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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u de eerste veiligheidsmonitor over 2020 aan. Deze gaat
over de periode januari tot en met april 2020. De monitor bestaat uit drie
onderdelen: politiecijfers over incidenten en misdrijven, cijfers over
meldingen bij het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) en de uitkomst van de
raadpleging van het veiligheidspanel. Bij de monitor is een factsheet met
cijfers van de Veiligheidsregio Groningen als bijlage toegevoegd.
Een aantal cijfers uit de veiligheidsmonitor lichten we in deze brief kort toe.
Voor veel cijfers geldt dat de COVID-19 maatregelen invloed hebben gehad
op het aantal incidenten of meldingen.
Politiecijfers
De politiecijfers van de veiligheidsmonitor voor de gemeente Groningen zijn
in lijn met de politiecijfers uit de landelijke veiligheidsmonitor: de politie
registreert minder traditionele criminaliteit als gevolg van de COVID-19
maatregelen.
Ten eerste is deze daling te zien bij de vermogensdelicten: woninginbraken,
diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, fietsendiefstal en bedrijfscriminaliteit.
Hierbij bestaat bedrijfscriminaliteit voor 79 procent uit winkeldiefstal en voor
21 procent uit diefstal of inbraak bij bedrijven en instellingen. Diefstallen
nemen af doordat de gelegenheid mogelijk minder groot is. Bij woningen is
de gelegenheid tot inbreken bijvoorbeeld kleiner, omdat aanzienlijk meer
mensen thuis zijn. De gelegenheid voor winkeldiefstallen is kleiner, omdat
men 1.5 meter afstand van elkaar moet houden. Daardoor zijn individuele
klanten beter zichtbaar voor medewerkers, wat een potentiële preventieve
werking heeft tegen winkeldiefstal.
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Ten tweede is het aantal geweldsincidenten en drugsincidenten in periode
2020-1 gedaald ten opzichte van 2019-3 (september tot en met december).
Drugshandel is gestegen in 2018, maar zet in 2019 weer een daling in. Deze
daling is ook te zien in de eerste periode van 2020. Een verklaring voor de
initiële stijging in 2018 zijn de camera’s die weg zijn gehaald uit het “gele
loper” gebied1. Hierna is door gemeente en politie extra ingezet op bestrijding
van overlast en drugshandel in dit gebied, waarna het aantal incidenten in
2019 weer is gedaald. De verdere daling in 2020 is mede te wijten aan de
COVID-19 maatregelen.
De politiecijfers over overlast zijn vergeleken met periode 2019-1. Dit om
rekening te houden met seizoensinvloeden. Over het algemeen wordt in de
zomer namelijk meer overlast ervaren dan in de winter. Ten opzichte van
2019-1 is het aantal incidenten van overlast licht gedaald. Binnen de
verschillende vormen van overlast is burengerucht toegenomen. De mogelijke
verklaring voor de toename in burengerucht is dat veel meer mensen thuis
aanwezig zijn en daardoor meer geluid produceren. Daarnaast lijkt
burengerucht veroorzaakt te worden door meer huiselijke relatieproblemen
die zich voordoen in deze periode. Naast burengerucht is ook de categorie
overig toegenomen. Deze categorie bestaat uit overlast veroorzaakt door
verwarde personen, maar ook door jeugd en daklozen. Sterke dalers binnen de
overlastgroep waren drank/drugsoverlast en verkeersoverlast. De verklaring
voor de afname in drank/drugsoverlast is de tijdelijke sluiting van de horeca.
De duiding die aan de afname in verkeersoverlast gegeven kan worden, is de
afname in woon-werkverkeer als gevolg van thuiswerken.
Meldpunt Overlast en Zorg
Sinds 2017 maken cijfers over meldingen aan het Meldpunt Overlast en Zorg
van de gemeente Groningen onderdeel uit van de Veiligheidsmonitor.
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van structurele
overlast. Mensen vragen het Meldpunt om advies, verlangen actie vanuit
instanties, of willen vastlegging van hun klacht. Eén melding kan staan voor
een reeks van incidenten. Bij het Meldpunt kunnen mensen ook melding
maken van zorgen die ze hebben om een buurtgenoot. Het gaat dan
bijvoorbeeld om verwaarlozing, verslaving of psychische problemen.
In 2020-1 zijn er 1000 meldingen bij het Meldpunt binnengekomen, dit zijn
22 procent minder meldingen dan in de periode 2019-1. Het aantal
overlastmeldingen van Meldpunt Overlast en Zorg zijn in de
veiligheidsmonitor in een grafiek uitgesplitst naar soort. In deze grafiek is te
zien dat de daling van het aantal meldingen vooral te zien is bij
geluidsoverlast, drugsoverlast, horeca en kamerverhuur. De enige toename is
aanwezig in de categorie zorg. Dit komt deels door zorgen rondom COVID19 en deels door zorgen rondom psychiatrische problematiek van buren.
1

Cameratoezicht gele loper (collegebrief 15 december 2017).
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Daarnaast is het aantal meldingen per 1000 inwoners voor de gebiedsdelen
bekeken. In het Centrum is een sterke daling te zien ten opzichte van periode
2019-1. Deze daling in overlast in het centrum komt met name door een
daling in alcohol/drugs overlast, jeugdoverlast, horeca overlast,
geluidsoverlast en kamerverhuur. De tijdelijke sluiting van alle horeca is
hiervoor een verklaring. Een andere verklaring ligt hem mogelijk in de extra
inzet van gemeente en politie op een aantal overlast gevende studentenpanden
in 2019. In 2020 zijn de overlastmeldingen ten aanzien van deze panden
afgenomen.
Veiligheidspanel
In de monitor worden de resultaten van de peiling onder het veiligheidspanel
gepresenteerd. Deze keer hebben 2094 deelnemers vragen beantwoord over
hun veiligheidsbeleving in de stad. Van de deelnemers van het
veiligheidspanel geeft 14,9 procent aan zich soms onveilig te voelen en 1,8
procent aan zich vaak onveilig te voelen. Het percentage deelnemers dat zich
soms of vaak onveilig voelt is 4 procent hoger dan in de vorige meting.
Voor wat betreft de indicatoren dreiging, verloedering en overlast zien we net als in de vorige periode - kleine verschillen tussen de metingen. De
indicator overlast is uitgesplitst per gebiedsdeel. Hier is te zien dat de ervaren
overlast in alle stadsdelen is afgenomen. De daling zet verder door in het
stadsdeel Centrum en het stadsdeel Oude wijken.
Factsheet Veiligheidsregio Groningen
Verder is net als bij de vorige monitor een factsheet van de Veiligheidsregio
Groningen over de periode 2020-1 toegevoegd, met de uitrukcijfers van de
brandweer en informatie over buurtbrandweerzorg. Er is voor gekozen om op
hoofdlijnen inzicht te geven in de werkzaamheden van de brandweer, cluster
Stad (onderdeel van de GR Veiligheidsregio Groningen).
De volgende monitor bieden wij u in september 2020 aan. Wij vertrouwen er
op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

