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2. Toelichting
Inleiding
Op 1 maart 2011 zijn de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2010 verschenen. De
Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek, waarbij door middel
van vragenlijsten de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking in kaart worden gebracht. Ook de
leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de
beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden
gemeten.
In Hollands Midden participeren eens in de twee jaar alle gemeenten en de politie in het IVMonderzoek met een uitgebreide steekproef (oversampling). Dit gebeurde voor het eerst in 2008.
Vergelijking tussen (gelijksoortige) gemeenten kon toen nog maar beperkt plaatsvinden, omdat er
landelijk slechts 83 gemeenten meededen (en een beperkt aantal politie- en veiligheidsregio’s). In
2009 deden al veel meer gemeenten mee. Omdat de verwachting was dat de meeste gemeenten
eens per twee jaar meedoen, is voorgesteld om met de gehele Veiligheidsregio Hollands Midden over
te stappen naar ‘de oneven jaren’, te beginnen in 2011. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft hier op 25 maart 2010 mee ingestemd.
Dit jaar levert de IVM dus alleen gegevens op regioniveau op, uitgezonderd enkele gemeenten
(waaronder Leiden) die wel elk jaar meedoen met de meting. Doordat niet alle gemeenten meedoen,
is er gewerkt met een vrij kleine steekproef. Dit leidt tot grote betrouwbaarheidsmarges, waardoor de
resultaten van de IVM Hollands Midden 2010 in de meeste gevallen niet significant zijn.
Resultaten IVM 2010
Onveiligheidsgevoelens
In Hollands Midden voelen mensen zich minder vaak onveilig dan landelijk:
- In Hollands Midden voelt 25,1% zich wel eens onveilig, landelijk is dit 26,3%.
- In Hollands Midden voelt 1,3% zich vaak onveilig, landelijk is dit 2,4%.
Slachtofferschap criminaliteit
Het slachtofferschap van criminaliteit in Hollands Midden is afgenomen en ligt op een lager niveau dan
landelijk:
- In 2010 was 39,2% van de inwoners van Hollands Midden wel eens slachtoffer geworden van
criminaliteit; in 2009 was dit 43% en in 2008 was dit 49,5%. Landelijk werd in 2010 42,4% van de
ondervraagden slachtoffer van criminaliteit.
- Slachtofferschap van geweldsdelicten in Hollands Midden is gestegen van 9,1% in 2009 naar
11,4% in 2010.
- Slachtofferschap van vermogensdelicten in Hollands Midden is gedaald van 14,2% in 2009 naar
11,9% in 2010.
- Slachtofferschap van vandalismedelicten in Hollands Midden is gedaald van 19,7% in 2009 naar
15,3% in 2010.
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Politie en slachtoffer
Er wordt in Hollands Midden vaker aangifte gedaan van delicten (toenemende aangiftebereidheid):
- In Hollands Midden deden slachtoffers van delicten in 2010 in 30,6% van de gevallen aangifte bij
de politie, tegenover 22,9% in 2009. Landelijk daalde dit percentage van 26,7% in 2009 naar 25%
in 2010.
Politie en burger
Tevredenheid over contact met de politie neemt licht toe:
- In 2010 was 55,8% van de inwoners (zeer) tevreden over het laatste politiecontact, in 2009 was
dit 54,7%. In 2008 lag dit percentage nog een stuk hoger op 66,5%.
Politie in de woonbuurt
Tevredenheid over politie in de woonbuurt is Hollands Midden hoger dan landelijk:
- In Hollands Midden is 43,6% van de inwoners tevreden over het functioneren van de politie in de
woonbuurt; landelijk is dit 41,5%.
Vergelijking met politiecijfers
Geweldsdelicten
Volgens de IVM is slachtofferschap van geweldsdelicten in Hollands Midden gestegen van 9,1% in
2009 naar 11,4% in 2010. Onder geweldsdelicten rekent de IVM 3 categorieën van geweld: aanraking
met seksuele bedoelingen op een kwetsende manier, bedreiging en mishandeling. De trend die de
politiecijfers op deze drie delictsoorten laat zien, komt niet overeen met de uitkomsten van de IVM.
Zowel op incidenten als op aangiften laten de politiecijfers een dalende trend zien over 2008, 2009 en
2010. Echter, met de invoering van BVH in 2009 is een trendbreuk opgetreden in de cijfers, met name
op het gebied van geweld. Bovendien omvat “geweld” veel meer dan de drie categorieën waar de IVM
naar vraagt. Op dit moment wordt door de Dienst Informatie bekeken of het mogelijk is een aparte
analyse op geweld uit te voeren over 2010, om te bezien of we zo meer grip kunnen krijgen op de
cijfers en de trends op dit gebied.
Vermogensdelicten
Volgens de IVM is slachtofferschap van vermogensdelicten in Hollands Midden gedaald van 14,2% in
2009 naar 11,9% in 2010. Onder vermogensdelicten schaart de IVM: woninginbraak (inclusief poging
tot), fietsendiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto of diefstal of beschadiging van de buitenkant van de
auto (wieldoppen, ruitenwissers), zakkenrollen, straatroof en overige diefstallen. De politiecijfers op
deze delictsoorten laten opgeteld een redelijk stabiel beeld zien. Het aantal aangiften is in 2010 licht
gedaald ten opzichte van 2009 en 2008.
Vandalismedelicten
Slachtofferschap van vandalismedelicten (vernieling) in Hollands Midden is volgens de IVM gedaald
van 19,7% in 2009 naar 15,3% in 2010. Ook de politiecijfers laten een dalende trend zien. Zowel het
aantal incidenten als het aantal aangiften van vernieling zijn in 2010 aanzienlijk gedaald ten opzichte
van 2009 en 2008.
Conclusie
De resultaten van de IVM 2010 en de analyse van de politiecijfers laten zien dat het veiliger geworden
is in Hollands Midden. Het gerapporteerde slachtofferschap in Hollands Midden is volgens de IVM
afgenomen van 43% in 2009 naar 39,2% in 2010. Ook het totaal aantal door de politie opgenomen
aangiften in Hollands Midden is de afgelopen jaren afgenomen, terwijl blijkens de IVM de
aangiftebereidheid groter geworden is (en bovendien groter is dan in het land).
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