Jaarresultaten 2019 • Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Effectieve verbinding van veiligheid en zorg

	Regionale aanpak van criminele samenwerkingsverbanden, verstoren financiële

	Lokale PGA geëvalueerd en doorontwikkeld

stromen in de drugshandel en versteviging bestuurlijke weerbaarheid

	Privacyreglement is geactualiseerd en teken- klaar voor 39

	Districtelijke aanpak op geprioriteerde thema’s gestart: Horeca,

gemeenten en 100 ketenorganisaties

Vastgoed, Buitengebied, Bedrijventerreinen, OMG’s, Autobedrijven,

	Recidivemeting PGA uitgevoerd

Criminele families en risicolocaties

	Partners zijn ondersteund bij de implementatie van de Wet

	Regionaal Ondermijningsbeeld opgeleverd

Verplichte GGZ

	Communicatie toolbox beschikbaar gesteld

	Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico

Ambities 2019-2022

heeft partners ondersteund bij ‘buikpijnzaken’

	De geregistreerde criminaliteit is minimaal gelijk of afgenomen

Aantal lokale integrale casussen aangepakt: 100

	Inwoners en professionals ervaren meer veiligheid

doel: 80

Meldingen personen met

	Meer zicht op geprioriteerde problematiek en ontwikkelen

doel: 17

verward gedrag: 10.145

innovatief handelingsperspectief
doel: 40%

Ontwikkeling 2019 t.o.v. 2018
Totale
criminaliteit *
*

Woninginbraak

Geweld **

-16%

Digitale Veiligheid

+3%

VVC***

Gevoel van
Ervaren
veiligheid in
jongereneigen buurt **** overlast ****
-14%

-3%
+2%

+4%

	In 14 gemeenten is een weerbaarheidstraining

Apothekerskast up to date met o.a. lachgas, Oud & Nieuw

	Publiek privaat onderzoek gestart naar risicoperceptie en

en stalking

effectieve interventies bij jongeren en ondernemers middels

Succespercentage Burgernet 11,6%

RAAK subsidie

Leefstijlgericht communiceren Burgernet opgesteld
Veiligheidsinformatiesysteem: 32 gemeenten aangesloten

Geregistreerde Cybercrime:
t.o.v. 2018

Geregistreerde Online fraude:
6.052

+32%

Kennis- en leersessies , zowel ambtelijk als bestuurlijk, over bijv.

Nieuw

	Podcasts digitale veiligheid zijn verstrekt

+97%

Projecten
veiligheid en zorg, ondermijning, digitale veiligheid en Oud &

georganiseerd voor ondernemers

589

10% gestegen
t.o.v. 2018

t.o.v. 2018

Cybercrime-onderzoeken gerealiseerd: 42 doel: 33

*	+3% als gevolg van sterke stijging van fraude met online
handel en rijden o.i.v. drugs al dan niet i.c.m. alcohol
**	Geweld: overvallen en straatroof, zeden, openlijk
geweld, bedreiging en mishandeling
***	Veelvoorkomende criminaliteit: autokraak, fietsdiefstal
en vernieling
**** Betreft de ontwikkeling van 2019 t.o.v. 2017

22 awareness bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers;
9 winkelgebieden begeleid in het kader van KVO
Alle 39 gemeenten zijn aangesloten op het casusoverleg
radicalisering, gefaciliteerd door de Zorg- en Veiligheidshuizen

