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Van : Burgermeester R. de Groot

Datum : 12 juli 2022

Onderwerp : Veiligheidsbeeld Midden Nederland januari – juni  2022

Aanleiding
Hierbij ontvangt u ter informatie de rapportage over het veiligheidsbeeld van onze gemeente in 2022. 
Deze rapportage is onderdeel van de regionale rapportage, die het samenwerkingsverband van 
politie, OM en gemeenten jaarlijks opstelt. 

De criminaliteitscijfers zijn licht gestegen
De totale geregistreerde criminaliteit is met 8% gestegen ten opzichte van 2021 van dezelfde periode. 
(Gemiddeld is de stijging in de regio Midden Nederland 3%). Daarbij moet opgemerkt worden dat de 
absolute aantallen in Noordoostpolder relatief laag zijn. Een geringe af- of toename kan dan 
procentueel al snel groot lijken. 

De jaren 2020 en 2021 stonden ook op het gebied van criminaliteit toch in het teken van Covid-19. 
Voor een objectieve vergelijking van de cijfers moet dan ook gekeken worden naar de cijfers van 
2019. 

Toelichting op stijging winkeldiefstal, woninginbraken en autokraken
Deze delicten hebben een opvallende stijging meegemaakt ten opzichte van 2021:

Winkeldiefstal 
De stijging van het aantal winkeldiefstallen lijkt terug te voeren naar een specifiek niet nader te 
benoemen geval. In samenwerking met de politie zal naar deze oorzaak worden gekeken om na te 
gaan of hierdoor wel een representatief beeld wordt gegeven. Bij de jaarcijfers over geheel 2022 zal 
dit terugkomen.

Woninginbraken
In de eerste helft van 2021 waren er 14 inbraken, in dit jaar zijn het er 29. Vorig jaar was er sprake van
meerdere COVID-maatregelen, dringend thuiswerkadvies en een avondklok. Het aantal 
woninginbraken was toen zeldzaam laag. Hoewel er nu dus een stijging waarneembaar is, zien we ten
opzichte van 2019 en 2020 echter nog steeds een daling van het aantal woninginbraken.

Autokraken 
Er zijn meerdere series aan autokraken geweest, waarbij sprake was van diefstal katalysatoren en 
navigatiesystemen. Dit is te wijten aan ‘mobiel banditisme’, bendes van rondtrekkende criminelen. 
Hierdoor zie je een stijging van feiten, die veelal plaatsvinden in dezelfde nacht(en).

De criminaliteitscijfers worden openbaar gemaakt
Op vrijdag 15 juli 2022 publiceert de politie landelijk de cijfers van alle gemeenten. 


