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Onderwerp:  
Gemeentelijk veiligheidsbeeld 2018 en duiding van de geregistreerde criminaliteitscijfers 2018. 

 

Kennisnemen van: 
het gemeentelijk veiligheidsbeeld over het jaar 2018, en de duiding van de geregistreerde 
criminaliteitscijfers 2018. 

 

Inleiding: 
In januari wordt door de politie een duiding gegeven van de geregistreerde criminaliteitscijfers van het 
voorgaande jaar. Bijgaand treft u deze cijfers en duiding aan voor de gemeente Oudewater. 
 
Landelijk beeld 

In de afgelopen jaren zagen we een constante daling van het aantal geregistreerde misdrijven. 
Het is een trend die zich in 2018 ook heeft doorgezet: ten opzichte van 2017 is het aantal misdrijven in 
Nederland gedaald met 6,1%. De daling in 2018 is wel minder sterk dan die in 2017 t.o.v. 2016 (-10.7%). 
 
Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in 2018 met 4%  gedaald ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
 
Oudewaters veiligheidsbeeld 

De totale algehele criminaliteit in Oudewater is gedaald met 1%. De daling heeft te maken met de afname 
van het aantal autokraken (-67%), fietsendiefstallen (-31%), winkeldiefstallen (-60%), vernielingen (-24%) 
en overlast jeugd (-29%). Terwijl het aantal woninginbraken (+17%) en bedrijfsinbraken (+100%) is 
toegenomen. 
 



Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken in Oudewater is in 2018 gestegen van 18 naar 21. Het aantal geslaagde 
woninginbraken nam toe van 9 tot 16, terwijl het aantal pogingen juist afnam van 9 naar 5.  
Regionaal is het aantal woninginbraken gedaald met 15%. 
 
Geweld 

In 2018 is het totaal aantal geweldsmisdrijven gelijk gebleven. Ook bij de afzonderlijke geweldsdelicten zijn 
nauwelijks verschuivingen te zien. De regio Midden-Nederland laat in 2018 bij geweld als totaal een daling 
zien van 1%. 
 
Veel voorkomende criminaliteit 
Het aantal autokraken is gedaald (-67%, van 14 naar 4), evenals fietsdiefstallen (-31%, van 13 naar 9) en 
vernielingen (-24%, van 25 naar 19). 
 
Jeugd 

Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2018 gedaald (-29%, van 24 naar 17). In Midden-
Nederland is het aantal meldingen in 2018 gedaald met 20%. 
 
Kanttekening m.b.t. het cijferoverzicht 
T.a.v. het cijferoverzicht (bijlage 19.001498) nog de volgende opmerking. Het totale criminaliteitscijfer wat 
hier benoemd wordt omvat alle geregistreerde misdrijven. Naast de in deze tabel gepresenteerde 
misdrijven zijn dat bijvoorbeeld ook inbraak in garages, cybercrime, fraude en tal van zogenaamde 
haaldelicten als alcoholcontrole, verkeerscontroles. Deze allemaal benoemen in een overzicht maakt het 
echter onleesbaar zodat gekozen is om de meest aansprekende feiten uit te lichten. 
 
Met betrekking tot het thema ‘Jeugdoverlast’ wordt nog opgemerkt dat dit uiteraard niet meegenomen wordt 
in het totale criminaliteitscijfer. Dit thema is immers geen misdrijfcijfer. Reden waarom deze wel al jaren 
specifiek benoemd wordt is dat het een thema is wat inwoners aanspreekt. In de tabel is een afscheiding 
gemaakt door een witregel tussen de criminaliteitscijfers en dit aparte thema op te nemen. 
 
Conclusie 

De daling van de totale criminaliteit in de gemeente Oudewater (-1 %) ten opzichte van het jaar 2017 is 
minder sterk dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-4%). Oudewater hoort nog steeds tot 
de veiligste gemeenten van de regio. Op belangrijke onderwerpen is een significante daling te constateren, 
zoals bij autokraken, fietsendiefstal, winkeldiefstal en overlast jeugd. Daar tegenover staan stijgingen 
genoteerd van het aantal woninginbraken en bedrijfsinbraken. 

 

Kernboodschap: 

Het aantal registraties van criminele feiten in de gemeente Oudewater laat vanaf 2016 een dalende lijn 
zien. De cijfers over 2018 zijn positief te noemen. Een resultaat waar alle betrokken partijen - waaronder de 
inwoners, politie en de gemeente - trots op mogen zijn. Desalniettemin is bekend dat criminaliteitscijfers 
fluctueren, dus ook stijgingen zijn niet uitgesloten. Het blijft daarom zaak de cijfers te blijven monitoren, 
blijvend inzet te plegen en elkaar op te zoeken wanneer de cijfers hiertoe aanleiding geven. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

 



Vervolg: 
 
Ook voor 2019 geldt dat het een gezamenlijke inspanning blijft om onze samenleving veiliger te 
maken. Dat kan alleen als de politie, inwoners en gemeente met elkaar optrekken. Welke activiteiten 
bij deze inspanningen horen staat verwoord in het nieuwe (concept)  Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. 
Met deze inzet wordt verder gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en de daarbij behorende 
cijfers. 

 

 

Bijlagen: 
Geregistreerde criminaliteitscijfers 2018, geregistreerd onder corsanummer 19.001498. 
Politieduiding van de criminaliteitscijfers 2018, geregistreerd onder corsanummer 19.001627. 
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Inleiding 

Dit document is bedoeld als aanvulling op het document van het bureau RVS m.b.t. de jaarcijfers 
criminaliteit in de gemeente Oudewater. In de duiding zullen die thema's aan bod komen waarvan het 
aantal gestegen is of wanneer er een bijzonderheid over is op te merken. 

De totaal daling van de algehele criminaliteit in Oudewater is gedaald met -10o. Vermoedelijk is dit voor 
een deel toe te kennen aan het gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS). Dit systeem 
bepaalt waar en wanneer de kans op bepaalde delicten het grootst is. 

De totale daling heeft te maken met de afname van het aantal autokraken (-670o), fietsendiefstallen 
(-310o), winkeldiefstallen (-600), vernielingen (-2400)) en overlast jeugd (-290o). Terwijl het aantal 
woninginbraken (+170) en bedrijfsinbraken (+10000)) is toegenomen. 
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Inbraken 

Woninginbraken: 
Het aantal woninginbraken in de gemeente Oudewater is met 1700) afgenomen, van 18 naar 21 inbraken. 
Het aantal pogingen hierin is afgenomen van 9 naar 5 ( -4400)), terwijl het aantal voltooide inbraken is 
toegenomen van 9 naar 16 (+780). Zoals in onderstaande grafiek goed is te zien. 

1.1.1. Diefslal/inbraak 

2014 2 0 1 6 2 0 1 7 l i '18 
Afgelopen 5 jaren 

De stijging van het aantal woninginbraken is vermoedelijk toe te kennen aan mobiel banditisme en de 
ligging dicht langs de snelweg. Daarnaast is er een korte periode geweest waarbij de mogelijke daders uit 
een andere regio kwamen. De meeste woninginbraken hebben plaatsgevonden in de maanden juni, 
oktober, november en december. De meeste woninginbraken zijn gepleegd in de binnenstad van 
Oudewater. 

DUBBELE 
p/ ERICKE 

9 A2Ũ: GekwsJ. Diefstal In/Uit Woning 

Overzicht woninginbraken in Oudewater 

Bedrijfsinbraken: 
Het aantal bedrijfsinbraken in de gemeente Oudewater is met 1000 gestegen, van 4 naar 8 inbraken. 
Deze stijging is vermoedelijk toe te kennen doordat de wijkagenten de ondernemers in Oudewater 
persoonlijk hebben benaderd over "camera in beeld". Wellicht heeft dit er toe geleid dat de 
aangiftebereidheid is toegenomen bij de ondernemers en er meer aangifte is gedaan. 
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Jeugdoverlast 

Het aantal meldingen met betrekking totjeugdoverlast is gedaald van 24 naar 17 meldingen (-2900)) . Deze 
daling is vermoedelijk toe te kennen doordat er meer contact is gemaakt met de jeugd. Dit is gedaan door 
de wijkagenten en de BOA's van de gemeente, en daarnaast is er een jongerenwerker actief in 
Oudewater. De meeste overlastmeldingen vonden plaats in de maanden mei en oktober, waarbij de 
hotspot ligt in het centrum van Oudewater. 

TAPPERSHĽUĹ 

' Oudewater 
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Rozendaal V ^ T T ^ X \ \ \ » k \ \ \ \ ^ \ \ W \ 
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9 E35: Melding Overlast Jeugd 

Overzicht jeugdoverlast in Oudewater 
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Veel Voorkomende Criminaliteit 

Het aantal meldingen met betrekking tot veel voorkomende criminaliteit is gedaald met -410 . Het aantal 
autokraken is gedaald met -670 , van 14 naar 4, het aantal fietsendiefstallen is gedaald met -310 , van 13 
naar 9 en het aantal vernielingen is gedaald met -240 , van 25 naar 19. 

Autokraken: 
Het aantal gepleegde autokraken is verspreid over het hele jaar. Er is geen hotspot locatie aan te merken 
voor het aantal autokraken. De daling van het aantal autokraken is waarschijnlijk toe te kennen aan het 
gebruik van de WhatsApp groepen. 

^ V ^ V ^ ^ . J r X J Ùnscholen 
TAPPĒRSHEUL\ S ^ » ^ 

^•«•"•""mX \ \ \ \ \ \ \ \ Av t Lange X V ^ 
\ V \ \ \ ^V^V^V. v ^ J Lľnşchoî^n 

^BĴ^m ^fl^Lji^MR. S n e l r e w a a r d 

\ Vliet 

Legenda 
9 AIO Diefstal UĪWanaf Personenauto 

Overzicht autokraken in Oudewater 
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Fietsendiefstal 
De meeste fietsendiefstallen in Oudewater hebben plaatsgevonden in het zuidelijk deel van Oudewater, 
waarbij de meeste fietsen zijn weggenomen in de maand september. De afname van het aantal 
fietsendiefstallen is waarschijnlijk toe te kennen aan de aanhouding van een verdachte die een lokfiets 
meenam. Na deze aanhouding zijn er geen aangiftes meer binnengekomen. 

s c h o l e n 
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Overzicht fietsendiefstallen in Oudewater 
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Vernielingen 
Het aantal vernielingen in de gemeente Oudewater is afgenomen van 25 naar 19 incidenten (-240). 
Echter blijkt dat op social media dat er met enige regelmaat gesproken worden over vernielingen, waarbij 
er geen aangifte(s) binnen komen bij de politie. Dit zou kunnen komen doordat Oudewater een hechte 
(gesloten) gemeenschap is, waarbij men zelf problemen oplost en er niet altijd een melding gemaakt 
wordt bij de politie. De meeste vernielingen zijn gepleegd in de maanden januari en augustus, waarbij de 
hotspots liggen rondom Brede Dijk, De Noortsyde en Kapellestraat. 

dewa te r 

Snelrewaard 

H O E N K 

9 C10: Vernieling vaníaan Auto 

Overzicht van de vernielingen in Oudewater 

8 



 
 
 

Oudewater 

Algemeen:  

In 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met -1% gedaald ten opzichte 

van 2017. Deze daling van de totale criminaliteit is iets minder gunstig dan de gemiddelde 

ontwikkeling in de regio Midden-Nederland (-4%). Opvallendste stijger is bedrijfsinbraken (van 4 

naar 8). Opvallendste daler is autokraak (van 12 naar 4). De absolute aantallen zijn in Oudewater 

laag waardoor procentuele verschillen erg groot kunnen zijn. 

 

Thema’s: 
Woninginbraken: Het aantal woninginbraken in Oudewater is in 2018 gestegen van 18 naar 21. 

Het aantal geslaagde woninginbraken nam toe van 9 tot 16, terwijl het aantal pogingen juist 

afnam van 9 naar 5. Regionaal is het aantal woninginbraken gedaald met -15%. 

Geweld: In 2018 is het totaal aantal geweldsmisdrijven gelijk gebleven. Ook bij de afzonderlijke 

geweldsdelicten zijn nauwelijks verschuivingen te zien. De regio Midden-Nederland laat in 

2018 bij geweld als totaal een daling zien van -1%. 

Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2018 gedaald (-29%, van 24 naar 17). In 

Midden-Nederland is het aantal meldingen in 2018 gedaald met -20%. 

Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken is gedaald (-67%, van 14 naar 4), evenals 

fietsdiefstallen (-31%, van 13 naar 9) en vernielingen (-24%, van 25 naar 19). 
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c riminaliteit totaal 266 221 198 197 – 1% – 4% – 18% + 18%

woninginbraken 38 13 18 21 + 17% – 15% – 25% + 50%

woninginbraak: pogingen 14 5 9 5 – 44% – 16% – 67% – 33%
woninginbraak: geslaagd 24 8 9 16 + 78% – 14% 0% + 175%

geweld: totaal 21 14 20 20 0% – 1% – 14% + 33%

geweld: zeden 0 1 2 2 0% + 21% 0% 0%

geweld: openlijk geweld 1 4 0 0 – 4%
geweld: bedreiging 8 3 7 8 + 14% 0% 0% + 100%

geweld: mishandeling 12 6 10 10 0% – 6% – 17% + 25%

geweld: straatroof 0 0 0 0 + 10%

geweld: overval 0 0 1 0 – 100% – 30% – 100%
geweld: overig 0 0 0 0 + 21%

huiselijk geweld 7 3 5 6 + 20% – 12% – 75% + 400%

autokraak 20 15 12 4 – 67% – 12% – 57% – 80%
f ietsdiefstal 20 18 13 9 – 31% – 8% – 86% + 33%

vernielingen 32 33 25 19 – 24% – 10% – 20% – 27%
zakkenrollen 0 0 0 1 – 32%
inbraak/ diefstal bedrijf  en instelling 7 6 4 8 + 100% – 15% + 150% + 50%

winkeldiefstal 2 5 5 2 – 60% – 4% 0% – 75%

meldingen jongerenoverlast 17 25 24 17 – 29% – 20% – 50% + 33%

ont w ikkeling 

2018

t ov 2017, per 

6-maands 

periode

o
n

tw
ik

k
e
li

n
g

 2
0

1
8

to
v

 2
0

1
7

, 
g

e
m

e
e
n

te

o
n

tw
ik

k
e
li

n
g

 2
0

1
8

to
v

 2
0

1
7

, 
re

g
io

 M
N

L

2015 2017 20182016

= daling van 10%

of meer

= daling of st ijging

minder dan 10%

= st ijging van 10%

of meer

= daling van 10%

of meer

= daling of st ijging

minder dan 10%

= st ijging van 10%

of meer


