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Kennisnemen van: 
 

Gemeentelijk veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2019 en de formele duiding van de geregistreerde 
criminaliteitscijfers door de Politie | Midden-Nederland | West-Utrecht | De Copen. 
 

Inleiding: 
 

Zoals elk jaar bieden wij, via deze raadsinformatiebrief, de geregistreerde criminaliteitscijfers van het 
afgelopen semester ter kennisname aan. 
 
Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 

Stabilisatie omvang geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland  
De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste zes maanden van 2019 met +1% 
toegenomen ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Deze toename wordt voor een deel verklaard door 
een andere registratiewijze bij de politie en een uitbreiding van de mogelijkheden voor internet-aangifte. Per 
saldo moet Bureau Regionale Veiligheidsstrategie concluderen dat de totale geregistreerde criminaliteit zich 
lijkt te stabiliseren. Dit in tegenstelling tot de enorme daling in het afgelopen decennium. In 21 gemeenten is 
nog steeds sprake van een (lichte) afname van de criminaliteit. Bij 7 daarvan is de afname zelfs -10% of 
meer.   
 
Afname woninginbraken: -16% 

Vergeleken met de eerste helft van 2018 zien we in Midden-Nederland wederom een forse afname van het 
aantal geregistreerde woninginbraken (-16%). Het aantal geslaagde woninginbraken nam zelfs af met  24% 
ten opzichte van 2018. Daarnaast nam ook het aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen met -13% duidelijk af. 
Het aantal geregistreerde fraudegevallen (+14%), met name op het vlak van online-handel (+22%) nam 
echter duidelijk toe.   



 

 
Doorontwikkeling indicatoren Veiligheidsbeeld 

Tegen de achtergrond van een toenemende aandacht voor vomen van “onzichtbare” criminaliteit (zoals 
fraude en ondermijning), is Bureau Regionale Veiligheidsstrategie een verkenning gestart hoe we die 
minder zichtbare criminaliteitsvormen beter in beeld kunnen krijgen. In het licht van die zoektocht zijn in 
deze 6-maandsrapportage nieuwe veiligheidsindicatoren opgenomen. Dit is in de afgelopen ronde 
afgestemd in de districtelijke veiligheidscolleges en ambtelijke vooroverleggen.  
 
Oudewaterse criminaliteitscijfers 

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met +39% 
gestegen ten opzichte van 2018. Oudewater kent daarmee duidelijk een ongunstiger ontwikkeling dan de 
gemiddelde ontwikkeling in de regio (+1%). Voor Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde 
misdrijven vrij laag ligt, waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. 

 Oudewater kent enkele kleine dalers: bedrijfsinbraken (van 5 naar 4), drugshandel (van 3 naar 2) 
en registraties van overlast door personen met verward gedrag (7 naar 5). 

 Opvallendste stijgers zijn vernielingen en brom-, snor- en fietsdiefstal. Het aantal brom-, snor- en 
fietsdiefstallen is begin 2019 met 7 misdrijven gestegen. Vernielingen nam in de eerste helft van 2019 toe 
van 8 vorig jaar naar 22 nu. 
 

Kernboodschap: 

 

De algehele criminaliteit in de gemeente Oudewater is voor de eerste zes (6) maanden van 2019 
gestegen met +39% ten opzichte van vorig jaar (2018). Het aantal meldingen is gestegen van 83 naar 
115. Een grootste bijdrage in deze stijging is toe te kennen aan de toename van fietsen- en 
brommerdiefstal ( +233%, van 3 naar 10) en het aantal vernielingen ( +175%, van 8 naar 22). Echter het 
aantal meldingen zit tot op heden nog steeds in de dalende lijn van de afgelopen 5 jaar. 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 1 zijn de cijfers meer in detail te zien. 
De politie heeft een formele duiding met betrekking tot deze criminaliteitscijfers gegeven (zie bijlage 2). 
 

Financiën 

 

N.v.t. 

Vervolg: 
 

Het totaal aantal registraties laat in de eerste helft een stijgende lijn zien en Oudewater scoort procentueel 
ongunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling. Desalniettemin is bekend dat dat criminaliteitscijfers 
fluctueren, dus een daling is in de toekomst niet uitgesloten. Het gaat in Oudewater nog steeds om heel 
lage cijfers. We gaan bijvoorbeeld van 6 naar 8 woninginbraken. Vervolgens staat er een stijging van 33%.. 
Zie het veiligheidsbeeld daarom langjarig dan daalt het of is het stabiel. We staan nu op het (lage) niveau 
van 2016. 
 
Het blijft natuurlijk wel zaak om de cijfers te blijven monitoren, blijvend inzet te plegen en elkaar op te 
zoeken wanneer de cijfers hiertoe aanleiding geven. 
 
 
 



 

 

Bijlagen: 
 

1. Politie criminaliteitscijfers, eerste semester 2019, geregistreerd onder corsanummer 19.085312 
2. Formele duiding criminaliteitscijfers door de politie, geregistreerd onder corsanummer 19.085313 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Veiligheidsbeeld januari – juni 2019 

Oudewater 

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 

Oudewater met +39% gestegen ten opzichte van 2018. Oudewater kent daarmee duidelijk 

een ongunstiger ontwikkeling dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (+1%). Voor 

Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt, waardoor 

procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. 

 Oudewater kent enkele kleine dalers: bedrijfsinbraken (van 5 naar 4), drugshandel (van 3 

naar 2) en registraties van overlast door personen met verward gedrag (7 naar 5). 

 Opvallendste stijgers zijn vernielingen en brom-, snor- en fietsdiefstal. Het aantal brom-

, snor- en fietsdiefstallen is begin 2019 met 7 misdrijven gestegen. Vernielingen nam in 

de eerste helft van 2019 toe van 8 vorig jaar naar 22 nu. 
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gemeent e

M idden

Nederland

criminalit eit  t ot aal 134 101 83 115 + 39% + 1%

Misdr ijven m et  gr ot e im pa ct

woninginbraken totaal 7 8 6 8 + 33% – 16%
...waarvan geslaagd 4 5 5 5 0% – 11%
...waarvan pogingen 3 3 1 3 + 200% – 24%
geweld: totaal 10 14 12 13 + 8% + 2%

...waarvan zeden 0 1 1 0 – 100% – 14%

...waarvan straatroof 0 0 0 0 + 23%

...waarvan overval 0 1 0 0 + 90%

...waarvan openlijk geweld 4 0 0 1 + 10%

...waarvan bedreiging 3 6 6 2 – 67% + 13%

...waarvan mishandeling 3 6 5 10 + 100% – 4%
…waarvan overig 0 0 0 0 – 9%
huiselijk geweld 2 4 1 2 + 100% – 2%
Veel voor kom ende cr im ina lit eit

autokraken 10 7 3 5 + 67% – 5%
brom-,snor-,f ietsdiefstal 10 7 3 10 + 233% – 13%
vernielingen 22 10 8 22 + 175% + 8%

zakkenrollen 0 0 0 0 – 8%
inbraak/ diefstal bedrijf  en instelling 2 2 5 4 – 20% + 3%

winkeldiefstal 5 1 1 0 – 100% – 4%
Over ig

fraude totaal 18 15 8 13 + 63% + 14%

…waarvan: online handel 12 6 5 10 + 100% + 22%

wapenhandel en/ of bez it 0 0 0 1 + 45%

drugshandel,-vervaardiging,-bez it 0 2 3 2 – 33% – 11%

meldingen jongerenoverlast 15 18 9 9 0% + 3%

overlast pers. met verward gedrag 12 11 7 5 – 29% + 11%

ongevallen op de weg 39 31 32 39 + 22% + 1%

ontwikkeling in de 

periode jan-jun 

2019 t.o.v . jan-jun 2018
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Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Totale geregistreerde criminaliteit 

Woninginbraken 

Geweld 

Ondermijning 
Fraude 
Wapenhandel/bezit 
Drugshandel/bezit 

Jeugdoverlast 

Overlast verward persoon 



Voorwoord 

Dit document is bedoeld als aanvulling op het document van het bureau RVS m.b.t. de halfjaarcijfers 
criminaliteit in de gemeente Oudewater. In de duiding zullen de thema's aanbod komen zoals benoemd 
zijn in de handreiking 6-maands Veiligheidsbeeld 2019. Dit zijn de volgende thema's: 

» Totale geregistreerde criminaliteit 
« Woninginbraken 
» Geweld 
« Ondermijning (fraude, wapenhandel en drugshandel) 
» Jongerenoverlast 
» Overlast verward persoon 
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Totale geregistreerde criminaliteit 

De algehele criminaliteit in de gemeente Oudewater is voor de eerste zes (6) maanden van 2019 
gestegen met +39% ten opzichte van vorig jaar (2018). Het aantal meldingen is gestegen van 83 naar 
115. Een grootste bijdrage in deze stijging is toe te kennen aan de toename van fietsen- en 
brommerdiefstal i+233%, van 3 naar 10) en het aantal vernielingen (*î750fo, van 8 naar 22). Echter is in 
de onderstaande grafiek te zien dat het aantal meldingen tot op heden nog steeds in de dalende lijn zit 
van de afgelopen 5 jaar. 
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Totale criminaliteitscijfers van de gemeente Oudewater. 
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Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken in de gemeente Oudewater is met 330Zo toegenomen, van 6 naar 8 inbraken. 
Omdat het om twee (2) inbraken meer gaat ten opzichte van het vorige jaar (2018) is er niet concreet een 
verklaring voor deze toename. In de trendontwikkeling hieronder is te zien dat het aantal woninginbraken 
in het eerste halfjaar van 2019 onder het gemiddelde zit van de afgelopen 5 jaar. 

Trendontwikkeling TAnweek29 Huidig jaar Vorig jaar 
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Trendontwikkeling woninginbraken in de gemeente Oudewater 

De meeste woninginbraken vonden plaats in de maanden januari (2), maart (2) en april (2), waarbij geen 
hotspot is toe te kennen. 

Cf 

B7 

Sn waar 

\ 
oe 

/7 \ 

\ 
X 1 VCLU 

, VļJ 
Legenda 

\ •9 430. Gdn«J DietUaJ WUüWoring 
430. D U W WUü Wwwiç (Niet G«fcwaí) 

Overzicht woninginbraken in de gemeente Oudewater 
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Geweld 

Het aantal meldingen met betrekking tot geweld is gestegen met 8Vo, van 12 naar 13 meldingen. Ook hier 
geldt dat het een kleine absolute toename is ten opzichte van het vorige jaar. Vanuit Café de Kater 
worden er meer meldingen gedaan wanneer zich opstootjes plaatsvinden tijdens de weekenden. In de 
trendontwikkeling hieronder is terug te zien dat alleen in de maand januari het aantal geweldzaken boven 
het gemiddelde ligt van de afgelopen 5 jaar. 

Trendontwikkeling T/m week 29 Huidig jaar Vorig jaar 
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Trendontwikkeling geweld in de gemeente Oudewater 

De meeste meldingen hebben plaatsgevonden in de maanden januari (3), maart (3) en april (3) en 
vonden voor het merendeel plaats in de binnenstad van Oudewater. 
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Overzicht geweld in de gemeente Oudewater 
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Ondermijning 

Het aantal meldingen met betrekking tot ondermijning is gestegen met 45
0

7o, van 11 naar 16 meldingen. 
Hieronder vallen fraude, wapenhandel/bezit en drugshandel/bezit. 

Fraude 
Het aantal fraude meldingen is toegenomen met 63

0

7o, van 8 naar 13. Het grootste gedeelte van de 
meldingen hebben betrekking op online fraude, zoals bijvoorbeeld nagemaakte incassoverzoeken die een 
bedrijf op de Tappersheul meerdere malen heeft gekregen. 
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Overzicht fraude in de gemeente Oudewater 
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Wapenhandel/bezit 
Het aantal meldingen van wapenhandel/bezit is toegenomen met lOO

0

/), van 0 naar 1. Deze melding heeft 
betrekking op een woning met daarin een hennepkwekerij waar door de politie wapens zijn aangetroffen. 
Deze melding heeft plaats gevonden in de maand juni. In de trendontwikkeling hieronder is te zien dat dit 
de enige melding is geweest in de afgelopen 5 jaar. 

Trendontwikkeling T/m week 29 Huidig jaar Vorig jaar 
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Overzicht wapenhandel/bezit in de gemeente Oudewater 
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Drugshandel/bezit 
Het aantal meldingen van drugshandel/bezit is afgenomen met 3307o, van 3 naar 2 meldingen. Dit is 
vermoedelijk toe te wijzen aan de actie die door de politie gedraaid is tegen Max. In de trendontwikkeling 
hieronder ie te zien het aantal meldingen in januari gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen vijf (5) 
jaar, maar in de overige maanden van 2019 onder het gemiddelde zit. 

Trendontwikkeling T/m week 29 Huidig jaar Vorig jaar 
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Overzicht drugshandel/bezit in de gemeente Oudewater 
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Jeugdoverlast 

Het aantal meldingen met betrekking tot jeugdoverlast is gelijk gebleven met 9 meldingen. Aan de ene 
kant wordt er meer door jongerenwerk geïnvesteerd, wat zou kunnen leiden tot een afname van 
jeugdoverlast. Maar aan de andere kant neemt het gebruik van lachgas onder de jongeren toe. In de 
grafiek hieronder is tevens te zien dat het aantal meldingen dit jaar lager ligt dan de afgelopen 5 jaar. 
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Aantal meldingen jeugdoverlast in de gemeente Oudewater 

De meeste overlastmeldingen vonden plaats in de maand juni (7), wat waarschijnlijk ligt aan het mooie 
weer, waarvan de meeste hebben plaatsgevonden in de binnenstad van Oudewater. 
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Overzicht jeugdoverlast in de gemeente Oude water 
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Overlast verward persoon 

Het aantal meldingen met betrekking tot overlast van een verward persoon is met -2Q
0

Zo afgenomen, van 7 
naar 5 meldingen. Het is niet duidelijk waar deze daling vandaan komt, maar in het vorige jaar zijn er 
meerdere meldingen geweest rondom dezelfde persoon. In de grafiek hieronder is te zien dat het aantal 
meldingen van overlast verward persoon dit jaar lager ligt dan gemiddeld genomen in de afgelopen 5 jaar. 
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Overzicht overlast verward persoon in de gemeente Oudewater 
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