Veiligheidscijfers 2020

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de objectieve en subjectieve veiligheidscijfers van
2020.
Jaarlijks informeren wij u door middel van de Veiligheidseffectrapportage (VER) over de uitvoering
van het veiligheidsbeleid. Hierin worden de objectieve veiligheidscijfers beschreven. Daarnaast is in
september 2020, in navolging van eerdere edities (2014 en 2017), de driejaarlijkse Monitor Veiligheid
en Leefbaarheid (MVL) afgenomen onder de inwoners. Deze monitor staat stil bij het persoonlijke
veiligheidsgevoel van inwoners. Door deze twee te combineren, ontstaat een complementair beeld
van de veiligheid in Stichtse Vecht.

Uitkomsten VER 2020

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 is de ambitie gesteld dat het huidige
veiligheidsniveau van 2018 behouden blijft. Als gekeken wordt naar de cijfers van 2020 dan zijn wij op
de goede weg om deze ambitie te halen. In 2020 is de totale criminaliteit in Stichtse Vecht met 15%
gedaald ten opzichte van 2019. Samen met inwoners en veiligheidspartners is hard gewerkt aan het
veiliger maken van onze gemeente. Wel kan gesteld worden dat Covid-19 ook op de veiligheidscijfers
van invloed is geweest. In de cijfers is een daling van de traditionele vormen van criminaliteit goed te
zien.
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.
Op het gebied van cyberveiligheid is gezamenlijk met de Ronde Venen een plan opgesteld om meer
aandacht te vragen voor dit onderwerp in 2021. Daarnaast sluit Stichtse Vecht aan bij Hackshield,
een cybergame voor kinderen. Op het gebied van jongerenoverlast wordt veel samengewerkt met
Jeugd-Punt en Politie. Gezamenlijk
wordt gekeken naar zogenoemde ‘hotspots’ en daar waar nodig worden groepsscans uitgevoerd.

Uitkomsten MVL 2020

De MVL is een signaleringsinstrument dat in beeld brengt hoe veilig inwoners zich op een bepaald
moment voelen, maar niets zegt over de bron van gevoelens van onveiligheid. Het kan zijn dat in een
straat of buurt al jaren geen inbraken, diefstallen of andere incidenten hebben plaatsgevonden, maar
dat inwoners zich toch onveilig voelen.
Uit de MVL 2020 blijkt dat inwoners zich de afgelopen jaren iets minder veilig zijn gaan voelen.
Gemeentebreed is het rapportcijfer over veiligheid gedaald van een 7,1 in 2017 naar een 6,8 in 2020.
Zeven op de tien respondenten (70%) ervaart overlast van auto’s die te hard rijden. Ook hondenpoep
(69%) en rommel op straat (62%) wordt door hen als overlast ervaren. Bijna de helft (47%) van de
respondenten geeft aan overlast te ervaren van groepen jongeren. In 2014 was dit nog 33%. Doordat
inwoners vanwege de coronamaatregelen voor een groot deel thuis waren, hebben zij mogelijk ook
andere en/of meer overlast ervaren dan in voorgaande jaren. In de objectieve criminaliteitscijfers is dit
ook terug te zien. De coronamaatregelen zullen daarom ook van invloed zijn geweest op de
uitkomsten van de ingevulde enquêtes.
Hoewel het algehele beeld iets minder positief is dan in voorgaande jaren, valt in de monitor op dat de
gemiddelde rapportcijfers in Maarssenbroek voor veiligheid en leefbaarheid in 2020 lager liggen dan in
de andere kernen. De MVL is afgenomen kort na een onrustige periode in de zomer van 2020 in
Maarssenbroek, toen in een korte periode enkele losstaande incidenten begrijpelijkerwijs voor onrust

onder zorgden. Dit verklaart zeer waarschijnlijk de lagere scores in Maarssenbroek. De uitkomsten
van de veiligheidsmonitor zijn een onderdeel van het opstellen van het nieuwe IVP. Aan de hand van
de uitkomsten van de MVL wordt gekeken welke ambitie er gesteld kan worden. De resultaten van de
monitor worden gedeeld met alle vakteams die zich met leefbaarheid en veiligheid bezighouden.

Vervolg

Vanuit de raad is de wens uitgesproken om meer wijkgericht informatie te verzamelen. Daarbij staat
nadrukkelijk het veiligheidsgevoel in de wijk centraal. De MVL wordt nu driejaarlijks afgenomen en is
het startpunt voor het opstellen van het nieuwe IVP. Om een beter beeld te krijgen van wat er op het
gebied van veiligheid speelt in Stichtse Vecht wordt deze monitor voortaan tweejaarlijks afgenomen.
Hiervoor zal Stichtse Vecht aansluiten bij de landelijke veiligheidsmonitor.
Daarnaast wordt gekeken hoe meer inzicht verkregen kan worden in het veiligheidsgevoel van de
inwoner. Door regelmatig de wijk in te gaan en het gesprek met inwoners aan te gaan, willen wij de
beleving van leefbaarheid en veiligheid in de wijk beter in beeld krijgen. Zodra de maatregelen tegen
het coronavirus dit toelaten, zullen wij meer zichtbaar in de wijk aanwezig zijn in de vorm van de Tent
in de wijk. Tot die tijd wordt gekeken naar alternatieven, denk aan een online Tent in de wijk cq.
vragenuur.
In de VER 2021 willen we nadrukkelijker dan nu de beleving van leefbaarheid en veiligheid een plek
geven. Hiertoe willen we onder meer interviews met sleutelfiguren in de wijk zoals wijkcommissies,
coördinatoren van WhatsAppgroepen of leden van een buurtsignaleringsteam integreren in de VER.
Aan inwoners zal gevraagd worden wat hun beeld is van het afgelopen jaar. Daarnaast zullen
interviews met afgenomen worden van professionals uit de wijk, zoals de wijkagenten en de
jongerenwerkers. Door de objectieve cijfers, de eigen ervaringen uit de wijk en de interviews van
verschillende inwoners/professionals te bundelen, verwachten wij een completer beeld te kunnen
presenteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Stichtse Vecht.

