
Onderwerp s Veiligheidsbeeld eerste helft 2020 gemeente Woudenberg

5 Voor kennisgeving aannemen

1 7 JULI
Retour naar afdeling op:
Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 17-07-2020 14:20:03uur O:\OO 3 B&W Route DIV\Veiligheidsbeeld eerste he/ft
2020 gemeente Woudenberg\Collegeadvies VKA Veiligheidsbeeld eerste helft 2020 gemeente 
Woudenberg. docx

Gemeente
Woudenberg

Datum vergadering B&W:
Besluit:

VKA bij zaak
Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 035115604

Datum inboeken 15 juli 2020
Openbaar Ja Internet Nee
naar RAAD Ja OR Nee
Communicatie ja Europese regelgeving Nee
via COMMISSIE Nee
Anders:

Advies

Datum Ambtenaar Pho Griffier Afdelings-
hoofd

17-7-2020 K. Hendriks

Additioneel Advies Paraaf:

N.V.T.

Agendapunt:

Conform 
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester TC 16/7
Wethouder
Wethouder
Wethouder AV 17/7
Secretaris WM 16/7



blad 2 van 3

Onqeval op de weq
In de periode van januari tot en met juni 2020 zijn er in totaal 50 gevallen geweest op 
de openbare weg. Er zijn geen ongevalien met een dodeiijke afioop geweest.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen hebben effect op het 
veiiigheidsbeeid van Woudenberg. Opvaliend is dat het aantal (poging tot) 
woninginbraken in tegenstelling tot de iandeiijke ontwikkeiingen in Woudenberg zijn 
gestegen. Ook het aantai aangiften van fraude inclusief online fraude is gestegen. 
Daarin tegen is het aantal meldingen van personen met verward gedrag, jeugdoverlast 
en inbraak/diefstal bij bedrijven en/of instellingen gedaald.

Overiq
In de eerste helft van 2020 zijn er 63 aangiften gedaan van fraude, waarbij het om 34 
aangiften om online handel gaat.
Van wapenhandel en/of bezit is er in 2020 geen aangifte gedaan. Er is een aangifte 
gedaan van drugshandel, -vervaardiging of -bezit.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is begin 2020 met 5% gedaald. Het aantal 
meldingen van personen met verward gedrag is gedaald met 37%.

Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiiigheidsbeeid van de gemeente Woudenberg 
over het eerste helft van 2020.

Samenvatting
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkeiingen van de veiligheid (objectieve gegevens) 
in het afgelopen half jaar.

Misdriiven met qrote impact
Het aantal (poging tot) woninginbraken is gestegen met 35%. In de periode van januari 
tot en met juni is er in 2020 13 maal aangifte gedaan van een poging tot woninginbraak 
en 10 maal aangifte van een geslaagde woninginbraak. In 2019 was dit 10 maal poging 
tot woninginbraak en 7 maal een geslaagde woninginbraak.
Het aantal aangiften van geweld is met een aangifte gestegen, van 13 aangiften in 2019 
naar 14 aangiften in 2020. Tot en met juni 2020 is er geen aangifte gedaan van 
huiselijk geweld.

Algemeen
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, 
hebben effect op de criminaliteit. De effecten die nu al zichtbaar zijn o.a.: 

de gelegenheidsstructuur voor criminaliteit en overlast verandert fundamenteel, 
namelijk van offline naar online en van buitenshuis naar binnenshuis; 
de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) ondervindt beperkingen en nieuwe 
mogelijkheden.

Veel voorkomende criminaliteit
Het aantal aangiften van autokraken is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar van 16 
naar 19. Het aantal brom-, snor- en fietsdiefstal is gestegen van 3 naar 6 aangiften. 
Het aantal aangiften van winkeldiefstal is gedaald van 3 naar 2. Tot op heden is er geen 
aangifte gedaan van zakkenrollen. In 2020 is het aantal aangiften van inbraak en/of 
diefstal bij bedrijven en instellingen is gedaald van 4 naar 2.
Op het gebied van vernielingen is er sprake van een stijging, van 15 naar 26 aangiften. 
De afgelopen periode zijn diverse ruiten ingegooid bij woningen en auto's beschadigd.

Criminaliteitsbeeld totaal
In de eerste zes maanden van 2020 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 
gemeente Woudenberg gestegen van 157 in 2019 naar 213 in 2020. Dit is een stijging 
van 36%.
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Vervolq
Het veiligheidsbeeld van Woudenberg wordt via een persbericht bekend gemaakt. 
Daarnaast zijn de veiligheidsbeelden van de gemeenten binnen Midden Nederland 
gepubliceerd op de website van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie en de politie.


