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Onderwerp: 

Politie (criminaliteits)cijfers eerste helft 2016. 

Kennisnemen van: 

de politie (criminaliteits)cijfers eerste helft 2016. 

Inleiding: 

Via deze raadsinformatiebrief bieden wij u de politie(criminaliteits)cÿfers eerste helft 2016 ter kennisname 
aan. 

Kernboodschap: 

Er is een verdere daling van de criminaliteit Midden-Nederland in de eerste helft van 2016 waar te nemen. 
Het veiligheidsbeeld toont aan dat de resultaten over de eerste zes maanden van 2016 gemiddeld 
genomen positief zijn. Bij maar liefst 26 van de 39 gemeenten is er een (flinke) daling. Kijkend naar alle 
gemeenten van Midden-Nederland is de geregistreerde criminaliteit in de eerste helft van 2016 per saldo 
met 40

Zo gedaald ten opzichte van 2015. 

Veiligheidscijfers Woerden 2015 
In de eerste zes maanden van 2016 is het totaal aantal misdrijven in de gemeente Woerden gedaald met 
19

0

Zo ten opzichte van 2015. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de regionale 
ontwikkeling van de criminaliteit (- 4X). Opvallende dalers zitten in de veelvoorkomende criminaliteit, zoals 
fietsdiefstal (- 46

0

Zo). Opvallende stijgers zien we bij geweld. Zo is het aantal bedreigingen met 115
0

Zo 
gestegen. 

De cijfers 
Het aantal woninginbraken is in Woerden in de eerste zes maanden van 2016 met 38

0

Zo gedaald ten 
opzichte van 2015. Het aantal pogingen van woninginbraken is met 12

0

7o gedaald en het aantal geslaagde 
inbraken met 49

0

7o. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met 8
0

Zo gedaald, het aantal 
pogingen met 8

Ũ

Z0 en het aantal geslaagde inbraken met 70

Zo. 

Het totaal aantal geweldsmisdrijven is in de eerste zes maanden van 2016 gestegen met 37
0

Zo. Regionaal 
was er een daling van 10

zó. 

Het aantal bedreigingen is zoals eerder vermeld gestegen met 115
0

Zo. Dit is in absolute aantallen van 13 
naar 28. Het hoge aantal is voornamelijk terug te leiden tot één casus waarin meerdere keren (8x) aangifte 



is gedaan. 

Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2 0 1 6 met 3507o gedaald. Regionaal 
steeg het aantal met 90Zo. 

En tot slot laat het aantal vernielingen een daling zien (-20 oZo), evenals fietsdiefstal (- 46 0z0) en autokraak 
(-26 07o). 

Samen met inwoners 
Hoewel de cijfers zeer positief te noemen zijn blijft voorkomen beter dan genezen. Preventie blijft dan ook 
in de tweede helft van 2 0 1 6 de belangrijkste sleutel tot succes. Hoe beter de sloten, hoe meer men let op 
het eigen gedrag, hoe minder er (succesvol) wordt ingebroken. Dat geldt ook voor een actieve houding. 
Hoe meer inwoners de ogen en oren van de politie zijn, door actief te reageren op opsporingsverzoeken via 
Burgernet of door verdacht gedrag te melden via 112 , hoe meer potentiële criminelen in de gaten krijgen, 
dat ze in Woerden beter niet actief kunnen zijn. Politie en gemeenten zijn dan ook erg blij met iedereen die 
zich heeft aangesloten bij Burgernet en de WhatsApp groepen die het afgelopen halfjaar zijn ontstaan. 

Stevige aanpak 
Woerden wil in de tweede helft van 2 0 1 6 alle mogelijkheden blijven benutten die er zijn om de 
criminaliteitscijfers nog verder naar beneden te krijgen. Zo staat de gezinsaanpak centraal bij jonge 
beginnende criminelen. Waar mogelijk bieden we de helpende hand. Wanneer de ouders niet meewerken 
kan de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld worden. Uithuisplaatsing van het kind kan het 
gevolg zijn. Niet om het kind of de ouders te straffen, maar om te voorkomen dat het kind verder afglijdt. Tot 
slot gaan politie en gemeente door met alle maatregelen die eerder al in gang gezet zijn: Top X 
persoonsgebonden aanpak en acties gericht op voorlichting en preventie. 
Om fietsdiefstallen tegen te gaan krijgt de stalling bij het ns-station extra hekken, extra verlichting en wordt 
ook camerabewaking ingezet. Vanzelfsprekend duurt het enige tijd voordat de effecten van deze 
maatregelen in de cijfers terug te zien zijn. Doel is dat de criminaliteitscijfers dalen. 

Vervolg: 

Inzet zoals opgenomen in het Jaarplan 2 0 1 6 van het Integraal Veiligheidsplan uitvoeren. 

Bijlagen: 

Politie(criminaliteits)cijfers eerste helft 2 0 1 6 , geregistreerd onder corsanummer 1 6 İ . 0 1 8 9 7 1 . 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Krwü en MBA 



 

 

 

Woerden 

Algemeen:  

In de eerste zes maanden van 2016 is het totaal aantal misdrijven in de gemeente Woerden 

gedaald met -19% ten opzichte van 2015. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de 

regionale ontwikkeling van de criminaliteit (-4%). Opvallende dalers zitten in de veelvoorkomende 

criminaliteit, zoals fietsdiefstal (-46%). Opvallende stijgers zien we bij geweld, zo is het aantal 

bedreigingen met +115% gestegen. 

Thema’s: 
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2016 met -38% 

gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal pogingen van woninginbraken is met -12% gedaald 

en het aantal geslaagde inbraken met -49%. Regionaal is het aantal woninginbraken in 

diezelfde periode met -8% gedaald, het aantal pogingen met -8% en het aantal geslaagde 

inbraken met -7%. 

 Geweld: Het totaal aantal geweldsmisdrijven is in de eerste zes maanden van 2016 gestegen 

met +37%. Regionaal was er een daling van -1%. 

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2016 met -35% 

gedaald. Regionaal steeg het aantal met +9%. 

 Veelvoorkomende Criminaliteit: Zowel bij vernielingen (-20%), fietsdiefstal (-46%) als autokraak 

(-26%) zien we afnames.  
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gemeent e

M idden

Nederland

Totaal misdrijven 1029 1050 1236 995 – 19% – 4%
woninginbraken 88 79 133 83 – 38% – 8%
...waarvan pogingen 36 24 42 37 – 12% – 8%
...waarvan geslaagd 52 55 91 46 – 49% – 7%
geweld: totaal 80 74 60 82 + 37% – 1%
...waarvan zeden 10 6 5 7 + 40% + 8%

...waarvan openlijk tegen persoon 1 4 6 2 – 67% – 5%

...waarvan bedreiging 20 19 13 28 + 115% – 2%

...waarvan mishandeling 45 42 28 37 + 32% – 1%

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

...waarvan overvallen 0 1 1 1 0% – 18%
…waarvan overig 2 0 3 1 – 67% – 11%
huiselijk geweld 27 15 12 16 + 33% + 2%

autokraken 92 135 165 122 – 26% + 7%

fietsdiefstal 84 108 187 101 – 46% – 3%
vernielingen 161 143 173 138 – 20% – 8%
zakkenrollen 28 18 15 5 – 67% – 24%
bedrijfsinbraken 46 48 47 31 – 34% – 2%

winkeldiefstal 31 20 27 28 + 4% – 1%

meldingen jongerenoverlast 73 118 153 99 – 35% + 9%

ontwikkeling in de 

periode januari-jun 

2016 t.o.v . januari-jun 

2015

= 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
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