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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de derde veiligheidsmonitor over 2018 aan, die gaat over
de periode september tot en met december 2018. 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 lichten we in deze brief kort toe.
De politiecijfers en cijfers van de Veiligheidsregio zijn inclusief Haren en
Ten Boer. Bij het meldpunt overlast en zorg en het veiligheidspanel betreft
het de oude gemeente Groningen. Het systeem van het meldpunt is namelijk
per 1 januari 2019 overgegaan op de situatie van de nieuwe gemeente. In
september tot en met december 2018 zijn er dus nog geen registraties bij het
meldpunt vanuit Haren en Ten Boer bekend. Voor het veiligheidspanel
worden nu extra respondenten geworven die woonachtig zijn in Haren en Ten
Boer. In de volgende veiligheidsmonitor (2019-1) zullen dus alleen nog
cijfers staan die betrekking hebben op de nieuwe gemeente Groningen.
Politiecijfers
Bij de politiecijfers zijn diefstal van fietsen en bedrijfscriminaliteit nagenoeg
gelijk gebleven ten opzichte van 2018-2. Bedrijfscriminaliteit bestaat voor 75
procent uit winkeldiefstal en voor 25 procent uit diefstal of inbraak bij
bedrijven en instellingen. Toenames zijn te zien in overlast en in incidenten
van drugshandel. Bij drugshandel is het aantal gering, dus afnames en
toenames zijn al snel te zien. Daarnaast zijn de woninginbraken toegenomen,
maar de inbraken in schuurtjes en garages zijn afgenomen. Daarom is de
totale wooncriminaliteit redelijk gelijk gebleven ten opzichte van 2018-2. De
diefstal uit en vanaf motorvoertuigen is afgenomen ten opzichte van de vorige
periode. Bovendien is een sterke daling te zien in het aantal
geweldsincidenten.
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Meldpunt Overlast en Zorg
Sinds 2017 maken cijfers over meldingen aan het Meldpunt Overlast en Zorg
van de gemeente Groningen onderdeel uit van de Monitor Veiligheidsbeleid.
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.
Eind 2016 is het Meldpunt overgestapt op een nieuwe manier van registeren.
Om die reden is 2017 het eerste jaar geweest waar volwaardig over kon
worden gerapporteerd. Daarom kan periode 2018-3 nu worden vergeleken
met periode 2017-3. In 2018-3 zijn er in totaal 1166 meldingen bij het
Meldpunt binnengekomen en in 2017-3 waren dit 1140 meldingen. In 2018-3
zijn er dus 2% meer meldingen binnengekomen dan in 2017-3.
Met een drietal grafieken wordt inzicht gegeven in de aard en omvang van de
meldingen. De eerste grafiek toont het aantal meldingen over 2017-3 en
2018-3, verdeeld per soort. De tweede grafiek toont de ontwikkeling in 2018
van de meest voorkomende soorten meldingen.
En de derde grafiek toont het aantal meldingen over de periode 2018-3,
verdeeld over de wijken.
Veiligheidspanel
In de monitor worden de resultaten van de peiling van het veiligheidspanel
gepresenteerd. Deze keer hebben 1.638 deelnemers vragen beantwoord over
hun veiligheidsbeleving in de stad.
Het onveiligheidsgevoel onder de leden van het veiligheidspanel is 4%
toegenomen ten opzichte van 2018-2. Van de respondenten geeft 17 % aan
zich weleens onveilig te voelen in de eigen wijk.
Voor wat betreft de indicatoren dreiging, overlast en verloedering zien we
- net als in de vorige periode - kleine verschillen tussen de metingen. Dit keer
is weer de grafiek opgenomen voor het aantal panelleden dat aangeeft
slachtoffer te zijn van woninginbraak, bedreiging of mishandeling. Het
slachtofferschap is afgenomen van 7,4% naar 5,8%.
Zoals gebruikelijk zal de uitkomst van de nu voorliggende monitor in de drie
Regiegroepen Veiligheid (geografisch per basisteam van de politie) worden
geagendeerd. In deze regiegroepen worden de resultaten geduid en zullen
waar nodig specifieke maatregelen worden genomen die passen bij de in
betreffende gebied geconstateerde problematiek.
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Factsheet Veiligheidsregio Groningen
Verder is net als bij de vorige monitor een factsheet van de Veiligheidsregio
Groningen over 2018 toegevoegd, met de uitrukcijfers van de brandweer en
informatie over Brand Veilig Leven (BVL). 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 juni 2019 aan. Wij vertrouwen er op u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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