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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De rapportage Veiligheidsmonitor gemeente Heerhugowaard 2019. De veiligheidsmonitor is een
landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap welke
tweejaarlijks wordt uitgevoerd.
Inleiding
Heerhugowaard doet voor de vierde keer op rij mee aan de Veiligheidsmonitor. Deelname houdt
in dat de steekproef, welke onder de inwoners van Heerhugowaard wordt getrokken,
representatief is voor Heerhugowaard. Eind mei 2020 heeft de gemeente de rapportage
ontvangen. De vragenlijsten voor dit onderzoek zijn in de tweede helft van 2019 afgenomen door
het CBS in samenwerking met I&O Research. Na een analysefase wordt, evenals voorgaande
jaren, de rapportage het volgende kalenderjaar opgeleverd. In de rapportage worden de
resultaten uit dit onderzoek gepresenteerd.
De veiligheidsmonitor geeft inzicht in hoe inwoners denken over de leefbaarheid van de
woonbuurt, hoe zijn de buurtoverlast beleven, slachtofferschap en veiligheidsbeleving. Daarnaast
worden inwoners gevraagd over het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid
en de tevredenheid over de politie. Tevens is bij de rapportage een korte samenvatting van de
landelijke trends en samenhangen gevoegd. Inzicht in de beleving van inwoners is essentieel
voor het vormen van beleid, het bijsturen ervan waar nodig en het vormen van aansprekende
communicatie met inwoners.
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Kernboodschap

In Heerhugowaard is in de afgelopen twee jaar sprake van een verbetering van de
veiligheidsbeleving en leefbaarheid van de buurt. De inwoners zijn positief en geven een 7,6 als
cijfer voor de veiligheid in de woonomgeving. Dit is mooi resultaat en een stijging ten opzichte
van voorgaande jaren. Parallel met deze verbetering is ook een verbetering zichtbaar in de
tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en
veiligheid. Naast positieve resultaten zijn er ook indicatoren met minder ontwikkeling. Zo is de
tevredenheid over de fysieke kwaliteit nauwelijks veranderd en hebben de inwoners in
Heerhugowaard het idee dat de criminaliteit is toegenomen. Het slachtofferschap laat na een
jarenlange daling een stabiel beeld zien.
Hieronder worden de belangrijkste resultaten uit de Veiligheidsmonitor weergegeven:









De leefbaarheid in de woonomgeving wordt beter gewaardeerd;
De tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid
en veiligheid is toegenomen;
Er wordt minder sociale overlast in de buurt ervaren, maar wel meer fysieke verloedering;
Het veiligheidsgevoel is toegenomen in 2019;
Het slachtofferschap van criminaliteit is in 2019 weinig veranderd ten opzichte van 2017;
Inwoners zijn meer tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen;
Het aantal contacten met de politie neemt af;
Op het vlak van veiligheidsbeleving lopen de ontwikkelingen in de gemeente
Heerhugowaard voor op de landelijke ontwikkeling.

De veiligheidsmonitor geeft inzicht over de onderwerpen welke goed gaan en welke onderwerpen
de aandacht blijven vragen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de rapportage
‘Veiligheidsmonitor gemeente Heerhugowaard 2019’.
Gemeentelijke inzet
Als gemeente blijven we inspelen op de actuele problematiek. Samen met onze partners hebben
we afgelopen jaar op verschillende onderwerpen ingezet. Zo hebben we diverse woonoverlast
situaties aangepakt, hebben we ingezet op vernielingen op schoolpleinen, zijn er
overvalpreventietraining gegeven en hebben we samen met de politie interventies gedaan om het
aantal woninginbraken aan te pakken. In de aanpak is het betrekken van de gemeenschap een
aspect dat we zo goed mogelijk proberen te doen. Zo betrekken we omwoners bij ernstige
overlast casuïstiek en communiceren we regelmatig over aan veiligheid gerelateerde
onderwerpen in de krant en op sociale media.
Als toevoeging hebben wij in de rapportage de gemeentelijke doelen uit het programma veiligheid
en de kadernota integrale veiligheid 2019-2023 gekoppeld aan de resultaten uit het onderzoek en
de ontwikkelingen hierop. Dit kunt u terugvinden in de rapportage op pagina 8 en 9. De resultaten
uit de Veiligheidsmonitor worden betrokken bij de programmabegroting en jaarrekening.
Consequenties
Geen.
Communicatie
De veiligheidsmonitor bevat aanknopingspunten voor het informatie gestuurd werken van de
gemeente. De resultaten uit de veiligheidsmonitor zijn ook interessant voor andere
beleidsterreinen en zal met hen worden gedeeld. Ook zullen de inwoners een terugkoppeling
ontvangen van de resultaten middels een persbericht.
Vervolg
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019 heeft u een motie aangenomen voor een
verdiepend onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Heerhugowaard. Dit onderzoek is klaar en
geeft inzichten in de achtergronden van de beleving van veiligheid en verbondenheid ervan met
de vele andere onderwerpen en beleidsterreinen. Samen met I&O Research willen wij u deze
resultaten presenteren in de raadscommissie Mens en Samenleving.
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Hoogachtend,
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