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onderwerp: Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2017

Geachte leden van de commissie BZM,
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de rapportage van het
Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2017, die u kunt raadplegen op de website
https://veiligheidsalliantie.nl/monitoring/. Elk half jaar wordt het Gezamenlijk
Veiligheidsbeeld regio Rotterdam in opdracht van het dagelijks bestuur van het Regionaal
Veiligheidsoverleg door de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) opgesteld. De
rapportage geeft een beeld van de veiligheidssituatie in de regio Rotterdam als geheel en
per gemeente specifiek. De gehanteerde cijfers zijn afkomstig uit de politieregistratie
(misdrijven en incidenten), relatiebeheer Burgernet, Bureau Halt, Veiligheidshuizen en het
RIEC. ‘Incidenten’ zijn overigens alle in het BVH (registratiesysteem van de politie)
vastgelegde registraties aangaande een onderwerp. Hierbij moet gedacht worden aan
meldingen, aangiften, aanrijdingen, maar ook controles door de politie.
Naast de reguliere rapportage nemen alle gemeenten in de regio Rotterdam om het jaar
één keer deel aan de Veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een grootschalig
onderzoek naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid in Nederland. In 2015 en 2017
hebben de gemeenten uit de eenheid Rotterdam deelgenomen aan dit onderzoek en zijn
de resultaten verwerkt in de nu voorgelegde rapportage.
Naar aanleiding van de conceptrapportage kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:


Totaal aantal misdrijven: In de gemeente Brielle zijn het totaal aantal misdrijven in
2017 (652 misdrijven) nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016 (639
misdrijven). Op twee gemeenten na was er overal in de regio sprake van een
daling, maar tussen 2015 en 2016 was er al in Brielle sprake van een sterke daling
van het aantal misdrijven met 27 procent.



High Impact Crime (HIC): De ontwikkelingen in High Impact Crime en
geweldsmisdrijven zijn van beperkte omvang (verschillen kleiner dan 20). Er zijn
meer misdrijven openlijk geweld tegen personen (+6), bedreiging (+7) en
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straatroof (+1) dan een jaar eerder. Diefstal en inbraak in woningen (-9),
mishandeling (-2) en overvallen (-2) zijn gedaald. Waarbij het aantal
woninginbraken de afgelopen drie jaar in de gemeente Brielle historisch laag
blijven en bij de laagste aantallen van de regio horen.


Vermogenscriminaliteit: Opmerkelijke dalers zijn het aantal diefstallen uit/vanaf
motorvoertuigen (-15), diefstal van motorvoertuigen (-4), diefstal van brom-,
snor-, fietsen (-15), zakkenrollerij (-5) en diefstal/inbraak in
box/garage/schuur/tuinhuis (-14). Een opmerkelijke stijger is het aantal
diefstal/inbraken in bedrijven en instellingen (+10). Deze stijging is ook in
vergelijking met de gemeenten in de regio opmerkelijk. In samenwerking met het
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) zal geprobeerd worden
dit een halt toe te roepen. Daarnaast biedt verdere samenwerking tussen bedrijven
op bedrijventerreinen ook kansen voor betere veiligheidsmaatregelen.



Drugshandel: Het aantal druggerelateerde misdrijven is vanaf 2015 (6) elk jaar
met 3 misdrijven gestegen tot 12 in 2017. In samenwerking met onder andere de
politie wordt de komende jaren sterk ingezet op ondermijning waarvan met name
drugshandel een belangrijk onderdeel is.



Overlast: Het aantal incidenten drugs/drankoverlast is in 2017 met 29 incidenten
op hetzelfde niveau als in 2015. In 2016 was het aantal incidenten gestegen tot
40. Het aantal incidenten verkeersoverlast en meldingen overlast jeugd fluctueren
de afgelopen drie jaar tussen de 50 en 70 incidenten, waarbij in 2017 voor beide
incidentgroepen rond de 60 incidenten zijn geregistreerd. Overlast door
verward/overspannen personen is in 2017 (57) licht gestegen ten opzichte van
2016 (55), dat in 2016 ten opzichte van 2015 (29) sterk gestegen was.



Jeugdproblematiek (HALT-verwijzingen): Het aantal HALT-verwijzingen in 2017 (5)
is licht gestegen ten opzichte van 2016 (3), maar staan nog in schril contrast met
het aantal HALT-verwijzingen in 2015 (16) en de andere gemeenten in de regio.
Veranderde werkwijzen en organisatieveranderingen binnen de politieorganisatie
zijn hier mogelijk debet aan. Hierover zijn reeds gesprekken gevoerd met HALT en
de politie en zijn het aantal HALT-verwijzingen regelmatig onderwerp van gesprek
tijdens het overleg Jeugd en Veiligheid.



Casusoverleg Veiligheidshuis: In 2017 maken 4 personen uit Brielle deel uit van
een aanpak bij het Veiligheidshuis (2 minder dan in 2016). Daarnaast staan er 4
personen op de HIT-lijst (High Impact Targets), 3 meer dan in 2016. Moment
staan nog 2 personen uit de gemeente Brielle op de HIT-lijst.



ZSM Veiligheidshuis (snelrecht): In 2017 zijn in totaal 23 verdachten uit Brielle
besproken in het ZSM-overleg, dit zijn 9 verdachten minder dan in 2016. Bij het
thema jeugd (-8) is het aantal verdachten afgenomen. In totaal aren de 23
verdachten verantwoordelijk voor 25 unieke meldingen op de ZSM, 8 minder dan in
2016.



Burgernet: In de gemeente Brielle waren op 31 december 2017 in totaal 1.576
personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een toename van
8 procent ten opzichte van 31 december 2016. De dekking van Burgernet zit in
Brielle nog net onder het streefcijfer van 10 procent. In 2018 zal een landelijke
campagne Burgernet worden gestart en wordt ingezet om de 10% te halen.

Belangrijkste conclusies uit de Veiligheidsmonitor:


Het totale slachtofferschap in Brielle is gedaald van 17,7 procent naar 10,7 procent
tussen 2015 en 2017. Deze trend volgt de ontwikkeling van het geregistreerde
aantal misdrijven bij de politie. De sterke afname in slachtofferschap komt vooral
door een afname in slachtofferschap van geweldsdelicten.



Leefbaarheid: Inwoners van Brielle zijn lichtelijk positiever over de ontwikkeling
van de buurt in het afgelopen jaar dan in 2015. Het verschil is echter niet
significant.



Veiligheidsbeleving: De veiligheidsbeleving in Brielle is verbeterd ten opzichte van
2015. Inwoners voelen zich minder vaak onveilig, geven een hoger oordeel voor de
veiligheid en hebben het idee dat er minder criminaliteit en kans op inbraak is.
Voor de veiligheid in de gemeente Brielle geven de bewoners in 2017 een 7,6 als
gemiddeld rapportcijfer. Slechts vijf gemeenten in de regio hebben een hoger
rapportcijfer gekregen.



Overlast: Inwoners van Brielle ervaren minder overlast in de buurt. De afname in
overlast door rondhangende jongeren is een significante verbetering ten opzichte
van 2015.



Tevredenheid gemeente en politie: De tevredenheid over de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid door de politie is toegenomen ten opzichte van 2015. Er
zijn minder inwoners (zeer) ontevreden over de politie dan in 2015.

De veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben in 2017 extra
vragen aan de Veiligheidsmonitor toegevoegd over risicobeleving en brandweer. De
uitkomsten worden vergeleken met het gemiddelde van de eenheid Rotterdam.
•

Risicobeleving: Inwoners van Brielle maken zich meer zorgen over risico’s in de
omgeving dan gemiddeld in de eenheid, maar zijn vergelijkbaar met zorgen van
bewoners in de omliggende gemeenten op Voorne-Putten. Inwoners hebben vooral
veel zorgen over het voordoen van een ongeluk of explosie. De zelfredzaamheid in
noodsituaties en de behoefte aan informatie over risico’s in de omgeving zijn wel
gelijk aan het gemiddelde van de eenheid.

•

Brandweer: Afgerond 17 procent van de inwoners uit Brielle heeft in de afgelopen
vijf jaar contact gehad met de brandweer. Ongeveer 12 procent van de inwoners
heeft in die periode wel eens informatie over het brandveilig maken van hun
woning opgevraagd. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de eenheid
Rotterdam.

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2017 zal als input worden gebruikt voor
het op te stellen Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris,

de burgemeester,

N. van Waart

G.G.J. Rensen

