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Beantwoording schriftelijke vragen 
20R.00443 
 
 
 

Van  : Burgemeester 
Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Datum  : 22-04-2020 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over Raadsinformatiebrief ''Gemeentelijk 
veiligheidsbeeld 2019'' (geregistreerd in corsa onder nummer 20R.0090). 
 
Deze schriftelijke vragen zijn vooraf gesteld door Yannick Six namens de fractie van het CDA voor de 
vergadering van het Forum Samenleving van 28 april 2020. 
 

 wijk.m@woerden.nl

21 april 2020 
 
‘’Gemeentelijk veiligheidsbeeld 2019 en duiding van de geregistreerde criminaliteitscijfers’’ 
In het rapport worden de criminaliteitscijfers van Woerden en Oudewater weergegeven en waar mogelijk 
geduid. Deze duiding wordt gebruikt om een context te geven en niet om causale relaties te presenteren. 
Hierbij valt het verschil in de ontwikkelingen van criminaliteitscijfers tussen Woerden en Oudewater op.  
 
Mogelijke oorzaken voor de gunstige ontwikkelingen in Woerden die genoemd worden zijn onder andere de 
ingezette integrale samenwerking tussen ketenpartners, de sociale controle (bijv. buurtwhatsapp-groepen) 
en wijkagenten die een actieve rol in de wijk innemen.  
 
Is er aan te geven waar Oudewater voor wat betreft deze aanpak verschilt van Woerden? 
 
En in hoeverre kan dit verschil bijdragen aan het gegeven dat Oudewater op alle thema’s (veiligheid, 
leefbaarheid, maatschappelijke integriteit) qua criminaliteitscijfers hoger scoort dan in 2018?  
 
 
Beantwoording van de vragen: 
In de duiding van de politie bij het gemeentelijk veiligheidsbeeld 2019 is reeds aangegeven dat de 
algemene stijging in criminaliteitscijfers in Oudewater o.a. te wijten is aan een toename van het aantal 
vernielingen, mishandelingen en brom,- snor- en fietsendiefstallen en wordt ook de oorzaak hiervan nader 
toegelicht.  
 
Ten eerste heeft in 2019 in de gemeente Oudewater een evenement plaatsgevonden, waarbij meer 
incidenten dan normaal hebben plaatsgevonden. Ten tweede leidt de schaarse politiecapaciteit tot een 
vermindering van inzet op openbare orde.  
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In grote lijnen is de gemeentelijke aanpak voor wat betreft de ingezette integrale samenwerking tussen 
ketenpartners, de sociale controle (bijv. buurtwhatsapp-groepen) en wijkagenten die een actieve rol in de 
wijk innemen, voor Woerden en Oudewater gelijk. 
 
In beide gemeenten maken de inwoners volop gebruik van de buurtwhatsappgroepen. De deelname aan 
deze groepen ligt in Oudewater zelfs nog iets hoger dan die in Woerden.  
 
Ook de wijkagenten zijn zowel in Woerden als in Oudewater actief bezig in hun wijk. Vorig jaar is in 
Oudewater tijdelijk een wijkagent voor langere tijd wegens ziekte uitgevallen. Deze wijkagent kon door de 
schaarse politiecapaciteit helaas niet in zijn geheel worden vervangen. De boa’s en het jongerenwerk 
hebben voor zover zij konden hierbij een aanvullende rol gehad.   

Alleen in Woerden wordt op proef gewerkt met zogenaamde Buurtveiligheidsteams in de wijk Molenvliet en 
de kern Harmelen. Deze Buurtveiligheidsteams (BVT’s) waren gekoppeld aan de pilot gebiedsgericht 
werken. Uit de eerste evaluatie van deze BVT’s komt vanuit de inwoners de reactie dat het vertrouwen 
geeft wanneer er korte lijntjes zijn en zaken worden besproken met elkaar. Voor de deelnemende 
samenwerkingspartners betekent het, weten wat er leeft, een betere samenwerking en snellere 
gegevensuitwisseling. 
 
Overige kleine verschillen betreffen o.a. de samenwerkingspartners op het gebied van jeugd. In Woerden 
wordt samengewerkt met Buurtwerk, Impact Nederland (voorheen Streetcornerwork) en Bureau Halt. In 
Oudewater wordt samengewerkt met Jeugd-Punt. Bureau Halt geeft in Woerden o.a. voorlichtingslessen op 
scholen en is betrokken bij verwijzingen van jongeren voor het plegen van een strafbaar feit. In Oudewater 
is de samenwerking met Bureau Halt enkele jaren geleden vanwege bezuinigingen geschrapt. 
 
In hoeverre deze (kleine) verschillen bijdragen aan het gegeven dat Oudewater op alle thema’s (veiligheid, 
leefbaarheid, maatschappelijke integriteit) qua criminaliteitscijfers hoger scoort dan in 2018 is moeilijk te 
zeggen omdat de criminaliteitscijfers van veel verschillende factoren afhankelijk zijn en vooral de eerder 
genoemde duiding van de politie hierin leidend is.  
 
Daarnaast kunnen de cijfers soms ook deels een vertekend beeld geven. Bijvoorbeeld bij vernielingen, die 
zijn fors toegenomen van 18 incidenten(in 2018)  naar 36 (in 2019). Vergeleken met de voorgaande jaren, 
valt echter op dat 2018 relatief weinig vernielingen kende. In 2016 en 2017 was het aantal respectievelijk 
33 en 25. Bovendien is er door de gemeente ingezet op het doen van meldingen waardoor de cijfers ook 
hoger worden. 
 
Door de kleine aantallen in Oudewater krijg je vaak relatief grote procentuele verschillen te zien in de 
stijging of daling van de criminaliteitscijfers, bijvoorbeeld een relatief kleine verhoging van 2 naar 4 is 
procentueel gezien een stijging van 100%. 
 
Tot slot kan in het algemeen wel worden gesteld dat investeren aan de voorkant dat wil zeggen in een 
goede preventieve (jeugd)aanpak en persoonsgerichte aanpak loont en zijn vruchten afwerpt op de 
(middel)lange termijn. Dit is vervolgens ook terug te zien in de criminaliteitscijfers. 

Bijlagen: n.v.t. 

 

De burgemeester 

 

 

 

W.G. Groeneweg 
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