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Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld
jaar2021.

van de gemeente

Woudenberg

van het

Samenvatting
Verschuíving naar minder traditionele criminaliteit zoals drugs~ en digitale criminaliteit
Er is al langer een trend zichtbaar waarin we zien dat traditionele criminaliteit daalt.. Dit is te
zien in de dalingen van de registraties van veel voorkomende criminaliteit. De verschuiving
naar minder traditionele criminaliteit, zoals digitale criminaliteit en ondermijnende
drugscriminaliteit
zijn niet geheel terug te zien in de cijfers over 2021.
Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen waarbij de beveiliging
tegen deze vorm van criminaliteit niet in hetzelfde tempo is meegegroeid.
Het aantal aangiften en meldingen van cybercrime is binnen Midden Nederland in 2021 met
gestegen, terwijl de totale geregistreerde
schade in 2021 met maar liefst 38% steeg. In
het regionale cyberbeeld zien we ook dat digitale criminaliteit razendsnel verandert. Wat
vandaag een hot-*topic is, is morgen alweer achterhaald.

Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen
Woudenberg.

van de veiligheid

(objectieve

gegevens)

de

gemeente

Algemeen beeld criminaliteit
In 2021 is de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Woudenberg gedaald met
18% ten opzichte van 2020. Van 434 registraties naar 356 registraties van criminaliteit.
Daarmee scoort de gemeente Woudenberg een gunstigere ontwikkeling ten opzichte van de
regionale ontwikkeling
Omdat Woudenberg een relatief kleine gemeente is, kunnen
procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.

De coronamaatregelen
hebben natuurlijk invloed op de criminaliteitscijfers.
De avondklok in de
eerste maanden van 2021 en de lockdown in december zorgen voor een afname van de totale
geregistreerde
criminaliteit. Tegelijkertijd
waren er ook in 2020 diverse maatregelen tegen

corona.
Het veiligheidsbeeld
laat slechts een deel van het aantal gepleegde misdrijven zien. Er is altijd
sprake van een zogeheten “dark number".
De aangiftebereidheíd
is in de regio Midden Nederland door de jaren heen stabiel gebleven.

Misdrh'ven met grote impact
Het aantal (poging tot) woninginbraken
is gedaald met
In 2021 is er 11 maal aangifte
gedaan van een poging tot woninginbraak en 14 maal aangifte van een geslaagde
woninginbraak.
In 2020 was clit 30 maal poging tot woninginbraak
en 36 maal een geslaagde
woninginbraak..
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Het aantal aangiften van geweld is gestegen van 29 aangiften ln 2020 naar 37 aangiften in
2021. Er is vaker aangifte gedaan van bedreiging en zeden. Onder zeden valt niet alleen
seksueel misbruik maar ook meldingen die eventueel kunnen leiden tot een zedenzaak zoals
het aanspreken van een jong meisje door een oudere man of openbare schennis. l-let aantal
ln het kader van huiselijk geweld is er
aangiften van huiselijk geweld 'is gedaald van 8 naar
burgemeester.
de
door
opgelegd
huisverbod
in 2021 1

Veel voorkomende criminaliteit
Een opvallende daler is het aantal autokraken, van 33 aangiften naar 13 aangiften.
lit komt mede door de
is het aantal winkeldiefstallen gestegen, van 12 naar
Daarentegen
Woudenberg.
in
winkel
een
in
wínkeldiefstallen
van de toezicht op
intensivering
Het aantal brom¿, snor* en fietsdlefstal en zakkenrollen is licht gestegen ten opzichte van vorig
jaar.. En het aantal bedrijfsinbraken en vernielingen is ten opzichte van vorig jaar gedaald.
(digitale) Fraude
ls het afgelopen jaar stevig
Het aantal geregistreerde feiten van cybercriminalltelt
zo blijkt uit cijfers van de politie. De stijging van het aantal meldingen van
toegenomen,
phishing, fraude bij bijvoorbeeld online aankopen en verkopen van spullen en identiteitsfraude,
is een landelijke trend en valt te verklaren door de coronacrisís. In tegenstelling tot regionale
en ook landelijke trend ls in Woudenberg juist een daling te zien van het aantal aangiften van
(online) fraude. Het aantal aangiften van fraude en online handel is ten opzichte van vorig jaar
met circa 31% gedaald.

Wa enhandel en of bezit
Er ls 2 maal wapen(s) in het kader de Wet wapens
is een daling ten opzichte van vorig jaar.

munitie

aangetroffen

in Woudenberg.

Dit

Weldinwen eu _dovorlast

In afwijking van de regionale trend, een daling van het aantal meldingen jeugdoverlast, ls ln
van 66 naar 164 meldingen. De meldingen jeugdoverlast
Woudenberg een stijging van
30 locaties). Op enkele locaties waren meerdere
(circa
plaats
vonden op meerdere locatie
wordt extra inzet gepleegd door zowel de Boa's,
en
is
Hierop
meldingen van jeugdoverlast.
jongerenwerk en de politie.
is deels te verklaren door de
De stijging van het aantal meldingen jeugdovorlast
naar school konden en geen sport
meer
niet
waardoor jongeren deels
Coronamaatregelen
ervoor dat mensen meer thuis zijn en
maatregelen
mochten beoefenen. Daarnaast zorgden de

dus ook eerder overlast ervaren en melden.
Meldingen personen met verward gedrag
Het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag ls gedaald met
Het aantal meldingen zegt niets over het (unieke) personen dat betrokken ls bij het incident.
Personen die ln verwarde toestand een strafbaar feit hebben gepleegd, zijn niet opgenomen
en 1 last ln
in 2021 1 crisismaatregel
de categorie. Er ls door de burgemeester
opgelegd.
bewaringstelllng

One-vallen of de oenbawewev
plaatsgevonden op Woudenbergs
Afgelopen halfjaar hebben ln totaal 88 verkeersongevallen
grondgebied. Ondanks de maatregel vanuit de Rijksoverheid om zoveel mogelijk thuis te
werken en zo min mogelijk reisbeweglngen te maken, betreft het maar een lichte daling van
het aantal verkeersongevallen..
Ondermljnlng
laat zich nog onvoldoende vertalen in de cijfers. l-let gaat vaak om
De pijler ondermijning
persoon, maar de maatschappij het slachtoffer is (bijvoorbeeld
delicten waarin niet
of er is een lage aangiftebereidheid vanwege angst voor represallles.
drugshandel),
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Voor een effectieve

aanpak van ondermijning
is het belangrijk dat signalen en informatie
samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke samenwerking en gegevensdeling essentieel.
Daarnaast is het belangrijk dat dit in lijn met privacywet- en regelgeving plaatsvindt. Om dit te
borgen is de privacy-protocol
binnengemeentelijke
informatiedeling
ondermijning
geïmplementeerd.
De gelegenheidskaart
buitengebied is afgerond. Daarnaast is door de politie een risicokaart
ontwikkeld. Op basis van deze kaarten worden de risicogebieden bepaald. Per gebied wordt
bepaald: welke prioriteit heeft dit gebied, wat willen we concreet doen, wie gaat dat doen? In
2022 wordt de strategie bepaald en hieraan uitvoering gegeven.

Door het RIEC-MN-district Oost is een weerbaarheidsscan uitgevoerd.
De gemeente
Woudenberg heeft op alle onderdelen van bestuurlijke weerbaarheid al stappen gezet. Wel is
op alle onderdelen ook ruimte voor het verder verbeteren van de weerbaarheid tegen
ondermijning.

Medio 2021 is het lokaal ondermijningsoverleg
opgestart.
Hierin worden signalen vanuit de
diverse disciplines besproken en basis hiervan een plan ontwikkeld.
Er heeft in het najaar een integrale controle plaatsgevonden.
VRU, RUD en diverse gemeenteambtenaren
betrokken.

Hierbij waren de politie, RIEC,

Tijdens de week van de veiligheid is via social media aandacht besteed aan bewustwording
onder de inwoners en bedrijven over ondermijning.

Toezicht
handhaving Coronamaatregelen
Het jaar 2021 stond in het teken van het controleren, toezicht houden en handhaving op de
naleving van de Coronamaatregelen.
Dat geldt voor zowel de politie als de Boa. Het toezichten handhavingscapaciteit
is tijdelijk uitgebreid, zodat er kon worden toegezien op de naleving
van de Coronamaatregelen,
maar ook toezicht en handhaving op de reguliere taken in
Woudenberg.
Vervolg
Het veiligheidsbeeld
van Woudenberg is gedeeld met de gemeenteraad
en via een persbericht
bekend gemaakt. Het persbericht is bijgevoegd. Daarnaast zijn de veiligheidsbeelden
van de
gemeenten
binnen Midden Nederland vanaf halfjanuari
2022 gepubliceerd op de website van
het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
en de politie.
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