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Kennisnemen van 
Het gemeentelijk veiligheidsbeeld over de eerste helft van 2021 en de duiding van de geregistreerde veiligheidscijfers.  
  
 
   
 
Inleiding 

In juli wordt door de politie een duiding gegeven van de geregistreerde veiligheidscijfers over de 
eerste helft van het jaar. Onderstaand treft u deze cijfers en duiding aan voor de gemeente 
Oudewater.  
 
Regionaal beeld criminaliteitscijfers Midden-Nederland  
De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is de eerste zes maanden van 2021 met -
10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl de criminaliteit in de eerste twee 
maanden van 2021 juist flink afnam, zien we vanaf mei 2021 weer een stijging. De afname in de 
eerste twee maanden van 2021 is deels te verklaren door de lockdown en de avondklok. In 18 van de 
39 gemeenten is sprake van een daling van de criminaliteit van meer dan -10%. In twee gemeenten is 
er een toename van +10% of meer.   
 

  
 



Opnieuw afname traditionele criminaliteit, stabilisatie overige criminaliteit  
We zien in Midden-Nederland wederom een afname van het aantal geregistreerde woninginbraken (-
28%). Ook het aantal autokraken (-18%) en brom-, snor-, fietsdiefstal (-15%) nam af. Mede door de 
avondklok, is het aantal meldingen van jongerenoverlast regionaal gedaald met -6%. Overlast van 
personen met verward gedrag nam toe (+12%) evenals fraude totaal (+9%). Het is aannemelijk dat 
een deel van de criminaliteit en onveiligheid in deze aangifte-statistieken buiten beeld blijft, 
bijvoorbeeld door een lage meldingsbereidheid. Dat geldt onder andere voor veel drugscriminaliteit 
en cybercriminaliteit.  
 
Vanzelfsprekend drukt Covid-19 opnieuw zijn stempel op de ontwikkeling van de geprioriteerde 
veiligheidsthema’s in Midden-Nederland. Mede vanwege de sterke stijging van de geregistreerde 
criminaliteit in de eerste zes maanden van 2020 is de daling nu duidelijk zichtbaar. De cijfers laten 
zien dat de (traditionele) criminaliteit vanaf mei 2021 weer langzaamaan begint toe te nemen, in 
gang gezet door de versoepelingen.  
 
Oudewaterse criminaliteitscijfers  
In de eerste helft van 2021 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met -2% 
gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Oudewater kent daarmee een iets minder gunstige 
ontwikkeling dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-10%). Omdat Oudewater een relatief 
kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.  

  Opvallende dalers in Oudewater zijn brom-, snor-, fietsdiefstal (van 13 naar 2, -85%) en 
jongerenoverlast (van 35 naar 21, -40%). Beide cijfers daalden veel harder dan het regionaal 
gemiddelde van resp. -15% en -6%. 

  Opvallendste stijgers zijn het aantal autokraken (van 1 naar 12), geweld (van 9 naar 14, 
+56%) en fraude (+40%, waarvan fraude in online handel +42%). Deze zijn, afgezien van 
fraude, stijgend tegen de regionaal dalende trend in. 

 

  
 
 
  

 
Veelvoorkomende criminaliteit  
Autokraken laat een zeer grote stijging zien van 1100% (van 1 naar 12). Regionaal is het aantal 
autokraken gedaald met -18%. Brom-, snor-, en fietsdiefstal daarentegen daalde met -85% (van 13 
naar 2). Regionaal is het aantal brom-, snor-, en fietsdiefstal gedaald met -15%. Ook het aantal 
vernielingen laat een daling zien van -11% (van 9 naar 8). Regionaal is het aantal vernielingen 
gedaald met -8%. De lokale stijging van het aantal auto-inbraken zou mogelijk te verklaren zijn door 
een dadergroep die gaat voor onderdelen van bepaalde merken (o.a. velgen van Renault, 
sturen/airbags van Mercedes/BMW, navigatieschermen van Volkswagen). Hierbij wordt gedacht aan 
mobiel banditisme. De daling van het aantal brom-, snor- en fietsendiefstal is volgens de politie te 
duiden doordat er veel inzet is gepleegd op preventie, onder andere via Whatsapp-groepen.  
 
Geweld  
Het aantal geweldsmisdrijven is in de eerste helft 2021 met +56% (van 9 naar 14) gestegen. Ook het 
aantal bedreigingen (+67%) nam toe (van 3 naar 5). De regio Midden-Nederland laat in de eerste 
helft 2021 een daling zien van -14%.  
 



Fraude  
Fraude totaal (online handel, wapenhandel en/of -bezit, drugshandel, vervaardiging van drugs en 
drugsbezit) is in de eerste helft van 2021 gestegen met +40%. De regionale ontwikkeling laat een 
stijging zien met +9%. Online handel (Whatsapp fraude, phishing, internetfraude) is mede door 
Covid-19 gestegen met +42%. Er is in de eerste helft 2021 slechts 1 registratie op het gebied van 
drugshandel, -vervaardiging en -bezit. Dit is gelijk aan de eerste helft van 2020. Regionaal is sprake 
van een daling met -3%. Met betrekking tot de stijging fraude wordt door de politie als duiding 
aangegeven dat er meer aangiftes zijn gedaan voor bijvoorbeeld Whatsapp fraude. Dit is in lijn met 
de landelijke trend.  
 
Overlast personen met verward gedrag  
De overlast van personen met verward gedrag is gelijk gebleven (17 stuks). In de regio Midden-
Nederland nam het aantal meldingen toe met +12%.  
 
Woninginbraken  
Het aantal woninginbraken in de gemeente Oudewater is in de eerste helft 2021 met -50% gedaald 
(van 14 naar 7) ten opzichte van de eerste helft van 2020. Het aantal geslaagde woninginbraken 
daalde met -45% (van 11 naar 6), het aantal pogingen daalde met -67% (van 3 naar 1). Regionaal is 
in de eerste  helft van 2021 het aantal woninginbraken met -28% gedaald ten opzichte van de eerste 
helft van 2020.  
 
Incidenten jongerenoverlast  
Het aantal incidenten jongerenoverlast is in de eerste helft 2021 gedaald met -40% ten opzichte van 
de eerste helft 2020 (van 35 naar 21). In de regio Midden-Nederland is het aantal meldingen gedaald 
met -6%. De duiding hiervoor is dat er veel inzet is gepleegd door de jongerenwerker om jeugd in 
kaart te brengen en contact met hen te maken.  
 
In de bijlages bij deze raadsinformatiebrief treft u de volledige cijfers en de korte duiding namens de 
politie ter kennisname aan. Door alle huidige ontwikkelingen op het gebied van Covid-19, is de 
capaciteit van de politie beperkt en is bij de duiding alleen ingezoomd op lokale ontwikkelingen die 
eruit springen ten opzichte van de gemiddelde regionale ontwikkelingen. Het gaat daarbij om de 
volgende onderwerpen: stijging auto-inbraken, stijging horizontale fraude (is fraude gericht tegen 
burgers, bedrijven en financiële instellingen), afname jongerenoverlast en daling brom-, snor-, en 
fietsendiefstal.  
 
Conclusie  
De cijfers uit de politiesystemen laten zien dat de totaal geregistreerde criminaliteit in Oudewater 
over de eerste helft van 2021 enigszins gedaald is (-2%) ten opzichte van dezelfde periode in 2020. 
Deze daling is enigszins minder gunstig dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-
10%).  
 
  

 
 
 
  

 
 
   
 
Kernboodschap 

In de eerste helft 2021 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met -2% 
gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2020. Opvallende stijgers zijn het aantal autokraken, meldingen 
van geweldoverlast (met name bedreigingen) en fraude (met name online handel). Het aantal brom-, snor-, 
en fietsdiefstal, woninginbraken en meldingen jongerenoverlast zijn juist flink gedaald. Omdat Oudewater 
een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.  
 
Het is bekend dat de cijfers over misdaad en overlast sterk kunnen fluctueren over de verschillende jaren. 
We houden de ontwikkelingen daarom goed in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Veilig samenleven en 
eerlijk werken moet vanzelfsprekend zijn in Oudewater. Als gemeente trekken we samen op met de politie, 
inwoners en ondernemers om te zorgen dat dat zo blijft. 



 
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Ook voor de tweede helft van 2021 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, staan verwoord in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Met behulp hiervan wordt verder gewerkt 
aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en de veiligheidscijfers. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Geregistreerde veiligheidscijfers eerste helft 2021 D/21/035754  
2. Politieduiding van veiligheidscijfers eerste helft 2021 D/21/035752 
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▪ Opvallende dalers in Oudewater zijn brom-, snor-, fietsdiefstal (van 13 naar 2, -85%) en 

jongerenoverlast (van 35 naar 21, -40%). Beide daalden veel harder dan het regionaal 

gemiddelde van resp. -15% en -6%. 

▪ Opvallendste stijgers zijn het aantal autokraken (van 1 naar 12) geweld (van 9 naar 14, 

+56%), fraude (+40%, waarvan fraude in online handel +42%).  Deze zijn, afgezien van 

fraude, stijgend tegen de regionaal dalende trend in. 

 

 
 

 januari tm juni: 

2018 2019 2020 2021 gemeente

Midden

Nederland

criminaliteit  totaal 83 115 142 139 – 2% – 10%

Misdrijven met  grote impact

woninginbraken totaal 6 8 14 7 – 50% – 28%

...waarvan geslaagd 5 5 11 6 – 45% – 27%

...waarvan pogingen 1 3 3 1 – 67% – 29%

geweld: totaal 12 13 9 14 + 56% – 14%

...waarvan zeden 1 0 0 3 + 0%

...waarvan straatroof 0 0 0 0 – 53%

...waarvan overval 0 0 0 0 – 41%

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

...waarvan bedreiging 6 2 3 5 + 67% – 13%

...waarvan mishandeling 5 10 6 6 0% – 13%

…waarvan overig 0 0 0 0 – 16%

huiselijk geweld 1 2 1 2 + 100% – 17%

Veel voorkomende criminaliteit

autokraken 3 5 1 12 + 1100% – 18%

brom-,snor-,fietsdiefstal 3 10 13 2 – 85% – 15%

vernielingen 8 22 9 8 – 11% – 8%

zakkenrollen 0 0 0 0 – 1%

inbraak/diefstal bedrijf en instelling 5 4 3 3 0% – 38%

winkeldiefstal 1 0 1 0 – 100% – 27%

Overig

fraude totaal 8 13 25 35 + 40% + 9%

…waarvan: online handel 5 10 12 17 + 42% – 0%

wapenhandel en/of bezit 0 1 0 0 – 3%

drugshandel,-vervaardiging,-bezit 3 2 1 1 0% – 3%

meldingen jongerenoverlast 7 12 35 21 – 40% – 6%

overlast pers. met verward gedrag 7 5 17 17 0% + 12%

ongevallen op de weg 32 39 31 32 + 3% + 4%

ontwik.jan-jun 2021 

t.o.v. jan-jun 2020

83 115 142 139

2018 2019 2020 2021

criminaliteit

–
2%

–

10
%

gemeente Midden
Nederland

2021 tov 2020

verward persoon

jongerenoverlast

wv online handel

fraude

zakkenrollen

vernielingen

(brom)fietsdiefstal

autokraak

geweld

woninginbraak

gemeente Midden
Nederland

daling                                                                                      stijging



 

  

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 auto-inbraken 

Zou mogelijk een dadergroep kunnen zijn die voor onderdelen gaan van 

bepaalde merken. Hierbij wordt gedacht aan mobiel banditisme.  

- Stijging horizontale fraude 

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

met de landelijke trend. 

- Afname jongeren overlast 

Er is veel inzet gepleegd door de jongerenwerker om jeugd in kaart te brengen 

en contact met hen te maken. 

- Daling brom-, snor-, en fietsendiefstal 

Veel inzet gepleegd op preventie. Onder andere via Whatsapp groepen. 

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Menno Verheul, inspecteur van politie.  
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