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De gegevens worden gebruikt om te meten of de gekozen aanpak op het gebied van 
veiligheid (kadernota integrale veiligheid) het gewenste effect heeft. Dit geldt niet voor 
alle gegevens, gezien deze voor de gemeente Woudenberg momenteel minder prioriteit 
heeft. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijfsinbraken en fietsdiefstal.

Misdriiven met qrote impact
Het aantal (poging tot) woninginbraken is gedaald met 10%. In 2019 is 14 maal 
aangifte gedaan van een poging tot woninginbraak en 24 maal aangifte van een 
geslaagde woninginbraak. In 2018 was dit 19 maal poging tot woninginbraak en 23 
maal een geslaagde woninginbraak.
Het aantal aangiften van geweld is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het 
aantal aangiften van zeden, huiselijk geweld en bedreiging is gedaald. Het aantal 
aangiften van straatroof en overval is net zoals vorig jaar 0. Het aantal aangiften van 
openlijk geweld, mishandeling en overige is gestegen.

Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld van de gemeente Woudenberg 
over het jaar 2019.

Ongeval op de weq
Afgelopen jaar hebben in totaal 103 verkeersongevallen plaatsgevonden. Opvallend is 
dat 49 maal de plaats van ongeval is verlaten door de veroorzaker. Daarnaast was er 
sprake van letsel bij 19 ongelukken.

Meldinqen
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is ten opzichte van vorig jaar met 26% gedaald. 
Daarin tegen is het aantal meldingen van personen met verward gedrag gestegen met 
27% van 30 meldingen naar 38.

Samenvatting
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de veiligheid (objectieve gegevens) 
in het jaar 2019.

Veel voorkomende criminaliteit
Het aantal aangiften van autokraken is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar van 35 
naar 34. Het aantal brom-, snor- en fietsdiefstal is gedaald van 15 naar 6 aangiften. 
Het aantal aangiften van winkeldiefstal is gestegen van 5 naar 7. Het aantal aangiften 
van zakkenrollen is gestegen van 2 naar 4. In 2019 is het aantal aangiften van inbraak 
en/of diefstal bij bedrijven en instellingen is gedaald van 5 naar 5. Op het gebied van 
vernielingen is er sprake van een lichte stijging.

Vervolq
Er wordt een persbericht met de resultaten van het veiligheidsbeeld gepubliceerd. Hierin 
staan ook de belangrijkste uitkomsten van de gemeentebeleidsmonitor 2019, onderdeel 
veiligheid en leefbaarheid vermeld.
Daarnaast zijn de veiligheidsbeelden van de gemeenten binnen Midden Nederland 
gepubliceerd op de website van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Criminaliteitsbeeld totaal
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in gemeente Woudenberg is licht gedaald 
van 326 in 2018 naar 320 in 2019.

Fraude
Binds 2019 staat ook fraude in het veiligheidsbeeld. De meeste aangifte van fraude 
hebben betrekking op de onlinehandel, 28 van de 49 aangiften. Het aantal aangiften van 
fraude totaal is gestegen van 38 aangiften naar 49 aangiften. Het is een stijging van 
29%.
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In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woudenberg gedaald 
met -2% ten opzichte van 201 8. Hiermee scoort de gemeente Woudenberg gunstiger dan de 
gemiddelde regionale ontwikkeling (+3%). Omdat Woudenberg een relatief kleine gemeente 
is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.
• Opvallende dalers zijn woninginbraken (-10%) en brom-, snor- en fietsdiefstal (-63%) en 

zijn beide op het laagste niveau sinds 2016. Verder is het aantal meldingen 
jongerenoverlast in 2019 met -26% gedaald.

• Opvallende stijgers zijn fraude totaal (+29%) en het aantal registraties van overlast door 
persoon met verward gedrag (+27%).
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criminaliteit totaal 338 391 326 320 -2« + 3%, -3% -1%

Misdrijven met grote impact
woninginbraken 54 45 42 38 -10% -16% -32% + 24%<,
woninginbraak: geslaagd 32 26 23 24 + 4% -13% -29% + 56%.
woninginbraak: pogingen 22 19 19 14 -26% -20% -36% -13%
geweld: totaal 22 33 26 26 0* + 2%, + 8% -7%
...waarvan zeden 2 4 5 4 -20% -17% -50% 0%o
...waarvan straatroof 0 0 0 0 + 12%,
...waarvan overval 0 0 0 0 + 33%,
...waarvan openlijk geweld 1 0 1 2 + 100% -0% -100%o
...waarvan bedreiging 7 8 9 7 -22% + 9% -80% + 50%,
...waarvan mishandeling 12 20 11 12 + 9% -0% + 80% -50%
...waarvan overig 0 1 0 1 -10%
huiselijk geweld 0 4 2 0 -100% + 2% -100%

Veel voorkomende criminaliteit
autokraak 24 47 35 34 : ..r3« -4% + 7% -10%
brom-,snor-,fietsdiefstal 18 21 16 6 -63% -7% -67% -57%
vernielingen 45 57 26 28 t.... + 81 + 7%o -6% + 30%o
Izakkenrollen J 4 4 2 4 -4% 0% + 200%
inbraak/diefstal bedrijf en instelling 9 10 6 5 -17% + 3%o + 33% -67%
Iwinkeldiefstal J 8 10 5 7 T'4oa + 3%o -33% + 150%<,
Overig
[fraude totaal 40 34 38 49 IL “T 29 J + 23%o + 16% + 42%o
b.. waarvan: online handel I 21 22 23 28 ^221 + 32%o + 33% + 14%o
wapenhandel en/of bezit 0 1 2 2 + 15% -100% + 100%o
drugshandel,-vervaardiging,-bezit 3 2 2 2 0« -12% -100%

meldingen jongerenoverlast 46 63 54 40 -26% + 1%0 -15% -36%
loverlast pers. met verward gedrag Zl 31 54 30 38 Ezia + 10%, + 12% + 46%
ongevallen op de weg 97 111 109 103 -6« -2% + 3% -16%


