
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij bieden wij u de tweede veiligheidsmonitor over 2020 aan. Deze gaat 

over de periode mei tot en met augustus 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 

Om te beginnen heeft de woningcriminaliteit in periode 2020-1 een daling 

laten zien. Deze daling zet zich voort in 2020-2. Net zoals de vorige periode 

zal een mogelijke verklaring hiervoor zijn dat de gelegenheid tot inbreken 

kleiner wordt, omdat aanzienlijk meer mensen thuis aan het werk zijn.  

 

Bedrijfscriminaliteit toont een stabiele trend: het aantal incidenten in de 

afgelopen periode (2020-2) is nagenoeg gelijk aan de 4 maanden daarvoor 

(2020-1). Bedrijfscriminaliteit bestaat met name uit winkeldiefstal (79 

procent) en met mindere mate uit diefstal of inbraak bij bedrijven en 

instellingen (21 procent). Bij drugshandel is deze periode (2020-2) een 

stabilisatie in aantallen te zien na een dalende trend vanaf periode 2018-3.  

 

Bij een aantal politiecijfers zijn stijgingen waar te nemen. Ten eerste zijn 

fietsendiefstallen in periode 2020-2 licht gestegen ten opzichte van periode 

2020-1. Het aantal in periode 2020-2 ligt echter nog altijd lager dan alle 

perioden in 2017 tot en met 2019. Ten tweede is het aantal diefstallen 
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uit/vanaf motorvoertuigen gestegen ten opzichte van de vorige periode. Deze 

trend is overeenkomstig met voorgaande jaren, waarin er ook meer diefstallen 

plaatsvonden in de zomerperiode. Ten derde zijn het aantal 

geweldsincidenten toegenomen. Deze stijging is met name veroorzaakt door 

meer incidenten van bedreigingen. Ten derde zijn het aantal 

overlastmeldingen toegenomen. Hierbij gaat het met name om een sterke 

stijging in geluidsoverlast en de categorie algemeen. De categorie algemeen 

bestaat uit verwarde personen, dak- en thuislozen en jongeren. De toename in 

overlastcijfers bij de politie komt overeen met de toename van 

overlastmeldingen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.  

 

 

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. Om 

rekening te houden met seizoensinvloeden worden overlastcijfers vergeleken 

met dezelfde periode vorig jaar. In dit geval wordt periode 2020-2 dus 

vergeleken met periode 2019-2.  

 

In 2020-2 zijn er 1.599 meldingen bij het Meldpunt binnengekomen, dit zijn 

13 procent meer meldingen dan in de periode 2019-2. Het aantal 

overlastmeldingen van Meldpunt Overlast en Zorg zijn in de 

veiligheidsmonitor in een grafiek uitgesplitst naar soort. De sterkste stijging is 

zichtbaar bij de meldingen over kamerverhuur (verdubbeling) en de openbare 

ruimte. De toename in kamerverhuur meldingen is mogelijk te verklaren 

vanuit covid-19 gerelateerde beperkende maatregelen (zoals openingstijden) 

ten aanzien van horeca en studentenverenigingen. Door deze beperkende 

maatregelen verschuiven sociale activiteiten van studentenverenigingen en 

horeca zich in sommige gevallen naar studentenhuizen. Om kamerverhuur 

overlast terug te dringen is een project gestart vanuit gemeente en politie1.  

De stijging in meldingen in de openbare ruimte behelzen voornamelijk 

jongeren gerelateerde meldingen en parkeermeldingen ten aanzien van 

elektronische deelscooters. Verder is het aantal meldingen per 1000 inwoners 

voor de gebiedsdelen bekeken. Het aantal meldingen zijn gestegen in Oost, 

Zuid en de Oude wijken. De overlastcijfers in Ten Boer zijn juist afgenomen. 

Dit heeft mede te maken met de komst van een jongeren ontmoetingslocatie 

met begrensde openingstijden.   

 

 
1 https://www.dvhn.nl/groningen/135-studentenhuizen-in-Groningen-staan-op-zwarte-lijst-

na-excessieve-overlast-voortaan-direct-op-de-bon-26046594.html 
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Veiligheidspanel 

In de monitor worden de resultaten van de peiling onder het veiligheidspanel 

gepresenteerd. Deze keer hebben 1.978 deelnemers vragen beantwoord over 

hun veiligheidsbeleving in de stad. Van de deelnemers van het 

veiligheidspanel geeft 18,2 procent aan zich soms onveilig te voelen en 2,4 

procent aan zich vaak onveilig te voelen. Het percentage deelnemers dat zich 

soms of vaak onveilig voelt komt overeen de meting in dezelfde periode van 

vorig jaar (2019-2).  

 

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 bijna alle delen van de gemeente is toegenomen. Alleen in Ten 

Boer is de ervaren overlast gedaald.   

 

 

Factsheet Veiligheidsregio Groningen  

Verder is net als bij de vorige monitor een factsheet van de Veiligheidsregio 

Groningen over de periode 2020-2 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 januari 2021 aan.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


