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Aanleiding
In de Veiligheidseffectrapportage (VER) 2020 die voor u ligt, blikken wij terug op de uitvoering van het
veiligheidsbeleid van 2020 in Stichtse Vecht. De vorm van de VER is gelijk aan het Integraal Veiligheidsplan
2019-2022 (IVP). Deze oplegger geeft een verduidelijking op de totstandkoming van de cijfers. Soms is een
aanvullende duiding nodig om een stijging of daling van de cijfers (beter) te begrijpen.
Cijfers
In 2020 zijn er bijzondere omstandigheden die een effect op de criminaliteitscijfers hebben. Dat is in de eerste
plaats de coronacrisis. In de cijfers is goed te zien dat er een daling is van de traditionele vormen van
criminaliteit. Het thuiswerken is naar alle waarschijnlijkheid de hoofdoorzaak van de dalingen in woninginbraken,
autokraken, ongevallen op de weg en vernielingen. Andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zoals de sluiting van winkels en horeca, verklaren de daling van het aantal zakkenrollen.
Tegelijkertijd zien wij de coronacrisis ook als de grootste oorzaak van de relatief forse stijgingen in
jongerenoverlast, winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken. Ook in de stijging van online fraude heeft de coronacrisis
een rol gespeeld. De afgelopen jaren zagen wij al een stijging van online fraude, maar het plotselinge
thuiswerken en de groeiende hoeveelheid van digitale middelen om thuis te kunnen werken, bieden meer
gelegenheid voor deze vorm van criminaliteit.
In de tweede plaats verdient de duiding van de stijging van het aantal straatroven in onze gemeente aandacht.
Straatroven vallen onder de zogenaamde High Impact Crimes (HIC) en hebben direct invloed op het
veiligheidsgevoel van inwoners. Afgelopen zomer is er onrust ontstaan na een opeenvolging van dergelijke
incidenten die in een relatief korte periode hebben plaatsgevonden in Maarssenbroek. Ondanks dat dit op
zichzelf staande incidenten waren en hiertussen geen verband was, hebben deze incidenten begrijpelijkerwijs
wel een impact op het veiligheidsgevoel van inwoners.
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Burgernet en WhatsAppgroepen
In de infographics is te zien dat het aantal Burgernetaanmeldingen is gestegen in 2020. Goed om hierbij te
vermelden is dat dit per saldo het geval is. De instroom was in 2020 groter dan de uitstroom.
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De daling van de criminaliteitscijfers met 15% in 2020 betekent niet dat wij achterover kunnen leunen. Het is van
belang dat het huidige veiligheidsniveau behouden blijft. Juist in deze tijd zien wij dat de criminaliteitscijfers sterk
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij. Adequaat blijven inspelen op de ontwikkelingen in de
samenleving kunnen wij niet alleen. Samen met onze inwoners, ondernemers en veiligheidspartners moeten en
zullen wij ons in blijven zetten voor een veilig Stichtse Vecht. We hebben hierbij nadrukkelijk ook oog voor de
meldings- en aangiftebereidheid van inwoners en ondernemers. Het belang van meldingen voor ons
veiligheidsbeleid mag niet worden onderschat. In een tijd waarin de meldingsbereidheid soms onder druk lijkt te
staan, zullen politie en gemeente dan ook via hun communicatiemiddelen inwoners en ondernemers blijven
oproepen om zaken te melden of aangifte te doen.
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Bij WhatsAppgroepen is te zien dat dit aantal, per saldo, gedaald is. Het blijft belangrijk voor ons om te bekijken
hoe wij de inwoners betrokken kunnen houden bij deze en andere initiatieven die bijdragen aan een veilige
leefomgeving.
Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
De PGA is een complexe werkwijze die minder goed in cijfers uit te drukken is. Wel zichtbaar in de cijfers is het
aantal cases dat in behandeling is en het aantal afgeronde cases. Er is in 2020 één casus meer afgerond dan in
2019. Dit is echter een dynamisch proces. Er komen nieuwe casussen bij, maar er worden ook oude casussen
afgerond; Er is sprake van in- en uitstroom.
Ondermijning
In 2019 lag de aandacht voor de aanpak ondermijning op het opzetten van de basis, te beginnen bij het invullen
van alle sleutelfuncties, het opzetten van het lokaal overleg en het opzetten van de meldroute voor signalen. In
2020 is gekozen om de focus te leggen op het versterken van de basis om een duurzame aanpak van
ondermijning te kunnen realiseren.
Daarnaast zijn wij in 2020 aan de slag gegaan met concrete casuïstiek aan de hand van de lijst met signalen en
de aanpak van risicolocaties. Via Meld Misdaad Anoniem (MMA) krijgen wij geregeld nieuwe signalen binnen.
Door het oppakken van signalen willen wij meer ervaring op doen in de aanpak van ondermijning. Daarnaast
hebben wij onlangs de voortgang van de aanpak van de risicolocaties in samenwerking met het RIEC
besproken. Hieruit is geconcludeerd dat wij op schema liggen om de doelstelling voor eind 2021 te behalen om
minimaal dertig procent van het aantal risicolocaties uit de nulmeting (6 locaties) in beeld te brengen en
minimaal één locatie aan te pakken. Helaas moet de kanttekening gemaakt worden dat het coronavirus ervoor
gezorgd heeft dat wij niet zoveel casuïstiek hebben kunnen behandelen als dat wij aan het begin van dit jaar
hadden gehoopt.
Veiligheidsgevoel en Veiligheidsmonitor
Bij de behandeling van de VER 2019 is uw raad toegezegd om in de VER 2020 ook stil te staan bij het
veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers. Om aan deze wens tegemoet te komen zijn in de VER 2020
zowel de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2020 als de resultaten van de Tent in de Wijk meegenomen in de
infographics. Ook worden de VER en Veiligheidsmonitor gelijktijdig aan uw raad verzonden om een compleet
beeld te geven van zowel de objectieve criminaliteitscijfers als het veiligheidsgevoel.
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In tegenstelling tot de daling van objectieve criminaliteitscijfers zien wij een negatieve trendlijn op veel thema’s in
de Veiligheidsmonitor. Hierbij moet vermeld worden dat de resultaten van de Veiligheidsmonitor een
momentopname betreffen. De Veiligheidsmonitor is afgenomen in het derde kwartaal van 2020. Naast de voor
velen voelbare effecten van de coronacrisis, is ook de onrust is Maarssenbroek afgelopen zomer hiervoor een
verklaring.

