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1. Veiligheidscijfers 2018  
Conform toezegging aan uw commissie stuur ik u hierbij de belangrijkste politiecijfers van het hele jaar 
2018.    
De onderstaande tabel geeft aan wat de ontwikkeling dit jaar is geweest ten opzichte van de jaren 2015, 
2016 en 2017. De ontwikkeling in 2018 ten opzicht van dezelfde periode in 2017 wordt vergeleken met 
de ontwikkeling in de regio Midden-Nederland.  De tabel begint met het totale criminaliteitscijfer; 
daarna volgen de belangrijkste delicten. Dit zijn dus niet alle delicten!  
De stijgingen en dalingen zijn aangegeven in de kolommen die de ontwikkelingen doorgeven.  In de 
legenda staat beschreven wat de verschillende kleuren proberen weer te geven. Deze ontwikkelingen 
worden onder de tabel nader toegelicht. Bij absolute aantallen onder de 10 wordt wel een percentage 
van stijging of daling weergegeven maar deze waarde heeft weinig statistische significantie aangezien de 
aantallen daarvoor te klein zijn.   
 
  

c riminaliteit totaal 1933 1824 1450 1393 –  4% –  4% –  9% + 3%

woninginbraken 342 260 147 92 –  37% –  15% –  32% –  45%

woninginbraak: pogingen 142 111 63 34 –  46% –  16% –  44% –  48%

woninginbraak: geslaagd 200 149 84 58 –  31% –  14% –  22% –  43%

geweld: totaal 185 169 162 143 –  12% –  1% –  16% –  6%

geweld: z eden 7 8 3 7 + 133% + 21% + 100% + 200%

geweld: openlijk geweld 4 5 3 4 + 33% –  4% –  67%

geweld: bedreiging 52 67 43 56 + 30% 0% + 39% + 20%

geweld: mishandeling 105 84 101 64 –  37% –  6% –  40% –  33%

geweld: straatroof 9 3 4 6 + 50% + 10% + 50% + 50%

geweld: ov erval 5 1 6 0 –  100% –  30% –  100% –  100%

geweld: ov erig 3 1 2 6 + 200% + 21% + 100%

huiselijk geweld 59 44 44 39 –  11% –  12% + 5% –  26%

autokraak 177 241 152 124 –  18% –  12% –  26% –  10%

fietsdiefstal 114 89 69 64 –  7% –  8% –  18% + 12%

vernielingen 387 288 241 253 + 5% –  10% –  5% + 19%

zakkenrollen 26 20 17 7 –  59% –  32% –  70% –  43%

inbraak/ diefstal bedrijf en instelling 60 86 44 29 –  34% –  15% –  47% –  7%

winkeldiefstal 46 52 40 75 + 88% –  4% + 117% + 64%

meldingen jongerenoverlast 296 348 328 227 –  31% –  20% –  30% –  32%

o nt w ikkel ing  
2018

t o v  2017, p er  
6-maand s 
p er io d e

2015 2017 20182016

= daling van 10%
of meer

= daling of st ijging
minder dan 10%

= st ijging van 10%
of meer

= daling van 10%
of meer

= daling of st ijging
minder dan 10%

= st ijging van 10%
of meer



                                                                                                          
 
Toelichting 
Criminaliteit totaal (gedaald -4%) 
In 2018 is het totaal aantal geregisterde misdrijven in Huizen met 4% gedaald ten opzichte van 
2017. Dit is hetzelfde als de gemiddelde daling in Midden-Nederland van 4%. Een aantal delicten 
laat een sterke afname zien ten opzichten van 2017. Zo is het aantal woninginbraken gedaald 
met 37%, autokraken met 18% en het aantal bedrijfsinbraken met 34%. Het aantal 
winkeldiefstallen is juist sterk gestegen met 88%.  
 
Woninginbraken (fors gedaald -37%) 
De daling van het aantal woninginbraken heeft zich in 2018, voor het vierde jaar op rij, weer 
verder doorgezet. Zowel het aantap pogingen als het aantal ‘geslaagde’ inbraken is fors 
afgenomen. In 2015 waren er nog 342 inbraken, in 2018 is dit aantal afgenomen naar 92. Ook in 
de regio Midden- Nederland is in 2018 het aantal woninginbraken gedaald (-15%), maar deze 
daling was minder sterk dan in Huizen. De intensieve aanpak van het woninginbrakenteam van 
politie en de preventieve aanpak van de gemeente (voorlichting, subsidieregeling 
inbraakwerende maatregelen, preventieve dwangsom gericht tegen personen die 
inbrekerswerktuigen voorhanden hebben, en diverse andere preventieve acties) werpt z’n 
vruchten af. Deze intensieve aanpak wordt ook in 2019 voortgezet. 
 
Geweld (gedaald -12%) 
Het totaal aantal geweldsmisdrijven is in 2018 met 12 % gedaald ten opzichte van 2017. 
Regionaal was er gemiddeld genomen een afnamen van 1%.  Het aantal zedendelicten, gevallen 
van openlijk geweld, bedreigingen , straatroven en overig geweld zijn alle toegenomen. Het 
aantal Mishandelingen (-37) en overvallen (-100%) is afgenomen. 
Met betrekking tot de stijging van het aantal zedendelicten (+ 133%), openlijk geweld feiten (+ 
33%), straatroven (+50%) en overige geweldsfeiten (+200%) kan gezegd worden dat de 
stijgingspercentages weliswaar hoog zijn, maar dat de absolute aantallen laag zijn. Dit neemt 
niet weg dat elk van deze misdrijven is er een te veel is. Ik houdt deze stijgende trend, samen 
met politie, nauwlettend in de gaten. 
 
Huiselijk Geweld (gedaald -11%) 
Het aantal Huiselijk Geweld zaken is gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit is een 
positieve ontwikkeling. Ik ben mij er echter van bewust dat huiselijk geweld veelal buiten het 
zicht van de overheid en hulpverlenende instanties plaatsvindt, waarbij slachtoffers lang niet 
altijd contact opnemen met politie. Het is daarom van belang dat wij als gemeente, samen met 
politie, Veilig Thuis, andere betrokken ketenpartners en hulpverleningsinstanties aandacht blijft
houden voor deze vorm van geweld.   
 
Autokraak (gedaald -18%) 
Het totaal aantal autokraken is het afgelopen jaar verder gedaald met 18% ten opzichte van 
2017. De waarschuwingsacties in het hotspotgebied Nautisch Kwartier hebben resultaat gehad 
maar het gebied is nog steeds in trek bij auto-inbrekers. Gemeente, politie en ondernemers 
aldaar, blijven met elkaar in gesprek om het aantal autokraken te verminderen. 
 
Vernielingen (gestegen +5%) 
Het aantal vernielingen is met 5% gestegen ten opzichte van 2017. De afgelopen jaren was een 
dalende trend zichtbaar en deze daling heeft zich helaas niet verder doorgezet. Het komende 
jaar zal, mede met behulp van de “aanpak overlast in de openbare ruimte”, getracht worden 



                                                                                                          
het aantal vernielingen verder omlaag te krijgen.  Het doen van aangifte wordt altijd 
geadviseerd door politie en gemeente. De gemeente doet zelf altijd aangifte van vernieling. 
 
Inbraak/diefstal bedrijf en instelling (fors gedaald -34%) 
Het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven en instellingen is voor het derde jaar op rij fors 
gedaald. Ook hier geldt, net als bij woninginbraak, dat een intensieve aanpak van politie 
gecombineerd met een preventieve aanpak van gemeente effectief lijkt te zijn. Deze aanpak zal 
in 2019 voortgezet worden. 
 
Winkeldiefstal (fors gestegen +88%) 
Het aantal winkeldiefstallen is toegenomen van 40 in 2017 naar 75 in 2018. Dit is een forse 
toename. Het afgelopen jaar is tijdens de Keurmerk Veilig Ondernemen bijeenkomsten 
aandacht besteed aan het verhogen van de aangiftebereidheid onder ondernemers. Met name 
voor kleine ondernemingen is het doen van aangifte, vooral bij een heterdaadsituatie, 
tijdrovend waarbij de winkel in sommige gevallen tijdelijk dicht moet. Dit maakt dat lang niet 
alle ondernemers aangifte doen van winkeldiefstal. Deze extra aandacht voor het doen van 
aangifte kan van invloed zijn op de stijging van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen. 
Daarnaast is de stijging te verklaren doordat enkele grote winkelketens het afgelopen jaar extra 
hebben ingezet het opsporen en aangifte doen van winkeldiefstallen. Het kan als een positief 
signaal opgevat worden dat winkeliers meer geïnvesteerd hebben in de aanpak van 
winkeldiefstallen.  
 
Jeugd (fors gedaald -31%) 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Huizen is in 2018 afgenomen met 31% ten opzichten 
van 2017. In Midden-Nederland is het aantal meldingen in dezelfde periode afgenomen met 
20%. Het project “integrale aanpak overlast in de openbare ruimte” lijkt succesvol te zijn. In 
deze aanpak wordt intensief samengewerkt met de betrokken ketenpartners, is de boa-
capaciteit door middel van een Jeugdboa uitgebreid, zijn extra toezichthouders ingehuurd in 
periodes en op locaties waar extra toezicht wenselijk was en zijn er extra jeugdwerkers gerichter 
ingezet. Het project heeft een looptijd tot 1 juli 2019 en de aanpak wordt in ieder geval tot die 
tijd voortgezet. In het actieprogramma 2019-2020 zal het college vaststellen op welke wijze “de 
integrale aanpak overlast in de openbare ruimte” de komende jaren gecontinueerd en 
gefinancierd gaat worden. 
 
 
2. Evaluatie Jaarwisseling 2018-2019 
De jaarwisseling 2018-2019 in Huizen is goed verlopen. De intensieve voorbereiding en samenwerking 
met de politie, gemeentelijke boa’s, ingehuurde toezichthouders, jongerenwerk, het JPT-team van Versa 
Welzijn, winkeliers en bewoners heeft ook dit jaar zijn vruchten afgeworpen.   
Het was voor de derde keer op rij een zeer rustige jaarwisseling, zonder veel schade.  
Ook de gerapporteerde overlast van vuurwerk is beperkt gebleven. 
 
Schade aan gemeentelijke eigendommen  
De doelstelling van dit project was om qua schade niet hoger uit te komen dan het schadebedrag van de 
jaarwisseling 2017-2018 , namelijk € 10.000,- directe onverzekerde schade en € 10.000,- eigenrisico aan 
verzekerde schade. 
Het totale (gemeentelijke) schadebedrag tijdens de jaarwisseling en de dagen daaromheen is dit jaar 
vooralsnog onder de € 6000,- gebleven. De eigen risico kosten bedragen vooralsnog € 0 ,-.  
De doelstelling is dan ook ruimschoots bereikt. 
 



                                                                                                          
(Geluids) overlastmeldingen vuurwerk  
De politie kreeg in de maanden november en december 2018, 25 meldingen binnen over 
geluidsoverlast, veroorzaakt door vuurwerk. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 24. 
Het aantal meldingen van geluidsoverlast, veroorzaakt door vuurwerk, bij het Meldpunt 
Vuurwerkoverlast, is iets gestegen. In de periode van 5 november 2018 tot en met 2 januari 2019  
kwamen er 693 meldingen binnen, tegen 683 meldingen in dezelfde periode vorig jaar.  
De doelstelling, minder meldingen van geluidsoverlast, veroorzaakt door vuurwerk is daarmee net niet 
bereikt. 
 
Vuurwerkvrije zones, extra toezicht  
De vuurwerkvrije zones Oostermeent en Holleblok hebben goed gewerkt, mede dankzij intensief 
toezicht. Op grond van het rustige verloop van de huidige jaarwisseling en die van de vorig jaar zien wij 
vooralsnog geen aanleiding om de huidige vuurwerkvrije zones verder uit te breiden.  
 
Voorlichting 
Op alle basisscholen in Huizen hebben de brandweer en boa’s aan de oudste leerlingen lessen gegeven 
over de gevaren van vuurwerk. Op alle middelbare scholen in Huizen is voorlichting gegeven door Halt 
over de regels omtrent vuurwerk, de vuurwerkoverlast voor met name ouderen en dieren, de 
vernielingen van gemeentelijke eigendommen en over de gevaren van vuurwerk. Daarnaast hebben alle 
ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar een brief van de burgemeester over dit onderwerp 
ontvangen.  
 
Afval  
Ter voorkoming van vernieling door vuurwerk zijn vanaf 15 december 2018 gefaseerd alle afvalbakken in 
de parken en op de stranden afgesloten. In alle winkelcentra zijn afvalbakken tijdelijk weggehaald en, 
tijdens de openingstijden van de winkels, vervangen voor kliko’s. Alle andere openbare afvalbakken zijn 
alleen tussen kerst en oud en nieuw afgesloten geweest. 
Ook dit jaar heeft Huizen Schoon zich weer met vrijwilligers ingezet om gezamenlijk het vuurwerkafval 
op te ruimen. Door deze inzet, de inzet van de gemeentelijke reinigingsdienst en de inzet van bewoners 
die hun eigen vuurwerkresten hebben opgeruimd, is het afval na oud en nieuw snel opgeruimd.  
 
Kosten  
De intensieve aanpak kost geld. Dit geld komt deels uit bestaande budgetten en deels uit het project 
“aanpak overlast in de openbare ruimte": 

- Inhuur extra toezicht: € 16.323,28 exclusief btw.  
(project “aanpak overlast in de openbare ruimte") 

- Jeugdboa voor 2 jaar: PM  
(project “aanpak overlast in de openbare ruimte") 

- Afvalbakken verwijderen en extra schoonmaak Tomin-groep: 10.000,-  
(budget Wijkbeheer & Service) 

- Voorlichtingslessen HALT in voortgezet onderwijs: 6375,- incl. BTW 
(budget Lokaal Veiligheidsbeleid) 

- Brieven aan bewoners, ouders en winkeliers: PM  
(budget Lokaal Veiligheidsbeleid) 

 
Aandachtspunten voor komende jaren   
- De aanpak Oud en Nieuw wordt, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, deels gefinancierd 

vanuit het project “aanpak overlast in de openbare ruimte”. Dit project heeft een looptijd 
tot 1 juli 2019. In het voorjaar 2019 stelt het college van burgemeester en wethouders het 
actieprogramma 2019-2020 vast waarin zal worden opgenomen op welke wijze “de aanpak 
overlast in de openbare ruimte" de komende jaren gecontinueerd en gefinancierd gaat 
worden. Dit zal mede bepalend zijn voor de intensieve aanpak Oud en Nieuw voor de 
jaarwisseling 2019-2020. 



                                                                                                          
- Uiterlijk in 2020 wordt onderzocht of het organiseren van een centraal vuurwerkfeest bij 

het Nautisch Kwartier een haalbaar alternatief is. 
 
3. Buurtbemiddeling 2018 
  
Het project Buurtbemiddeling (Versa Welzijn) heeft de voorlopige cijfers bekendgemaakt:  
In 2018 zijn 48 zaken aangemeld en deze zijn allemaal in behandeling genomen. Het streefaantal 
conform de afspraken is 50 zaken per jaar. Ten opzichte van 2017 is het aantal aangemelde zaken 
behoorlijk gedaald. Ten opzichte van het jaar daarvoor is er slechts een lichte daling zichtbaar.  
 
2018 : 48 per jaar 
2017 : 70 per jaar 
2016 : 52 per jaar  
2015 : 43 per jaar  
De meeste mensen melden zichzelf aan, na advies hierover door gemeente, de corporatie of de politie.  
De belangrijkste problemen die bewoners ervaren met hun buren zijn: 
Geluidsoverlast, tuin-/grondgeschillen, pesterijen/treiteren en overlast van dieren. Vaak gaat het om 
een combinatie van problemen. Buurtbemiddeling voorziet duidelijk in een behoefte bij bewoners 
waardoor met bemiddeling door een onafhankelijke derde, burenproblemen tot een oplossing kunnen 
worden gebracht.  
 
  
4. Versterkingsgelden 2019 voor lokale aanpak polarisatie & radicalisering  
  
Ook in 2019 ontvangt Huizen weer Rijksgelden ter versterking van de aanpak van radicalisering. 
Dit jaar ontvangt Huizen € 139.700,-. Hiervan is € 47.500,- bedoeld voor de versterking van de 
lokale aanpak en € 92.200,- voor de versterking van de aanpak op districtsniveau. De 
problematiek van radicalisering houdt zich niet aan de gemeentegrenzen en we hebben de 
afgelopen jaren een stevige samenwerkingsbasis gelegd met de andere gemeenten in het Gooi 
als het gaat om de persoonsgerichte aanpak. Aankomend jaar zal in het teken staan van de 
ontwikkeling van een districtelijk preventief beleid.  
De toekenning is opgebouwd uit de volgende elementen: 
Lokaal 

 Een onderzoek naar aanknopingspunten in de samenwerking met de 
onderwijsinstellingen; 

 Doorontwikkeling van het sleutelfigurennetwerk;
 Ondersteunen van initiatieven van netwerken; 
 Intervisie voor individuele medewerkers. 

Districtelijk 
 Inzet van een districtelijke netwerkregisseur; 
 Ondersteuning van het regionale casusoverleg en de persoonsgerichte interventies; 
 Trainen van nieuwe medewerkers in het herkennen van signalen; 
 Verdiepende training van bestaande medewerkers. 

 
De activiteiten worden verder uitgewerkt in het actieprogramma van het integraal 
veiligheidsplan voor de periode 2019 – 2020. Deze zal, zoals eerder benoemd, in maart 
beschikbaar komen.  
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