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Datum: Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Burgemeester Niederer, C. Vermeeren

Onderwerp:Veiligheidsmonitor 2015

Bijlage:

Inleiding
Op 1 maart jl. heeft Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie het rapport “Veiligheidsmonitor 
2015”,  opgesteld door het Centraal  Bureau voor de Statistiek (CBS),  aangeboden aan de Tweede 
Kamer. In deze landelijke monitor is ook informatie opgenomen over de gemeente Roosendaal.

Doel
Door middel van deze raadsmededeling informeren wij uw raad over de uitkomsten van de (landelijke) 
“Veiligheidsmonitor 2015”.

Informatie

Beeld Landelijk
Vier verschillende indicatoren op het terrein van criminaliteit en veiligheid laten een dalende trend in de 
laatste tien jaar zien. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat zich wel eens onveilig voelt nam 
tussen 2005 en 2015 met 26 procent af en het aandeel dat slachtoffer werd van een of meerdere 
delicten met 36 procent. De politie registreerde in deze periode 29 procent minder misdrijven. Van 2005 
tot 2014 liep het aantal geregistreerde verdachten terug met 35 procent.
 
In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het  
voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage 
van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36 procent, terwijl  
het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12 procent.

Beeld Roosendaal
In Roosendaal hebben we in 2015 door middel van de Bewonersenquête vele zaken gemeten. Uit die 
enquête  blijkt  dat  de  inwoners  van  Roosendaal  een  7,2  (dit  was  in  2011  en  2013  een  7,0)  als  
gemiddeld rapportcijfer geven voor wat betreft het zich veilig voelen in de eigen woonbuurt.

De gemeente Roosendaal neemt geen deel aan de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hiervoor in de  
plaats kennen we onze eigen voornoemde Bewonersenquête. Echter, als 70.000+ gemeente, worden 
we  wel  meegenomen  en  genoemd in  de  Veiligheidsmonitor  2015  van  het  CBS.  Deze  cijfers  zijn  
gebaseerd op de scores van inwoners van onze gemeente die deel uitmaken van het landelijke “panel” 
dat  de  CBS-enquête  heeft  ingevuld.  Enkele  conclusies  (Roosendaal  t.o.v.  het  gemiddelde  van  de 
70.000+ gemeenten):

 Overlast in de buurt is gelijk aan het gemiddelde;
 Onveiligheidsgevoelens in de buurt is gelijk aan het gemiddelde;
 De sociale overlast en de buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens liggen duidelijk lager dan 

het gemiddelde;
 Het slachtofferschap criminaliteit is lager dan het gemiddelde.
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In onderstaande tabel zijn de “scores” met betrekking tot Roosendaal (uit de Veiligheidsmonitor 2015) 
opgesomd.

Veiligheidsmonitor CBS

 2013 2014 2015

% ervaart veel overlast (één of meerdere vormen van fysieke verloedering) in buurt 31,2 29,7 29,2

% ervaart veel overlast (één of meerdere vormen van sociale overlast) in buurt 18,5 17,3 15,6

% ervaart veel overlast (één of meerdere vormen van verkeersoverlast) in buurt 41,6 33,5 38,0

% ervaart veel overlast (één of meer vormen van totale ervaren overlast) in buurt 54,5 54,6 49,8

% ervaart wel eens onveiligheidsgevoelens in buurt 28,1 21,7 25,0

% ervaart vaak onveiligheidsgevoelens in buurt 1,8 2,7 1,7

% ervaart wel eens onveiligheidsgevoelens (in algemeen) 48,8 41,2 44,2

% ervaart vaak onveiligheidsgevoelens (in algemeen) 2,7 4,2 1,7

% slachtoffers vermogensdelicten 14,0 13,5 9,5

% slachtoffers vandalismedelicten 8,7 5,9 5,9

% (zeer) tevreden over contact met politie 50,6 45,6 54,2

% (zeer) ontevreden over contact met politie 24,0 29,7 15,5

Gezien  bovenstaande  percentages  trekken  we  de  conclusie,  dat  we,  samen  met  onze  inwoners, 
ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en professionals op het gebied van veiligheid,  
de goede kant op gaan. Nu we goed op koers liggen blijft het belangrijk om te blijven werken aan de  
voortgang in die goede richting, want veiligheid is geen rustig bezit. Daar moeten we als gemeente, 
samen met politie, justitie, maatschappelijke hulpverleners en inwoners continu aan blijven werken.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,
Burgemeester J.M.L. Niederer

N.B. De Veiligheidsmonitor 2015 kunt u inzien of downloaden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/01/tk-bijlage-veiligheidsmonitor-2015
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