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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De jaarcijfers 2019 van de politie, gemeente Heerhugowaard.
Inleiding
Bij de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 heeft de burgemeester u de
jaarcijfers van de politie toegezegd. In deze brief worden u de jaarcijfers van 2019 van de politie,
gemeente Heerhugowaard, verstrekt.
Kernboodschap
De jaarcijfers 2019 uit de bijlage zijn afgezet tegenover de twee voorafgaande jaren en geordend
in High Impact Crime, Overige thema’s en een Top 10 misdrijven. In de laatste twee kolommen
zijn de aantallen misdrijven/incidenten afgezet tegenover het aantal inwoners, uitgedrukt in
proportie per 1000 inwoners. Dit is zowel voor de gemeente Heerhugowaard als voor de regio
Noord-Holland Noord gedaan. Gesteld kan worden dat het aantal misdrijven iets is toegenomen
ten opzichte van het jaar ervoor. Na een jaren lange dalende trend lijkt het criminaliteitsbeeld zich
te stabiliseren. Er wordt een verschuiving gezien van de meer traditionele criminaliteit
(vermogensdelicten, geweld en/of vandalisme) naar criminaliteit gepleegd middels internet. Bij dit
soort delicten gaat het vooral om identiteits- en verkoopfraude, online pesten en hacken. In de
top 10 misdrijven in 2019 staat fraude bovenaan. Heerhugowaard is hierin geen uitzondering. Dit
beeld komt overeen met de landelijke ontwikkelingen. Voor nadere bijzonderheden omtrent de
jaarcijfers verwijs ik u naar de bijlage.
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Consequenties
Geen.
Communicatie
Periodiek wordt de politie uitgenodigd in de commissie Mens en Samenleving voor een
toelichting op het veiligheidsbeeld in Heerhugowaard. De jaarcijfers zijn een cijfermatige
weergave van de veiligheidsontwikkeling in Heerhugowaard van de veelvoorkomende misdrijven
en incidenten hoe deze bij de politie bekend zijn.
Vervolg
Naast politiecijfers zijn er nog meer indicatoren welke uitdrukking geven aan de veiligheid, zoals
de Veiligheidsmonitor. We verwachten u de rapportage van de uitkomsten van de
veiligheidsmonitor 2019 in de maand juli 2020 aan te kunnen bieden. De veiligheidsmonitor is
een twee jaarlijks bevolkingsonderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid
en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heerhugowaard doet voor de vierde keer op rij mee
aan dit onderzoek.
Bijlage(n)
Factsheet jaarcijfers politie 2019, gemeente Heerhugowaard (Bij2010961).
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