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1. Inleiding 
Tijdens de bespreking van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 op 11 januari 2023 ontvingen wij een 
vraag van de fractie van de VVD over het aantal HIC-delicten in Gooise Meren. Aanleiding hiervoor is dat er in 
Gooise Meren, ten opzichte van de rest van Nederland, gemiddeld meer HIC-delicten zijn. In deze memo 
beantwoorden wij deze vraag. 
 
Vraag: 

1. Hoe komt het dat er beduidend meer HIC-delicten zijn in Gooise Meren ten opzichte van andere 
gemeenten in Nederland? 

 
Voor de cijfermatige informatie is gebruik gemaakt van de door de politie aangeleverde gegevens die door het 
bureau Regionale Veiligheid Strategie Midden-Nederland in de database ‘Veiligheidsbeelden’ zijn opgenomen in 
de rapportages per gemeente. Om die reden is er een vergelijking gemaakt tussen Gooise Meren en andere 
gemeenten in de regio Midden-Nederland.  
 
2. Beantwoording vragen 
In vergelijking met andere gemeenten in de regio Midden-Nederland zit de gemeente Gooise Meren boven het 
gemiddeld aantal woninginbraken. Op andere HIC-delicten zoals overvallen of straatroven scoort Gooise Meren 
niet significant hoger. 
 
Uit een landelijke analyse van het aantal woninginbraken blijkt dat de woning en de buurt waarin mensen wonen, 
van belang zijn voor de kans op slachtofferschap van woninginbraak. Vrijstaande woningen, oudere woningen en 
woningen met een hogere WOZ-waarde zijn relatief vaak doelwit van inbrekers. Niet alleen de waarde van de 
woning zelf, maar ook die van de andere huizen in de buurt is van belang voor de kans op woninginbraak. Een 
hoge WOZ-waarde van de woning of de buurt kan namelijk wijzen op een hoge buit. Gooise Meren kent een groot 
aantal wijken die voldoen aan deze kenmerken. De waarden van andere huizen in de buurt is ook van belang voor 
de kans op woninginbraak.  
 
Daarnaast is Gooise Meren gunstig en centraal gelegen wat maakt dat de gemeente zich leent voor mobiel 
banditisme. Dit is een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit. Het gaat hierbij om rondtrekkende 
bendes die delicten plegen zoals woninginbraken. 
 
Tot slot zijn woninginbraken  veelal gelegenheidsinbraken (90% van de inbraken): gelegenheid maakt de dief. 
Gelegenheid kan ontstaan door de aanwezigheid van geschikte doelwitten, potentiele daders en de afwezigheid 
van (sociale) controle en maatregelen. Hierbij zijn voldoende preventiemaatregelen en preventiegedrag van 
inwoners erg belangrijk. In wijken met weinig sociale controle (hoge hagen), oudere woningen met slecht hang- 
en sluitwerk en weinig preventieve maatregelen.  
We blijven ons dan ook inzetten op het vergroten van bewustwording en preventiegedrag. 

 
 
 
 
 
 
 


