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de politie(criminaliteits)cijfers 2015 en de duiding ervan. 

Inleiding: 

Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederìand in 2015 
Het veiligheidsbeeld 2015 laat zien dat de resultaten vorig jaar wederom over het algemeen positief zijn. Bij 
maar liefst 33 van de 41 gemeenten is er een (flinke) daling. Gemiddeld in alle gemeenten van Midden-
Nederland is de criminaliteit in 2015 -50Zo gedaald ten opzichte van 2014. De daling ten opzichte van 2011 
bedraagt maar liefst -M0k. In de realisatie van de meeste ambities uit de Veiligheidsstrategie zitten we 
goed op koers. 

De daling in 2015 is zichtbaar voor alle delicten: geweld -8Vo, zakkenrollen -150/!), bedrijfsinbraken -80Zo, 
winkeldiefstal - W/o, autokraak -10Zo en vernielingen -V/o. Het aantal meldingen van jongerenoverlast laat 
een gemiddelde daling zien van -20Zo. Bijzonder is de daling van het aantal woninginbraken. De teller over 
heel 2015 staat nu op -110Zo ten opzichte van 2014 en op -320Zo ten opzichte van 2011. Voor de geslaagde 
woning inbraken is dat zelfs -36Vo. 
Een negatieve ontwikkeling betreft het aantal fietsdiefstallen. In 2015 nam dat aantal met +12% toe ten 
opzichte van 2014. 
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Duiding criminaliteitscijfers 2015 gemeente Oudewater 
Het aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater nam in 2015 met 60Zo af ten opzichte van 2014. Een 
daling die iets hoger ligt dan het gemiddelde in de regio (50Zo). Vooral het aantal autokraken nam fors af van 
31 in 2014 naar 20 in 2015. 

Het rapport van Oudewater over het afgelopen jaar laat vooral positieve cijfers zien. Zo nam het aantal 
geslaagde woninginbraken opnieuw af. In 2012 waren dat er nog 40, in 2013 daalde dat aantal naar 27 en 
in 2014 naar 26. 2015 liet een verdere afname zien: 24. 

In de afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie fiink geïnvesteerd in het terugdringen van het 
aantal inbraken. Ook de royale deelname van inwoners aan Burgernet heeft bijgedragen aan het veiliger 
maken van Oudewater. 

Naast de opvallende daling van het aantal autokraken, registreerde de politie ook minder meldingen van 
overlast door jongeren. In 2014 waren dat er nog 22, in 2015 kwam het tot 17 noteringen. Het aantal 
vernielingen liep ook terug (35 om 32). 

Tegenover de over het algemeen mooie rapportcijfers, staat de stijging van het aantal bedreigingen. Dat 
ging van 3 in 2014 naar 8 in het afgelopen jaar. Ook nam het aantal meldingen huiselijk geweld licht toe (5 
om 7). 

Kernboodschap: 

Het aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater nam in 2015 met 6Vo af ten opzichte van 2014. Een 
daling die iets hoger ligt dan het gemiddelde in de regio (507o). 

Ook voor 2016 blijft het een gezamenlijke inspanning om onze leefomgeving nog veiliger te maken. Dat kan 
alleen als de politie, inwoners en gemeente met elkaar optrekken. Welke activiteiten bij deze inspanningen 
horen staan verwoord in het Jaarplan 2016. 

Vervolg: 

Bijlagen: 

Politie(criminaliteits)cijfers 2015, geregistreerd onder corsanummer 16L00316. 
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Oudewater 

Algemeen:  

In 2015 is het totaal aantal misdrijven in Oudewater met -6% gedaald ten opzichte van 2014. Deze 

daling van de criminaliteit is sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio Midden-

Nederland (-5%). Opvallende dalers zijn: woninginbraken (-3%), autokraken (-35%) en 

bedrijfsinbraken (-13%). Daarentegen nam het geweld toe (+11%). De absolute aantallen zijn in 

Oudewater laag waardoor procentuele verschillen erg groot kunnen zijn. 

 

Thema’s: 
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2015 met -3% gedaald ten opzichte van 

2014. Regionaal is het aantal woninginbraken met -11% gedaald ten opzichte van 2014. Het 

aantal geslaagde woninginbraken is gedaald (-8%), terwijl het aantal pogingen steeg (+8%). 

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2015 met +11% gestegen. Het huiselijk geweld is 

toegenomen van 5 naar 7. 

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 

(-23%). Deze daling is sterker dan het regionaal gemiddelde (-2%).  

 Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken is gedaald (-35%). Ook het aantal 

vernielingen nam af en wel van 35 naar 32. Het aantal fietsdiefstallen bleef gelijk (20). 

ja
n

u
a
ri

 

t/
m

 j
u

n
i

ju
li

 t
/
m

 

d
e
c
e
m

b
e
r

c riminaliteit totaal 335 344 266 250 – 6% – 5% + 13% – 23%
woninginbraken 65 43 39 38 – 3% – 11% + 5% – 11%
woninginbraak: pogingen 25 16 13 14 + 8% – 10% 0% + 17%

woninginbraak: geslaagd 40 27 26 24 – 8% – 12% + 8% – 23%
geweld: totaal 17 23 19 21 + 11% – 8% + 71% – 25%
geweld: zeden 3 0 0 0 – 19%
geweld: openlijk geweld 0 2 0 1 + 18%

geweld: bedreiging 3 7 3 8 + 167% – 12% + 150% + 200%

geweld: mishandeling 7 12 13 12 – 8% – 6% + 20% – 25%
geweld: straatroof 0 0 0 0 – 19%
geweld: overval 2 0 0 0 – 1%
geweld: overig 2 2 3 0 – 100% – 7% – 100%
huiselijk geweld 2 12 5 7 + 40% – 8% + 150% – 33%
autokraak 30 41 31 20 – 35% – 1% 0% – 61%
f ietsdiefstal 25 28 20 20 0% + 12% + 140% – 47%
vernielingen 34 62 35 32 – 9% – 1% – 26% + 25%

zakkenrollen 2 2 1 0 – 100% – 15% – 100%
bedrijfsinbraken 18 7 8 7 – 13% – 8% – 40% + 33%

winkeldiefstal 3 2 1 2 + 100% – 11% + 100%

meldingen jongerenoverlast 31 20 22 17 – 23% – 2% – 117% + 22%
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