
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00909 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 september 2020 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 
Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8207 

E-mailadres : Wijk.m@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Mevr. de Mooij 
van de Fractie van Partij voor de Toekomst 
over toename criminaliteit Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Was er in het afgelopen half jaar als gevolg van coronamaatregelen in Woerden meer inzet van 
de politie nodig dan gebruikelijk? En was deze politiecapaciteit voorhanden?  

 

Ondanks de beperkte politiecapaciteit heeft de politie waar nodig ondersteunende handhaving gedaan op 
de coronamaatrelen.   Deze extra surveillance is georganiseerd vanuit de bestaande politiecapaciteit, 
omdat er geen aanvullende capaciteit voorhanden is.    

 

2. Heeft het inzetten van coronamaatregelen door de regering gevolgen (gehad) op de aanpak 
van de fraude, diefstal en geweldszaken in Woerden die het artikel beschrijft? Zo ja, welke?  

 

Bij de politie hebben de coronamaatregelen vooral effect gehad in de beginfase van de coronacrisis. De 
politie heeft er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de vitale processen doorgang hebben kunnen vinden. Het 
reguliere politiewerk is gewoon doorgegaan ook op diefstal, fraude en geweldszaken.  Om fysiek contact zo 
veel mogelijk te vermijden zijn er bijvoorbeeld tijdelijk geen verdachten uitgenodigd voor verhoor. Hier is zo 
veel mogelijk op andere wijze vorm aan gegeven, bijvoorbeeld door telefonisch verhoren. Inmiddels is de 
normale bedrijfsvoering weer opgepakt.   
 

3. Verwacht u dat de inzet van politie bij demonstraties (zoals van viruswaanzin, BLM, en/of rellen 
in heel NL) invloed heeft (gehad) op de gebruikelijke inzet en criminaliteitsaanpak door de 
politie in de wijken? 

 

Ja. De inzet bij demonstraties heeft bij de politie beperkte invloed gehad op de gebruikelijke inzet. Het 
basisteam De Copen heeft ook capaciteit bijgedragen aan grootschalige inzetten. Daarnaast was ook extra 
inzet nodig voor persoonsbeveiliging na de dood van advocaat Derk Wiersum, maar er is zo veel als 
mogelijk vastgehouden aan de gebruikelijke inzet in het gebied.     
 

4. Heeft de coronacrisis in het algemeen (positieve en/of negatieve) gevolgen die van invloed 
(kunnen) zijn op de inzet van politie in Woerden?  

 

In het algemeen heeft de coronacrisis negatieve gevolgen. De coronacrisis zet de toch al krappe 
politiecapaciteit nog verder onder druk. De handhaving van de corona maatregelen vergt extra werk mede 
doordat deze zomer massaal in eigen land werd gerecreëerd/vakantie gevierd.    
 

5. Heeft de coronacrisis in het algemeen (positieve en/of negatieve) gevolgen die van invloed zijn 
op de aanpak en het oplossen van de criminaliteitszaken in Woerden?  

 

Het reguliere politiewerk is in algemene zin redelijk doorgegaan. Inmiddels is zoals eerder vermeld de 



normale bedrijfsvoering bij de politie weer opgepakt.     
 

6. Is de stijging van de criminaliteit in Woerden te verminderen door de capaciteit van de 
wijkagenten te vergroten en/of door in het algemeen de politiecapaciteit te verbeteren? Zo ja, 
wat is nodig?  

 

De stijging van de criminaliteit is niet zo structureel van aard als wordt voorgesteld. Zie hiervoor ook het 
antwoord op vraag 8. Uiteraard is het zo dat je met minder politiecapaciteit je ook met minder zaken bezig 
kunt houden. De stijging van de criminaliteit is echter niet alleen van de inzet van de politie afhankelijk maar 
van een breder pallet aan factoren, bijvoorbeeld economische, demografische en/of maatschappelijke 
ontwikkelingen.     
 

7. Welke andere activiteiten worden ondernomen door het college in overleg met de politie en/of 
andere maatschappelijke partners om de criminaliteitscijfers omlaag te brengen? En wat zijn 
uw verwachtingen daaromtrent?  

 

Vanaf 2013 lopen de criminaliteitscijfers in totaal (met af en toe een piek of dal) naar beneden en is er geen 
sprake van een structurele stijging van de criminaliteit in Woerden. Voor de uitgebreide duiding van de 
meest recente criminaliteitscijfers, waarin soms ook sprake is van seizoensafhankelijke effecten, verwijs ik 
u dan ook naar de RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld eerste helft 2020 onder corsanummer 20R.00769 en 
het antwoord bij vraag 8.     
 

8. Is de burgemeester bereid om via de aangewezen kanalen/gremia of rechtstreeks bij het Rijk te 
verzoeken middelen vrij te maken voor de noodzakelijke acties of maatregelen die nodig zijn 
om de criminaliteitscijfers in Woerden snel omlaag te brengen en de veiligheid, alsmede het 
veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten?  

 

De ontwikkelingen in de Woerdense criminaliteitscijfers gaan in het eerste halfjaar van 2020 omhoog maar 
zijn niet zorgwekkend. In vergelijking met de regio lopen we nu in de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers 
enigszins uit de pas (regio -4%, Woerden +14%) maar het is bekend dat criminaliteitscijfers fluctueren.   De 
burgemeester heeft als reactie op de criminaliteitscijfers eerder al aangegeven dat we nog ruim onder het 
totale criminaliteitsniveau van de eerste helft van 2017 zitten en in de trendontwikkeling (gemeten vanaf 
2013) niet erg uit de pas lopen.   Hij vindt het dan ook niet noodzakelijk om aanvullende acties of 
maatregelen te treffen. Meer capaciteit heeft de politie nu eenmaal niet, en dit aankaarten heeft geen 
toegevoegde waarde. We houden een vinger aan de pols en de gemeente ondersteunt waar noodzakelijk. 
 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.016644  
 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 

 

 



Schriftelijke vragen ex art 42 RvO inzake ‘toename criminaliteit Woerden’

Het AD van 31 augustus jl beschrijft dat de misdaad in regio Utrecht als geheel daalt maar in 

Woerden juist toeneemt: 

- 69% toename van diefstal van fietsen (en/of brom/snorfietsen).

- 33% toename van zakkenrollen.

- 50% toename fraude (handel online/wapens /drugs en/of in bezit /vervaardigen).

- 31% toename van overlast door verwarde personen.

Ik heb de volgende vragen aan de burgemeester, 

1. Was er in het afgelopen half jaar als gevolg van corona maatregelen in Woerden meer

inzet van de politie nodig dan gebruikelijk? En was deze politiecapaciteit voorhanden?

2. Heeft het inzetten van coronamaatregelen door de regering gevolgen (gehad) op de

aanpak van de fraude, diefstal en geweldszaken in Woerden die het artikel beschrijft? Zo

ja, welke?

3. Verwacht u dat de inzet van politie bij demonstraties (zoals van viruswaanzin, BLM, en/of

rellen in heel NL) invloed heeft (gehad) op de gebruikelijke inzet en criminaliteitsaanpak

door de politie in de wijken?

4. Heeft de coronacrisis in het algemeen (positieve en/of negatieve) gevolgen die van

invloed (kunnen) zijn op de inzet van politie in Woerden?

5. Heeft de coronacrisis in het algemeen ((positieve en/of negatieve) gevolgen die van

invloed zijn op de aanpak en het oplossen van de criminaliteitszaken in Woerden?

6. Is de stijging van de criminaliteit in Woerden te verminderen door de capaciteit van de

wijkagenten te vergroten en/of door in het algemeen de politiecapaciteit te verbeteren?

Zo ja, wat is nodig?

7. Welke andere activiteiten worden ondernomen door het college in overleg met de politie

en / of andere maatschappelijke partners om de criminaliteitscijfers omlaag te brengen?

En wat zijn uw verwachtingen daaromtrent?

8. Is de burgemeester bereid om via de aangewezen kanalen / gremia of rechtstreeks bij

het Rijk te verzoeken middelen vrij te maken voor de noodzakelijke acties of maatregelen

die nodig zijn om de criminaliteitscijfers in Woerden snel omlaag te brengen en de

veiligheid, alsmede het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten?

Wilma de Mooij, Partij voor de Toekomst Woerden 

Artikel AD: 

https://www.ad.nl/woerden/criminaliteit-in-woerden-neemt-

toe~a48cdd34/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

https://www.ad.nl/woerden/criminaliteit-in-woerden-neemt-toe~a48cdd34/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
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