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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doen wij u het definitief vastgestelde ‘Integraal plan van aanpak
woninginbraken’ toekomen. In deze brief lichten wij u toe hoe dit plan tot
stand is gekomen en benoemen wij een aantal punten uit het plan. Tevens
geven wij een beeld van het (aanzienlijk gedaalde) aantal woninginbraken in
de afgelopen jaren.
Aanleiding
In 2014 is de aanpak van woninginbraken in de stad Groningen (en landelijk)
geprioriteerd omdat een stijging van het aantal woninginbraken in de
voorgaande jaren werd geconstateerd. De prioritering is vastgelegd in de
Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 en de daarop gebaseerde
jaarplannen Veiligheid 2015, 2016 en 2017. Waar het aantal woninginbraken
in Groningen in 2013 lag op 1324 hebben wij ons ten doel gesteld dit aantal
in 2015 terug te brengen naar 1000. Hiermee sloten wij aan bij de doelstelling
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een daling te realiseren van
minimaal 30% in 2017.
Met het oog op de genoemde doelstelling heeft de gemeente in 2014 de al
bestaande integrale aanpak geïntensiveerd en nadrukkelijk de regierol gepakt
ter verbetering van de coördinatie van de aanpak. In april 2015 is een tijdelijk
`integraal plan van aanpak woninginbraken’ vastgesteld. Dit plan hebben wij
u bij brief van 27 mei 2015 (briefnr. 4980402) toegestuurd. Onderdeel van het
plan was het - zo nodig - aan de hand van de opgedane ervaringen aanpassen
van de bestaande aanpak en het uittesten van nieuwe maatregelen in het kader
van inbraakpreventie. Op basis van de opgedane ervaringen zou worden
bezien of het wenselijk is deze maatregelen structureel te implementeren in de
aanpak.
Het bijgevoegde definitieve plan van aanpak is het resultaat van de in de
afgelopen jaren opgedane ervaringen.
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Beeld aantal woninginbraken
De geïntensiveerde integrale inzet lijkt op langere termijn zijn vruchten af te
werpen nu, na de aanzienlijke daling in voorgaande jaren, het aantal
woninginbraken in 2016 laag is gebleven. Het aantal woninginbraken in de
afgelopen jaren:
Aantal woninginbraken
2013
2014
2015
2016

1324
1186
860
879

Gelet op de cijfers is de in 2014 gestelde (ambitieuze) doelstelling voor 2015
ruimschoots gehaald en is het lage aantal inbraken gecontinueerd in 2016.
Opmerkingen t.a.v. het definitieve plan
De ervaringen in de afgelopen jaren en de ontwikkeling van het aantal
woninginbraken geven geen aanleiding de aanpak te veranderen. In de basis
is de aanpak daarom onveranderd gebleven, zij het dat de coördinatie van en
onderlinge samenwerking binnen de aanpak in de afgelopen jaren aanzienlijk
is verbeterd. Kern van de aanpak van woninginbraken is dat deze integraal en
hotspotgericht is. Dat wil zeggen: zodra ergens in de stad een substantiële
inbraakgolf wordt geconstateerd worden in de betreffende buurt door
gemeente en politie, in samenwerking met woningcorporaties, specifieke
acties ondernomen. Voor de te ondernemen acties wordt gewerkt met een
‘menukaart’ met maatregelen die, afhankelijk van de plaatselijke situatie,
kunnen worden ingezet in de betreffende hotspot.
Daarnaast is er structurele inzet van het politie-woninginbraakteam, dat
fulltime belast is met de opsporing van daders van woninginbraken, en
medewerkers van Stadstoezicht, die preventie- en toezichttaken uitvoeren.
Met ingang van juli 2015 zijn handelaren in tweedehands goederen verplicht
door hen aangekochte goederen te registreren in het zogenoemde Digitaal
Opkopersregister (DOR). Dit register is gekoppeld aan de website
stopheling.nl, op welke website gestolen goederen geregistreerd staan. Op
deze wijze kan heling sneller en op eenvoudiger wijze worden bestreden.
Politie en Stadstoezicht controleren op de nakoming van de
registratieverplichting en treden waar nodig handhavend op conform het door
ons vastgestelde handhavingsbeleid. Deze controle en handhaving vormen
een structureel onderdeel van de aanpak woninginbraken.
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Sinds eind 2016 wordt onder regie van het Veiligheidshuis gewerkt met een
persoonsgerichte aanpak die specifiek gericht is op (potentiële) inbrekers. De
politie prioriteert personen die voor deze aanpak in aanmerking komen. Aan
elke geprioriteerde persoon wordt een ‘adoptie-agent’ gekoppeld, die samen
met de reclassering, een vertegenwoordiger uit een WIJ-team en eventuele
andere partners een plan van aanpak opstelt voor de betreffende persoon. De
aanpak is vergelijkbaar met de aanpak van veelplegers en lokale meerplegers.
De procesregie op casusniveau ligt bij het Veiligheidshuis. Betrokken
partners zijn: politie, Openbaar Ministerie, gemeente,
welzijnsorganisaties/sociale teams, Bureau Jeugdzorg, de GGD (OGGZ), de
drie reclasserings-organisaties, leerplichtambtenaren en Sociale Zaken van de
gemeente.
Bij de aanpak woninginbraken bestaat bijzondere aandacht voor de eigen
verantwoordelijkheid van de burger wat betreft het voorkomen van
woninginbraken (burgerparticipatie). Met het oog hierop stimuleren en
ondersteunen wij initiatieven van burgers tot het opzetten van een
buurtpreventieteam en/of whatsapp-groep. Daartoe hebben wij in augustus
2015 de ‘Handreiking buurtpreventie gemeente Groningen’ opgesteld. Wij
hebben u hierover bij brief van 17 maart 2016 (briefnr 5564051)
geïnformeerd. In februari 2016 is tevens de ‘Handleiding whatsapp
buurtpreventie’ opgesteld.
Gebleken is dat het animo tot het opzetten van een buurtpreventieteam tot nu
toe laag is. Op dit moment kent Groningen één buurtpreventieteam, in
Vinkhuizen. Hoeveel whatsapp-groepen bestaan is onbekend, omdat deze
groepen veelal in beslotenheid worden geformeerd, zonder dat daarvoor
gemeente en/of politie worden benaderd.
Studenten
Bij de aanpak bestaat tevens bijzondere aandacht voor de doelgroep
studenten, omdat het aantal woninginbraken onder deze doelgroep al jaren
verhoudingsgewijs hoog is. Naast voorlichting zijn in de afgelopen jaren
meerdere preventie-initiatieven ontplooid gericht op studenten.
Met gebruikmaking van subsidie van het Ministerie voor Veiligheid en
Justitie zijn in 2016 in de wijk Vinkhuizen, in samenwerking met een
woningcorporatie, antiflippersloten aangebracht in studentenwoningen. In
vier straten is bij in totaal 336 studentenwoningen een antiflipperslot
geplaatst. Met de sloten wordt voorkomen dat via de relatief eenvoudige
flippermethode wordt ingebroken.
In 2014/2015 en 2015/2016 hebben wij voor bewoners van studentenhuizen
de competitie `Leukste studentenhuis van Groningen’ georganiseerd. De
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opzet van deze competitie staat beschreven in het hiervoor genoemde tijdelijk
plan van aanpak woninginbraken. De ervaring van de betrokken instanties
(politie, gemeente, brandweer) is dat deze competitie niet of nauwelijks
bijdraagt aan verhoging van het bewustzijn onder studenten dat ze alert
moeten zijn op inbraken. Om die reden is besloten de competitie geen vervolg
te geven.
Ook voor het overige blijkt het (al jaren) erg lastig om studenten te bereiken als
het gaat om inbraakpreventie, en veiligheidsthema`s in het algemeen. Wij blijven
echter pogingen ondernemen om het bewustzijn onder studenten omtrent
veiligheidsthema`s als inbraakpreventie te verhogen. Met het oog hierop nemen
we in 2017, samen met de politie en met steun van onderzoeksbureau TNO, deel
aan de pilot Community Policing. Community Policing is een visie op
politiewerk, waarbij volgens een gebiedsgerichte en doelgroepgerichte aanpak
wordt gewerkt aan een veiliger leefomgeving van bewoners. In de pilot richten
we ons specifiek op studenten, o.m. met het thema inbraakpreventie. Naast de
inbreng van politie en gemeente zal in de pilot vooral aandacht worden besteed
aan de vraag wat studenten voor zichzelf en voor anderen kunnen doen om een
veilige woon- en leefomgeving te creëren.
De pilot wordt uitgevoerd in vijf Europese steden en wordt gefinancierd door het
onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.
Financiën
Vanuit de middelen voor Veiligheidsbeleid is voor 2017 €105.000
beschikbaar voor de aanpak van woninginbraken. Zoals gezegd wordt de pilot
Community Policing gefinancierd uit Europese middelen.
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

