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Beantwoording van de vragen:

Vraag: 1 Wij missen zowel in de presentatie integraal veiligheidsplan en het veiligheidsbeeld een 
noemer onder de gepresenteerde cijfers. Door absolute cijfers en percentage stijging of daling 
niet te koppelen aan bijvoorbeeld aantal inwoners of aantal verkeersbewegingen neemt de 
waarde van dit soort cijfers af. Onze vraag: Is het mogelijk om bij de diverse cijfers een relevante noemer te in te
voeren? 

Antw. Ja dit is mogelijk, maar aangezien het inwoneraantal van Oudewater al jaren stabiel is geeft een absolute stijging of 
daling nog steeds een goede indicatie over hoe het gesteld is met de veiligheid op lokaal niveau. Om u toch enig beeld te 
geven hoe de cijfers in Oudewater zich verhouden tot het aantal misdrijven per 1000 inwoners treft u in bijgevoegd 
(bijlage 1) een overzicht van deze cijfers die we op korte termijn konden ophalen over het jaar 2022(afgezet ten opzichte 
van de aantallen voor heel Midden-Nederland)

Vraag 2. In de presentatie Integraal veiligheidsplan en het veiligheidsbeeld wordt gesproken over een toename van aantal 
verkeersongevallen. Kunt u een nadere toelichting geven op deze verkeersongevallen, met name: 

a. op welke wegen deze ongevallen plaatsvinden, 
b. eenzijdig of meerdere partijen betrokken,
c. soort weggebruikers betrokken?

Antw. Omdat het thema verkeer niet de primaire verantwoordelijkheid is van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid 
hebben wij deze duiding niet direct paraat. Omdat verkeersveiligheid wel onderdeel uitmaakt van het veiligheidsveld 
fysieke veiligheid hebben wij deze cijfers voor de volledigheid wel meegenomen in het totale integraal veiligheidsbeeld. 
Het thema verkeer zelf wordt echter grotendeels zelfstandig vormgegeven binnen de afdeling verkeer.  Wij hebben de 
betreffende vraag voor u doorgezet naar de betreffende afdeling zodat deze alsnog zal worden beantwoord. 

Vraag 3. In het veiligheidsbeeld Midden Nederland 2022 Oudewater wordt in de inleiding benoemd dat een opvallende 
stijging is huiselijk geweld en ongevallen op de weg. In het overzicht in de tabel staat ook drugshandel als een 
verdubbeling. Waarom wordt dit niet benoemd in de inleiding, zit hier een bewuste keuze achter? 

Antw. De cijfers en inleidende tekst is op deze manier aangeleverd door Bureau regionale veiligheidsstrategie.  In de 
inleiding noemen ze altijd ,zonder uitputtend te zijn, een aantal opvallende stijgers en dalers. 
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Vraag 4.Kunt u inzicht geven in het proces waarin deze plannen worden uitgewerkt in meer concrete doelstellingen en 
activiteiten? 

Antw. Meer informatie over het vervolg en proces alsmede een voorzet voor de prioriteiten van het integraal 
veiligheidsplan volgt in de presentatie tijdens het forum vanavond op 30-1.

Bijlagen:
1. Misdrijven relatief aantal per 1000 inwoners Oudewater 2022
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