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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Een nadere uitleg over de inbraakcijfers in de gemeente Goirle. Dit naar aanleiding van de 
berichtgeving van RTL Nieuws op 27 december 2019 over een landelijk onderzoek naar 
ophelderingspercentages bij woninginbraken. Dit onderzoek veronderstelt dat in de gemeente Goirle 
het ophelderingspercentage tot dusver nul is. 
 
Inleiding 
Op 27 december 2019 heb ik u per e-mail mijn reactie op de berichtgeving gestuurd. Ik heb u 
medegedeeld dat van 2016 tot en met 2019 in de gemeente Goirle 143 woninginbraken (incl. 
pogingen) zijn gepleegd. Dit aantal ligt 9 procent onder het landelijk gemiddelde. Tevens is het aantal 
woninginbraken in vergelijking met 2011 gedaald met 11 procent. Tot slot heb ik u toegezegd om de 
politie te vragen meer informatie te verschaffen over de ophelderingspercentages. In deze brief 
informeer ik u daarover.  
 
Informatie 
Van 2016 tot en met 2019 zijn 6 verdachten aangehouden voor woninginbraken in de gemeente 
Goirle. Bij 4 verdachten is (of wordt nog) door het Openbaar Ministerie overgegaan tot vervolging. 
Het is niet bekend welke berekening RTL Nieuws heeft gehanteerd, echter het gegeven dat sprake is 
van een oplossingspercentage van 0 procent is hiermee niet juist.  
 
De politie is bij heterdaadsituaties erg afhankelijk van meldingen van omwonenden. Buiten 
heterdaad zijn getuigen, sporen en camerabeelden nodig. Na iedere inbraak voert de politie een 
buurtonderzoek uit en bekijkt eventuele camerabeelden. Ook worden eventuele DNA- en technische 
sporen veiliggesteld. De politie voert daarnaast extra activiteiten uit, zoals de inzet van 
burgersurveillance (flexteams) en het plaatsen van waarschuwingsborden.  
 
Het is tot slot het vermelden waard dat door de politie met enige regelmaat personen worden 
aangetroffen die in het bezit zijn van inbrekerswerktuigen. Dit is op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening verboden. Zij ontvangen van de gemeente een last onder dwangsom van  
€ 2500,- (per overtreding tot een maximum van € 10.000,-). Deze dwangsom wordt verbeurd bij een 
volgende overtreding. Vanaf 2016 zijn tot dusver 14 lasten uitgereikt, die niet zijn verbeurd. De 
betreffende personen zijn na uitreiking van de lasten niet meer in Goirle aangetroffen met 
inbrekerswerktuigen.  
 
Vervolg 
De politie blijft al haar mogelijkheden inzetten om woninginbraken te voorkomen en op te lossen. 
Een kanttekening hierbij is dat de schaarse opsporingscapaciteit gedeeld moet worden met het 
aanpakken van bijvoorbeeld zware geweldsdelicten, zoals mishandelingen en moorden. 


