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Gemeentelijk veiligheidsbeeld eerste helft 2018 

Kennisnemen van: 

Gemeentelijk veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2018 en de duiding van de stijging inbraak/diefstal 
bedrijf en instelling hiervan. 

Inleiding: 

Zoals elk halfjaar bieden wij, via deze raadsinformatiebrief, de geregistreerde criminaliteitscijfers van het 
afgelopen semester ter kennisname aan. 

Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 
De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste helft van 2018 met -8DA gedaald 
ten opzichte van 2017. 
In maar liefst 35 van de 39 gemeenten is sprake van een (lichte) afname van de criminaliteit. 
In 19 gemeenten is er zelfs een afname van -100Zo of meer. De daling ten opzichte van 2011 bedraagt 
inmiddels -280Zo. 
In de realisatie van de meeste ambities uit de Veiligheidsstrategie zijn we goed op koers. 

Oudewaterse criminaliteitscijfers 
In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente 
Oudewater gedaald met -190Zo ten opzichte van 2017. De gemeente Oudewater scoort daarmee gunstiger 
dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-807o). Opvallende dalers zijn autokraken en fietsendiefstal. Voor 
Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt, waardoor procentuele 
stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. 



In de bijgevoegde bijlage zijn de cijfers meer in detail te zien. 

De politie heeft een kleine duiding gegeven met betrekking tot de stijging van de categorie inbraak/diefstal 
bedrijf en instelling ^ 1 5 0 0 Z o ) . 
Er is sprake van een kleine stijging bedrijfsinbraken (stijging van 2 naar 5 bedrijfsinbraken). Hiervoor is 
geen duidelijke aanwijsbare oorzaak. Het aantal was zo laag dat iedere stijging direct fors is. De inbraken 
zijn verspreid over het jaar en Oudewater gepleegd. Enige bijzonderheid is dat er één bedrijf is die twee 
keer een inbraak heeft gehad met 1x in januari en 1x in juni. 

Kernboodschap: 

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder zijn de geregistreerde misdrijven in het eerste semester 
van 2 0 1 8 in Oudewater met -19 07o afgenomen, ten opzichte van een regionale afname van -BVo. 

Financiën 

N.v.t. 

Vervolg: 

Het totaal aantal registraties laat in de eerste helft van 2 0 1 8 een dalende lijn zien en Oudewater scoort 
zelfs veel gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling. Een prachtig resultaat waar alle betrokken 
partijen - waaronder de inwoners, politie en de gemeente - trots op mogen zijn. Desalniettemin is bekend 
dat criminaliteitscijfers fluctueren, dus een stijging in de toekomst is niet uitgesloten. Het blijft zaak de cijfers 
te blijven monitoren, blijvend inzet te plegen en elkaar op te zoeken wanneer de cijfers hiertoe aanleiding 
geven. 

Bijlagen: 

Politie criminaliteitscijfers, eerste semester 2 0 1 8 , geregistreerd onder corsanummer 1 8 . 0 1 4 7 3 5 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris De loco-burgemeeste 

l. 
ir. W.J. Tempel J.I.M. Duindam 



 

 

 

Oudewater 

Algemeen:  

In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater 

met -19% afgenomen ten opzichte van 2017. Oudewater heeft daarmee een gunstiger 

ontwikkeling dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-8%). Opvallende dalers zijn autokraken 

en fietsdiefstal. Voor Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt, 

waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. 

Thema’s: 
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2018 gedaald 

van 8 naar 6. Het aantal pogingen daalde van 3 naar 1. Het aantal geslaagde woninginbraken is 

gelijk gebleven. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met -15% 

gedaald. 

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is de eerste zes maanden van 2018 met -14% gedaald 

(van 14 naar 12). Er waren geen straatroven en overvallen. Regionaal is het aantal 

geweldsmisdrijven gedaald met -3%. 

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2018 met -50% 

gedaald. Regionaal daalde het aantal met -22%. 

 Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal fietsdiefstallen is gedaald (van 7 naar 1), evenals het 

aantal autokraken (van 7 naar 3) en het aantal vernielingen (van 10 naar 8).  
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gemeent e

M idden

Nederland

Totaal misdrijven 145 134 101 82 – 19% – 8%
woninginbraken 21 7 8 6 – 25% – 15%
...waarvan pogingen 7 3 3 1 – 67% – 18%
...waarvan geslaagd 14 4 5 5 0% – 13%
geweld: totaal 12 10 14 12 – 14% – 3%
...waarvan zeden 0 0 1 1 0% + 9%

...waarvan openlijk tegen persoon 1 4 0 0 – 9%

...waarvan bedreiging 5 3 6 6 0% – 6%

...waarvan mishandeling 6 3 6 5 – 17% – 4%

...waarvan straatroof 0 0 0 0 + 15%

...waarvan overvallen 0 0 1 0 – 100% – 47%
…waarvan overig 0 0 0 0 + 48%

huiselijk geweld 5 2 4 1 – 75% – 13%
autokraken 13 10 7 3 – 57% – 15%
f ietsdiefstal 12 10 7 1 – 86% – 11%
vernielingen 17 22 10 8 – 20% – 12%
zakkenrollen 0 0 0 0 – 41%
inbraak/ diefstal bedrijf  en instelling 3 2 2 5 + 150% – 23%
winkeldiefstal 2 5 1 1 0% – 5%

meldingen jongerenoverlast 6 15 18 9 – 50% – 22%

ontwikkeling in de 

periode januari-jun 

2018 t.o.v . januari-jun 

2017

= 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



 


