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Onderwerp: 

Politie(criminaliteits)cijfers 2014 

Kennisnemen van: 

Politie(criminaliteits)cijfers 2014 en de duiding hiervan. 

Inleiding: 

Naar aanleiding van de laatste (viermaands)rapportage heeft burgemeester Molkenboer tijdens het 
persoverleg d.d. 20 januari 2015 de politie(criminaliteits)cijfers 2014 toegelicht. 

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze 
politie(criminaliteits)cijfers. 

Via deze raadsinformatiebrief bieden wij de politie(criminaliteits)cijfers en duiding hiervan ter kennisname 
aan. 

Kernboodschap: 

In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met +1% gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging 
van de criminaliteit is tegengesteld aan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). De stijging 
wordt met name veroorzaakt door een toename op het gebied van autokraak (+25%) en bedrijfsinbraken 
(+16%). Ook het aantal woningbraken nam toe met +2%. 

Hoewel het totaal aantal misdrijven in Woerden met +1% gestegen is, laten ook een aantal delicten een 
daling zien. Bij een stijging van de criminaliteitscijfers worden in samenwerking met de ketenpartners 
gerichte maatregelen ingezet. Dit heeft er toe geleid dat de stijgende trend op het gebied van 
woninginbraken en autokraken inmiddels weer is omgebogen. Politie en gemeente willen in 2015 graag 
gezamenlijk doorgaan op de ingeslagen weg en blijven investeren in een veilig Woerden! 

Woninginbraken/straatroven en overvallen blijven speerpunt ook qua preventieactiviteiten. Daarnaast blijft 
ook fietsendiefstal onze aandacht houden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgenomen in het 
uitvoeringsjaarplan integrale veiligheid 2014/2015. 

Vervolg: 



Bijlagen: 

Politie(criminaliteits)cijfers 2014 en de duiding hiervan, geregistreerd onder corsanummer: 151.00384 
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Leeswijzer  

Deze rapportage geeft allereerst een schematisch overzicht van de veiligheidsontwikkeling in de gemeente 

Woerden. Vervolgens wordt er een duiding aan de criminaliteitscijfers gegeven.  

 

De kleuren die in de rapportage zijn gebruikt hebben de volgende betekenis:  

 groen betekent een daling van minimaal 10% ten opzichte van 2013; 

 geel weerspiegelt een ontwikkeling die ligt tussen 10% daling en 10% stijging ten opzichte van 2013; 

 rood betekent dat de indicator 10% of meer is gestegen ten opzichte van 2013.  

 

De hier gebruikte informatie en nog veel meer is ook te vinden op de RVS-site: www.rvsmiddennederland.nl.  

Mocht u opmerkingen, vragen of wensen hebben over deze rapportage, dan vernemen wij dat graag. Dat kan 

bij bureau RVS (088-1678057), of via de mail: secretariaat@rvsmiddennederland.nl. Alvast hartelijk dank!  
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 Woerden 

Algemeen:  

In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met +1% gestegen ten opzichte 2013. Deze stijging van de 

criminaliteit is tegengesteld aan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). De stijging wordt 

met name veroorzaakt door een toename op het gebied van autokraak (+25%) en bedrijfsinbraken (+16%). 

Ook het aantal woninginbraken nam toe met +2%.  

Thema’s: 

 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2014 met +2% gestegen ten opzichte van 2013. De 

toename wordt vooral veroorzaakt door de stijging in de laatste viermaandsperiode (+32%). Het aantal 

geslaagde woninginbraken is in 2014 gestegen (+13%) terwijl het aantal pogingen daalde (-14%).  

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2014 met -19% gedaald. Deze daling is vooral terug te zien op 

het gebied van zeden (-40%), bedreiging (-28%) en mishandeling (-16%). Ook huiselijk geweld kent een 

daling (-41%).  

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2014 gestegen ten opzichte van 2013 (+34%). De regio 

Midden-Nederland laat hier een stijging zien van +9%.  

 Veelvoorkomende Criminaliteit:  Het aantal autokraken is gestegen (+25%) Daarentegen is het aantal 

fietsendiefstallen gedaald (-2%), evenals het aantal vernielingen (-9%). 
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Duiding criminaliteitscijfers Woerden 2014  

Algemeen:  

In 2014 is het totaal  aantal misdrijven in Woerden met +1% gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging 

van de criminaliteit is tegengesteld aan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). De stijging 

wordt met name veroorzaakt door een toename op het gebied van autokraak (+25%) en bedrijfsinbraken 

(+16%). Ook het aantal woningbraken nam toe met +2%.  

Thema’s: 

 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2014 met +2% gestegen ten opzichte van 2013. De 

toename wordt vooral veroorzaakt door de stijging in de laatste viermaandsperiode (+32%). De overige 

perioden lieten dalingen zien. Regionaal is het aantal woninginbraken met -20% gedaald ten opzichte van 

2013. Woninginbraken zijn een high impact crime waardoor de politie investeert op dit delict.  De 

gemeente heeft samen met het CCV een voorlichtingsavond georganiseerd voor de inwoners van de 

Bloemen- en Bomenbuurt en het Schilderskwartier. Daarnaast heeft de gemeente preventiebrieven 

verstuurd.  

 

 Autokraken: Het aantal autokraken is in 2014 met +25% gestegen ten opzichte van 2013. De toename 

wordt vooral veroorzaakt door de stijging de eerste viermaandsperiode (+52%). Deze stijging wordt vooral 

veroorzaakt door de autokraken bij een lokale autodealer. Daarnaast komt de stijging door de autokraken 

in parkeergarage Castellum. De autokraken in parkeergarage Castellum hebben er toe geleid dat zowel de 

eigenaar van de parkeergarage, de politie en de gemeente actie heeft ondernomen. Net als elders in de 

regio hebben wij in Woerden helaas af en toe ook te maken met inbraakgolven door criminele bendes.  

 

 Fietsendiefstal: Het aantal fietsendiefstallen is afgenomen met -2%. De hot spots voor fietsendiefstal 

blijven het centrum en het stationsgebied. 

 

 Vernielingen: Het aantal vernielingen is afgenomen met -9%. Dit heeft deels te maken met de rustige 

jaarwisseling. In het centrum is het aantal vernielingen iets hoger dan elders in de gemeente. Dit heeft te 

maken met loop- en slooproutes tijdens uitgaansavonden van en naar het  centrum. De politie is voor het 

pakken van de daders afhankelijk van meldingen van burgers. Het is moeilijk om de daders op heterdaad 

te betrappen. Burgers worden daarom opgeroepen om in het geval zij mensen vernielingen zien plegen 

gelijk 112 te bellen. Op die manier wordt de pakkans vergroot.  

 

 Jeugdoverlast: Hierbij is sprake van een stijging van +34%. Deze meldingen willen niet zeggen dat er 

daadwerkelijk sprake is van een toename van overlast. Het betreft een stijging van het aantal meldingen. 

Gemeente, politie en jongerenwerk hebben gezamenlijk inwoners opgeroepen melding te maken van 

overlast  zodat daadwerkelijk overlast efficiënt aangepakt kan worden. Woerden heeft momenteel één 

overlastgevende groep. Voor deze groep is een plan van aanpak opgesteld en dit werpt inmiddels zijn 

vruchten af. . Er is sprake van een goede samenwerking tussen gemeente, politie en jongerenwerk. 

Jongeren en hun ouders worden in een vroegtijdig stadium benaderd.  

 

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2014 met 19% gedaald. Deze daling is vooral terug te zien op 

het gebied van zeden (-40%), bedreiging (-28%) en mishandeling (-16%). Ook huiselijk geweld kent een 
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daling (-41%).  Enige jaren voeren we gezamenlijk met de gemeente Oudewater strakker regie op de 

hulpverlening. De norm die gehanteerd wordt is dat het geweld stopt en er hulpverlening is voor 

slachtoffer en dader. Hierbij streven we naar snel en doortastend optreden van hulpverlening bij signalen 

en bij de aanpak van huiselijk geweld. 

 

 Zakkenrollen: Bij zakkenrollen is sprake van een daling van -30%. Landelijk zijn er verschillende Europese 

bendes opgepakt hier heeft de daling mogelijk mee te maken. Daarnaast is er geïnvesteerd door politie en 

gemeente op extra bewustwording bij de burger  

 

 Bedrijfsinbraken: Bedrijfsinbraken laten een stijging van +16% zien. De toename wordt vooral veroorzaakt 

door de stijging in de laatste viermaandsperiode (+ 44%). Het zijn geen specifieke bedrijven die slachtoffer 

zijn geworden van inbraak. Ook is er geen sprake geweest van ‘serie-inbraken’. De stijging van het aantal 

bedrijfsinbraken is ook bij de Bedrijven Investeringszone’s (BIZ) onder de aandacht gebracht.  

 

 Winkeldiefstal: Bij winkeldiefstal is sprake van een afname van -26%. De afname wordt vooral veroorzaakt 

door de daling in de tweede viermaandsperiode (-44%). Regionaal is het aantal winkeldiefstallen met -3% 

gedaald ten opzichte van 2013.  

 

 Zeden: Hierbij is sprake van een daling van -40%. Aangezien het hier om kleine aantallen gaat, kan het 

percentage hier sterk fluctueren. Wij kunnen dit cijfer ook niet echt beïnvloeden. Wel roept de politie de 

mensen op om altijd aangifte te doen. 

 

 

Conclusie 

Hoewel het totaal aantal misdrijven in Woerden met +1% gestegen is, laten ook een aantal delicten een daling 

zien. Bij een stijging van de criminaliteitscijfers worden in samenwerking met de ketenpartners gerichte 

maatregelen ingezet. Dit heeft er toe geleid dat de stijgende trend op het gebied van woninginbraken en 

autokraken inmiddels weer is omgebogen. Politie en gemeente willen in 2015 graag gezamenlijk doorgaan op 

de ingeslagen weg en blijven investeren in een veilig Woerden!  

 

Woninginbraken/straatroven en overvallen blijven speerpunt ook qua preventieactiviteiten. Daarnaast blijft 

ook fietsendiefstal onze aandacht houden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgenomen in het 

uitvoeringsjaarplan integrale veiligheid 2014/2015.  
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