De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

-

Ons kenmerk:

177156

Contact:

L. Scholte

Doorkiesnummer:

0180-698255

E-mailadres:

l.scholte@bar-organisatie.nl

Datum:

14 juli 2020
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Geachte leden van de raad,
Middels deze brief informeer ik u graag over het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2019 regio
Rotterdam. In dit rapport kunt u de misdrijfcijfers en aantallen incidenten terugvinden van onder
andere Albrandswaard.
Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam
Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld wordt sinds 2014 uitgevoerd door de VeiligheidsAlliantie regio
Rotterdam (VAR). De VAR is het samenwerkingsverband van en voor de 25 gemeenten, het
Openbaar Ministerie en de politie binnen de eenheid Rotterdam op het gebied van integraal
veiligheidsbeleid.
Een belangrijk doel van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is het monitoren van de thema’s uit het
vastgestelde Regionale Beleidsplan en de veel voorkomende criminaliteit, zodat eventueel
bijsturing kan plaatsvinden. De monitor is niet bedoeld om een compleet beeld te geven van alle
misdrijven. Een keer in de twee jaar wordt ook de sociale veiligheid (veiligheidsgevoel) middels
enquêtes onder de bewoners onderzocht. De uitkomsten hiervan zijn in het rapport terug te lezen
onder het kopje ‘veiligheidsmonitor’.
Het rapport met de cijfers over 2019 (GVB jaarrapport 2019) is terug te vinden op internet via
bijgaande link: https://veiligheidsalliantie.nl/monitoring
Situatie Albrandswaard
In het kort is te zien dat het totaal aantal misdrijven in 2019 (1095) hoger ligt dan in 2018 (964).
Tegelijkertijd worden de leefbaarheid en veiligheid beter gewaardeerd naar een 7,8 en 7,5.
De stijging van het aantal misdrijven is in de hele regio zichtbaar. In Albrandswaard is met name
het aantal mishandelingen, huiselijk geweld en diefstal van brom-, of snor-, fiets toegenomen.
Bedreigingen en geweld zijn daarentegen flink gedaald. Ook het aantal diefstal uit/van
motorvoertuigen is gedaald. Het aantal woninginbraken zijn redelijk stabiel gebleven.
De komende tijd wordt samen met politie en boa’s extra ingezet op de preventie van fietsendiefstal
en staat onder meer de maand september in het teken van fietsendiefstal. Verschillende
preventieve acties worden gehouden, voorlichting wordt gegeven en de bewustwording wordt
versterkt.
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De toename van mishandelingen en huiselijk geweld lijken voor een belangrijk deel toe te schrijven
aan de versterkte aandacht voor het melden van dit soort misdrijven. Ook wordt er meer ingezet op
dit thema en is de registratie verbeterd. Hiermee is de zichtbaarheid flink verbeterd en kan eerder
geïntervenieerd worden. Hetzelfde geldt voor het aantal personen met verward gedrag, waarbij de
afgelopen jaren een stijgende lijn te zien is in de regio.
De aanzienlijke stijging van jeugdoverlast (49%) is opvallend. In de regio zijn lichtere stijgingen te
zien. Het aantal meldingen is in Albrandswaard gestegen naar 52 meldingen. De totale aantallen in
de andere gemeenten liggen echter aanzienlijk hoger, zoals 140 in Barendrecht en 154 in
Ridderkerk. De toename in Albrandswaard kan te maken hebben met het beroep dat we doen op
inwoners om jeugdoverlast te melden, zodat politie, boa’s en jongerenwerkers een goed beeld
krijgen van de overlast en hier gericht op kunnen inspelen. Tegelijkertijd vormt dit een speerpunt op
de korte en langere termijn.
In de Veiligheidsmonitor is het opvallend te zien dat inwoners minder jeugdoverlast ervaren.
Inwoners ervaren ook minder fysieke verloedering, verkeersoverlast en sociale overlast. De
rapportcijfers op basis van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeenten zijn in de afgelopen twee
jaar licht verbeterd. Bewoners geven de leefbaarheid in 2019 een 7.8 (in 2017 een 7.5) en de
veiligheid een 7.5 (in 2017 een 7.3). Minder inwoners voelen zich onveilig, de kans op een
woninginbraak wordt lager ingeschat en er wordt minder criminaliteit ervaren in de eigen buurt. Dit
kan het resultaat zijn van de vele preventieve acties die wij de afgelopen twee jaar hebben
gehouden. Regionaal is deze lichte verbetering ook waar te nemen.
Het veiligheidsbeeld van Albrandswaard bespreek ik structureel met de politie. In deze overleggen
bekijken we of er extra inzet nodig is op bepaalde onderwerpen. Tevens worden deze cijfers
meegenomen in de evaluatie en de opstelling van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid en de
actieplannen veiligheid.
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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