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Van  : college van burgemeester en wethouders14 juli 2020 

Datum : 18 augusutus 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Gemeentelijk veiligheidsbeeld eerste helft 2020. 

 

Kennisnemen van: 
 

Gemeentelijk veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2020 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 zes maanden ter kennisname aan. 
 
Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland 

Lichte daling van de geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met -4% 

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste helft van 2020 met -4% gedaald 

ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Terwijl er in april vanwege corona nog een daling was van -

18%, ligt de criminaliteit van juni 2020 weer iets boven het niveau van 2019. Per saldo moeten we 

concluderen dat de totale geregistreerde criminaliteit zich lijkt te stabiliseren. In 16 van de 39 gemeenten is 

sprake van een toename van de criminaliteit in 2020 met meer dan +10% en in 6 gemeenten is er een 

daling van -10% of meer.  
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Regionale ontwikkeling 

 

  

  

  

  

 

Afname traditionele criminaliteit en toename van fraudemisdrijven en jongerenoverlast  

Vergeleken met de eerste zes maanden van 2019 zien we in Midden-Nederland in 2020 wederom een 

forse afname van het aantal geregistreerde woninginbraken (-22%). Ook het aantal zakkenrollen (-44%) en 

het aantal autokraken (-23%) nam af. Registratie van fraude (+60%), met name op het vlak van online-

handel (+39%), nam juist toe evenals overlast van personen met verward gedrag (+20%). Mede door de 

coronamaatregelen, is het aantal meldingen van jongerenoverlast regionaal met +64% gestegen. In 37 van 

de 39 gemeenten heeft een stijging plaatsgevonden. Jongeren konden niet naar school en sport en in 

combinatie met het thuiswerken zorgde dat voor meer ervaren overlast en een verhoging van de 

meldingsbereidheid. 

   
Oudewaterse criminaliteitscijfers 

In de eerste zes maanden van 2020 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met +24% 

gestegen ten opzichte van 2019. Oudewater kent daarmee een ongunstiger ontwikkeling dan de 

gemiddelde ontwikkeling in de regio (-4%). Voor Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde 

misdrijven vrij laag ligt, waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. 

 Opvallende dalers zijn autokraken (van 5 naar 1) en vernielingen (van 22 naar 8) en zijn daarmee beide 

op het laagste niveau sinds 2017. 

 Opvallendste stijger is het aantal geslaagde woninginbraken (+120%, van 5 naar 11) en fraude totaal 

(onlinehandel, wapenhandel, en/of -bezit, drugshandel, -vervaardiging, -bezit) (+108%, van 13 naar 

27). Ook het aantal registraties van overlast door personen met verward gedrag is met 12 (van 5 naar 

17) registraties gestegen. 

 
Oudewaterse ontwikkeling 
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Kernboodschap: 

 

De algehele geregistreerde criminaliteit in Oudewater is in de eerste helft van 2020 gestegen met +24% ten 
opzichte van de eerste helft van 2019. De gemeente Oudewater scoort daarmee minder gunstig dan de 
gemiddelde regionale ontwikkeling (-4%).  
 
De totale stijging/toename heeft te maken met de volgende mogelijke oorzaken:  
 

- Stijging woninginbraken 

Er is een stijging zichtbaar in de woninginbraken. Een deel van de woninginbraken is  verspreid 

over de gemeente met verschillende Modus Operandi.  Hierbij wordt gedacht aan mobiel 

banditisme. Er is ook een concentratie van woninginbraken waarbij gedacht wordt aan een lokale 

dader met lokale kennis van het gebied. 

- Stijging fietsendiefstallen 

Absoluut gezien geen hele grote stijging. Maar relatief gezien wel. De wijkagenten merken op dat 

er weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om fietsen vast te zetten aan de fietsbeugels.  

- Stijging horizontale fraude 

Er zijn meer aangiftes gedaan voor bijvoorbeeld WhatsApp fraude. Dit is in lijn met de landelijke 

trend. 

- Toename jongeren overlast 

Dit is vermoedelijk te wijten aan de COVID maatregelen. 

- Toename overlast verwarde personen 

Er is mogelijk sprake van minder ambulante begeleiding van bewoners die hulp nodig hebben. 

Mogelijk dat hierdoor meer signalen bij de politie binnen gekomen zijn die anders al eerder door de 

hulpverlening opgevangen zouden zijn. 

 
 
In de bijgevoegde bijlage 1. zijn de politie(criminaliteits)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 van 2020 en voor het tweede jaar op een rij een 
stijgende lijn zien. Oudewater scoort met +24% ongunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling van 
-4%. Sinds mei 2020 zien we ook weer een licht dalende lijn ten opzichte van mei 2019. Het is bekend dat 
criminaliteitscijfers fluctueren, dus een verdere daling 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. 
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Bijlagen: 2 

 

1. Politie criminaliteitscijfers, eerste helft 2020, geregistreerd onder corsanummer 20.013901. 
2. Formele duiding criminaliteitscijfers door de politie, geregistreerd onder corsanummer 20.014731. 

 

 

 
Secretaris De burgemeester, 
  

J.J.  Michel W.G. Groeneweg 
 



Oudewater 
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gemeente

Midden
Nederland

criminaliteit  totaal 102 83 115 143 + 24% – 4%

Misdrijven met  grote impact

woninginbraken totaal 8 6 8 14 + 75% – 22%

...waarvan geslaagd 5 5 5 11 + 120% – 22%

...waarvan pogingen 3 1 3 3 0% – 23%

geweld: totaal 14 12 13 9 – 31% – 5%

...waarvan zeden 1 1 0 0 – 20%

...waarvan straatroof 0 0 0 0 + 21%

...waarvan overval 1 0 0 0 – 13%

...waarvan openlijk geweld 0 0 1 0 – 100% – 22%

...waarvan bedreiging 6 6 2 3 + 50% + 4%

...waarvan mishandeling 6 5 10 6 – 40% – 8%

…waarvan overig 0 0 0 0 – 9%

huiselijk geweld 4 1 2 1 – 50% – 2%

Veel voorkomende criminaliteit

autokraken 7 3 5 1 – 80% – 23%

brom-,snor-,fietsdiefstal 7 3 10 13 + 30% – 4%

vernielingen 10 8 22 8 – 64% – 7%

zakkenrollen 0 0 0 0 – 44%

inbraak/diefstal bedrijf en instelling 2 5 4 3 – 25% – 14%

winkeldiefstal 1 1 0 1 – 3%

Overig

fraude totaal 15 8 13 27 + 108% + 60%

…waarvan: online handel 6 5 10 14 + 40% + 39%

wapenhandel en/of bezit 0 0 1 0 – 100% – 13%

drugshandel,-vervaardiging,-bezit 3 3 2 1 – 50% – 15%

meldingen jongerenoverlast 18 9 10 14 + 40% + 64%

overlast pers. met verward gedrag 11 7 5 17 + 240% + 21%

ongevallen op de weg 31 32 39 31 – 21% – 15%

ontwikkeling in de 
periode jan-jun 

2020 t.o.v . jan-jun 2019



 

  

Geachte mevrouw van Wijk,  

 

Elk halfjaar worden de criminaliteitscijfers via het Regionaal Veiligheidscollege verstrekt. 

Als politie geven we waar mogelijk duiding op deze veiligheidscijfers.  

 

Voor de gemeente Oudewater komen de volgende zaken naar voren. 

 

- Stijging woninginbraken 

Er is een stijging zichtbaar in de woninginbraken. Een deel van de 

woninginbraken is  verspreid over de gemeente met verschillende Modus 

Operandi.  Hierbij wordt gedacht aan mobiel banditisme. Er is ook een 

concentratie van woninginbraken waarbij gedacht wordt aan een lokale dader 

maar lokale kennis van het gebied. 

- Stijging fietsendiefstallen 

Absoluut gezien geen hele grote stijging. Maar relatief gezien wel. De 

wijkagenten merken op dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de 

mogelijkheid om fietsen vast te zetten aan de fietsbeugels.  

- Stijging horizontale fraude 

Er zijn meer aangiftes gedaan voor bijvoorbeeld WhatsApp fraude. Dit is in lijn 

met de landelijke trend. 

- Daling vernielingen, mishandeling en openlijk geweld 

Dit is vermoedelijk te wijten aan het sluiten van de horeca vanwege de COVID 

maatregelen. 

- Toename jongeren overlast 

Dit is vermoedelijk te wijten aan de COVID maatregelen. 

- Toename overlast verwarde personen 

Er is mogelijk sprake van minder ambulante begeleiding van bewoners die 

hulp nodig hebben. Mogelijk dat hierdoor meer signalen bij de politie binnen 

gekomen zijn die anders al eerder door de hulpverlening opgevangen zouden 

zijn. 

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Menno Verheul, inspecteur van politie.  

 

 

 

 

 

Kies een item. 

Onderwerp 

Duiding veiligheidscijfers 

Organisatieonderdeel  

Midden Nederland 

West Utrecht 

BT De Copen 

 

Behandeld door  

M. Verheul 

 

Functie 

Operationeel Specialist A 

 

Telefoon 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

E-mail 

menno.verheul@politie.nl 

 

Ons kenmerk 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Uw kenmerk 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

In afschrift aan 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Datum 

24 juli 2020 

 

Bijlage(n) 

0 

 

Pagina  

1 

 

M. van Wijk 

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid 

Gemeente Oudewater 

 

 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
www.politie.nl  


