In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente 

Woerden gedaald met -13% ten opzichte van 2017. De gemeente Woerden scoort daarmee 

gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-8%). Opvallende stijger in Woerden is 

geweld. Opvallende daler is woninginbraken. 

Thema’s: 
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2018 met -59% 

fors gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal pogingen is met -57% gedaald en het aantal 

geslaagde inbraken met -60%. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met 

-15% gedaald.  

 Geweld: Het totaal aantal geweldsmisdrijven is in de eerste zes maanden van 2018 gestegen 

met +31%. Opvallend is daarbij de flinke stijging van het aantal bedreigingen (van 13 naar 25). 

Regionaal was er een daling van geweld van gemiddeld -3%.  

 Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2018 met       

-28% gedaald. Regionaal daalde het aantal met -22%. 

 Veelvoorkomende Criminaliteit: Zowel bij autokraken (-17%), als bij fietsdiefstal (-35%) als bij 

vernieling (-15%) is er sprake van een forse daling.  
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gemeent e

M idden

Nederland

Totaal misdrijven 1263 1110 1130 984 – 13% – 8%
woninginbraken 133 84 114 47 – 59% – 15%
...waarvan pogingen 42 37 51 22 – 57% – 18%
...waarvan geslaagd 91 47 63 25 – 60% – 13%
geweld: totaal 60 83 58 76 + 31% – 3%
...waarvan zeden 4 8 5 5 0% + 9%

...waarvan openlijk tegen persoon 6 2 6 4 – 33% – 9%

...waarvan bedreiging 13 28 13 25 + 92% – 6%

...waarvan mishandeling 29 37 31 36 + 16% – 4%

...waarvan straatroof 4 6 2 3 + 50% + 15%

...waarvan overvallen 1 1 1 0 – 100% – 47%
…waarvan overig 3 1 0 3 + 48%

huiselijk geweld 12 17 9 7 – 22% – 13%
autokraken 165 122 131 109 – 17% – 15%
f ietsdiefstal 187 101 112 73 – 35% – 11%
vernielingen 173 137 131 111 – 15% – 12%
zakkenrollen 15 5 10 6 – 40% – 41%
inbraak/ diefstal bedrijf  en instelling 47 31 57 30 – 47% – 23%
winkeldiefstal 27 28 25 21 – 16% – 5%

meldingen jongerenoverlast 153 99 123 89 – 28% – 22%

ontwikkeling in de 

periode januari-jun 

2018 t.o.v . januari-jun 

2017

= daling of stijging 

minder dan 10%

= daling van 10% 

of meer

= stijging van 10% 

of meer

= daling of stijging 

minder dan 10%

= daling van 10% 

of meer

= stijging van 10% 

of meer



 



 

Criminaliteit eerste halfjaarcijfers 2018  
Lokale duiding stijging geweld Gemeente Woerden 
__________________________________________________ 
 
 
Dit document is bedoeld als aanvulling op het document van het bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie met betrekking tot eerste halfjaarcijfers criminaliteit 2018 in de gemeente 
Woerden. In de duiding zullen de thema’s aan bod komen waarvan het aantal gestegen is of 
wanneer er een bijzonderheid over is op te merken. In dit geval gaat het om de duiding 
stijging geweld. 
 
Geweld is met name gestegen door een opvallende stijging van het aantal bedreigingen. 
Volgens Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS)  is dat gestegen naar 25 in de periode 
van 1 januari tot en met 30 juni 2018. 
De politie/operationeel specialist komt echter uit op een aantal van 22 en kan niet herleiden 
waar men bij RVS het aantal van 25 vandaan haalt. De stijging van het aantal bedreigingen 
heeft niet een directe duidelijke herleidbare oorzaak.  
 
Wel kan de operationeel specialist de volgende opmerkingen daarbij maken: 
De bedreigingen zijn verspreid gepleegd over het half jaar en niet in een bepaald tijdvak. 
De meeste bedreigingen zijn gepleegd in de wijk Molenvliet 5x en de Bomen- en 
Bloemenbuurt 3x, de rest is verspreid gepleegd over de gehele gemeente. 4 van de 22 
bedreigingen vonden plaats in de publieke sector: 2x bedreiging van de gemeente Woerden 
en 2x bedreiging van een deurwaarder. 
 


