
RIDDERKERK

Aan de leden van de gemeenteraad
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Bijlage(n) : 1

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

236435

H.W.F. Spoorendonk-de Wind
0180-451234
info@ridderkerk. nl
18 december 2020

Betreft: Criminaliteitscijfers 2020 3' kwartaal

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de criminaliteitscijfers over het 3' kwartaal van 2020 ter informatie aan. Helaas laten
de cijfers een flinke stijging zien ten opzichte van het vorige jaar. De twee grootste stijgers zijn diefstal
uit/vanaf motorvoertuigen en fraude. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen lag in het voorgaande jaar lager
en komt nu weer meer richting de aantallen van de jaren daarvoor. Dit kan te maken hebben met mobiel
banditisme, waarbij onze gemeente dit jaar helaas weer meer wordt aangedaan. Een waterdichte
verklaring is hiervoor niet te geven. Wel kunnen we invloed uitoefenen op de hotspots, door daar de
Mobiele Camera Unit in te zetten. De stijging van de fraudecijfers is te verklaren door online oplichting.
Deze liet al een stijging zien, maar is nu nog hoger omdat veel mensen thuis zitten vanwege Covid-19.

De focus bij de politie ligt o.a. op jeugd, stalking en geweld. Hierdoor komen er meer registraties op deze
thema’s. Zo zorgen onderlinge bedreigingen door jeugd bijvoorbeeld voor hogere aantallen in de
bedreigingcijfers. Ook zien we een toename in het aantal huisverboden, wat een verklaring kan geven
voor de stijging in de cijfers van mishandeling.

Gelukkig kunnen we ook positieve zaken benoemen. Zo laten woningtnbraken en vernielingen een daling
zien. Hoewel dit een daling van de objectieve veiligheidscijfers is, zegt dit niets over de subjectieve
veiligheid. Een inbraak heeft een grote impact op de veiligheidsbeleving van mensen. Het is letterlijk een
inbreuk op de leefomgeving van het slachtoffer en heeft grote invloed op zijn of haar veiligheidsgevoel.
Dit zal bijvoorbeeld bij online oplichting een andere emotie zijn

Ons doel is om zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid te vergroten en onze samenleving
veiliger te maken. We blijven ons hier samen met onze partners voor inzetten. Als de cijfers hiertoe
aanleiding geven zullen wij in gezamenlijkheid gepaste maatregelen treffen
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het coltege van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, / / de burgemeester
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