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Evaluatie 2018 inbraakpreventieplan:
Inleiding:
In de raadsvergadering van september 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de door uw raad
vastgestelde maatregelen uit het plan van aanpak tegen woningbraak. Daarbij is afgesproken om de
veiligheid voor wat betreft woninginbraken in 2018 andermaal te evalueren. Die evaluatie ligt thans
voor.
Resultaten:
Ten behoeve van deze evaluatie willen wij u de cijfers over de afgelopen jaren voorleggen.
Jaar
2010 2011
2012
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8
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8

3
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3

7

Poging tot
woninginbraak

4

4
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6

1

2

1

7

5
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16

9

5

12

10

12

In vergelijking met de periode van 2010 tot en met 2016 ligt het aantal inbraken, inclusief de pogingen
daartoe, in 2017 dus iets onder het gemiddelde. Net als bij de vorige evaluatie is het goed om te
realiseren dat het riskant is om conclusies te trekken op basis van kleine getallen die nu eenmaal aan
een gemeente als Rozendaal verbonden zijn. Toch lijkt het er op dat de genomen maatregelen en de
samenwerking tussen de inwoners van Rozendaal, de WhatsAppgroepen (voorheen de
buurtpreventie) en de politie in de afgelopen jaren effect hebben gehad. De pieken in de inbraakcijfers
van 2011, 2012 en 2013 hebben zich gelukkig niet meer voorgedaan.
Zoals u in de tabel kunt zien waren er in 2017 10 huishoudens slachtoffer van een woninginbraak of
een poging daartoe. Slechts in 2 gevallen ging het om een daadwerkelijke inbraak. 1 keer was er in
2017 sprake van een insluiping (door een open raam of deur naar binnen glippen) en in 7 gevallen was
er sprake van een mislukte poging (deur of raam proberen te forceren) om in te breken.
Het eerste half jaar van 2018 was relatief rustig. In deze periode is er 3 x ingebroken in onze gemeente
en was er slechts één keer sprake was van een (mislukte) poging daartoe.
Stand van Zaken met betrekking tot de door uw raad vastgestelde maatregelen:
Hieronder hebben wij de stand van zaken met betrekking tot de door uw raad vastgestelde
maatregelen weergegeven.
Voorlichting
In het tweewekelijks verschijnende gemeenteblad “In de Roos” is een vaste pagina voor openbare
orde en veiligheid opgenomen en ook op de website is een vast gedeelte voor openbare orde en
veiligheid ingeruimd. Het dagelijks bestuur besteedt daarin periodiek aandacht aan
preventiemaatregelen tegen woninginbraak, autocriminaliteit en aan zogenaamde "babbeltrucs" aan
de deur. Onze inwoners worden op deze manier eveneens geïnformeerd over brandveiligheid en
volksgezondheid. Ook op deze wijze meent het college blijvend een belangrijke bijdrage te leveren
aan de betrokkenheid van onze inwoners en het verhogen van de (gevoelens van) veiligheid in onze
gemeente.

In het recente verleden zijn er door het college van burgemeester en wethouders, in samenwerking
met de politie voorlichtingsavonden over inbraakpreventie georganiseerd. Omdat de belangstelling
voor deze bijeenkomsten terugliep is van de zijde van de politie geopperd om gebruik te maken van
moderne(re) communicatiemiddelen. Inmiddels heeft de politie via het WhatsAppnetwerk diverse
voorlichtingsvlogs verzonden, waarmee een groot aantal deelnemers in keer wordt bereikt. Het
unitbureau IJsselwaarden heeft een eigen facebookpagina waarop deze voorlichtingsvlogs eveneens
kunnen worden bekeken. Het college vindt dit een goed alternatief voor de voorlichtingsavonden.
WhatsApp & Burgernet
Met ingang van april 2013 is een project tot het inzetten van burgernet met betrekking tot
woninginbraak, over de hele regio verspreid.
Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven,
die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint, bijvoorbeeld, bij diefstal of
inbraak, of bij het zoeken naar een vermist kind.
Uit onderzoek is gebleken dat er ten gevolge van het inzetten van burgernet, meer informatie
binnenkomt over woninginbraken en dat deze informatie bijdraagt aan de oplossing daarvan.
Daarnaast blijkt dat de burgernetters zelf alerter zijn geworden door hun participatie in Burgernet.
Ten slotte blijkt uit voornoemd onderzoek dat een substantieel gedeelte van de deelnemers aan
Burgernet in de eigen omgeving preventieve maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van een
Burgernetalert.
Met een deelnemerspercentage van bijna 22% is Rozendaal nog altijd koploper in de politieregio OostNederland. Meer dan een vijfde van onze inwoners is op Burgernet aangesloten. Landelijk gezien
staan wij daarmee, na Weert en Oisterwijk, op een trotse derde plaats.
In 2016 hebben wij, in navolging van andere gemeenten, een particulier initiatief ondersteund voor het
opzetten van een WhatsApp-project veiligheid voor Rozendaal. Dit WhatsApp project betreft een
proactief meldingssysteem om elkaar en de politie direct te informeren over verdachte situaties. Na
een succesvolle pilot in de wijk Kapellenberg, is het project vervolgens over de gehele gemeente
verspreid. Rozendaal werd daarbij verdeeld in een drietal groepen. Naast De Kapellenberg waren dat
dat Oud Rozendaal en Leermolensenk. Eind 2017 is daar een nieuwe 4e groep voor de nieuwe wijk De
Del bijgekomen. De beheerders van iedere groep kunnen ook de berichten van andere groepen inzien
om te overwegen of een bericht in de ene groep ook met de deelnemers aan de andere groepen moet
worden gedeeld.
Het WhatsAppnetwerk in Rozendaal heeft tot ons genoegen een hoge participatiegraad. Halverwege
2018 waren 445 inwoners op dit netwerk aangesloten. Een prima score op de ongeveer 680
huishoudens die onze gemeente rijk is. Het is een indicatie dat de betrokkenheid ten aanzien van
veiligheid bij onze inwoners groot is.
Periodiek worden onze inwoners in het gemeenteblad opgeroepen om zich bij het netwerk aan te
sluiten. Daarnaast heeft de gemeente dit project ondersteund door het plaatsen van Borden “Attentie
WhatsApp gemeente” op onze invalswegen.
 Preventieadviseur
In samenwerking met de gemeenten Rheden en Doesburg is, een preventieadviseur geworven. Het
betreft onze oud wijkagent Ton Pols. De heer Pols heeft een opleiding terzake gevolgd bij Stichting het
beveiligingscentrum en wordt periodiek bijgeschoold. Sinds februari 2014 komt hij op aanvraag bij
onze inwoners thuis om hen van een pasklaar advies met betrekking tot de beveiliging van hun
woning te voorzien. Periodiek wordt in het gemeenteblad (en permanent op de website) gewezen op
de gratis te verkrijgen adviezen. Sinds de invoering van dit instrument zijn er op 74 adressen in
Rozendaal adviezen over het beter beveiligen van de eigen woning verstrekt. Sinds 2017 neemt het

aantal aanvragen wel af. Gelet op het hoge aantal niet geslaagde pogingen tot inbraak in 2017, lijkt het
er op dat de meeste woningen in Rozendaal inmiddels goed beveiligd zijn. Niettemin is, tijdens een
evaluatie van de drie deelnemende gemeenten met de preventieadviseur, in gezamenlijkheid besloten
om het verstrekken van preventieadviezen ook in 2019 voort te zetten. Het college beschouwt dit
instrument nog steeds als een belangrijk onderdeel van het betrekken van onze inwoners bij hun eigen
veiligheid en is daarom voornemens dit aanbod periodiek onder de aandacht te blijven brengen.
 Camera in Beeld
Begin 2015 is de politie in samenwerking met de gemeente gestart met het project Camera in beeld.
Met dit project wordt geïnventariseerd waar zich in de gemeente particuliere beveiligingscamera's
bevinden. Als er een misdrijf is gepleegd kunnen die camera's mogelijk helpen bij het opsporen van de
daders/het oplossen van het misdrijf. Inmiddels zijn er 12 particuliere camera’s aangemeld bij de
politie. In de praktijk is een van de camera’s al een keer gebruikt om een zaak op te lossen. In overleg
met de politie zal worden bekeken op welke wijze er nog meer camerabezitters kunnen worden
benaderd om zich bij dit project aan te sluiten.
 Donkere Dagenoffensief
Ook dit jaar zal de politie in het najaar weer het zogenaamde donkere dagen offensief organiseren.
Het betreft een jaarlijkse campagne om inwoners bewust te maken van hun eigen rol bij
inbraakpreventie.
Ten slotte:
De cijfers over de afgelopen jaren laten een goede ontwikkeling zien. Ook de voorlopige cijfers over de
eerste helft van dit jaar bevestigen het beeld dat de toegenomen aandacht in onze gemeenschap voor
veiligheid succesvol lijkt. Daarom willen we onze inwoners blijven stimuleren op de eigen en elkaars
spullen te blijven letten. Ons inziens draagt een brede participatie van onze inwoners in het
WhatsApp-project daar voor een belangrijk deel aan bij.
De wijze waarop tot nu toe gehandeld is, geeft naast de hierboven genoemde initiatieven vooralsnog
geen aanleiding tot verdere maatregelen. Uw raad heeft ten behoeve van inbraakpreventiemaatregelen in 2017 een bedrag van € 2.000,-- beschikbaar gesteld. Dat budget wordt vooralsnog
afdoende geacht.
Voor de raadsvergadering 30 oktober 2018 is de behandeling van de integrale veiligheidsnota 2018 –
2022 gepland. De hierboven genoemde maatregelen kunnen alsdan nog worden aangevuld indien de
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Rozendaal 28 augustus 2018
De Burgemeester van Rozendaal
J.H. Klein Molekamp

