
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Mark van Stappershoef 

Onderwerp Veiligheidsmonitor 2019 

Datum 06-10-2020 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Kennisnemen van 
Veiligheidsmonitor 2019. 
 
Inleiding 
De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2019 heeft de gemeente Goirle voor de 
tweede keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De eerste keer was in 2017. 
 
Informatie 
Steekproef 
Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van 757 inwoners uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Goirle. Deze  inwoners kregen in augustus 2019 een 
brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens 
tot en met november online de vragenlijst invullen. In totaal hebben 375 van de 757 benaderde  
inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 49,5 procent. Het 
landelijk responspercentage van de Veiligheidsmonitor 2019 bedraagt 41,9 procent. 
 
Enkele opvallende cijfers 
 

• Het rapportcijfer voor ‘veiligheid woonomgeving’ was in 2017 een 7,6 en is in 2019 een 7,8; 

• Het rapportcijfer voor ‘leefbaarheid woonomgeving’ was in 2017 een 7,7 en is in 2019 een 
7,9; 

• 52% van de inwoners vindt dat hij of zij woont in een gezellige buurt, met veel 
saamhorigheid. In 2017 was dit 42%; 

• 22% van de inwoners geeft aan dat er rondhangende jongeren in de buurt zijn. In 2017 was 
dit nog 36%; 

• Er is een toename van het aantal slachtoffers cybercrime van 9% in 2017 naar 12% in 2019; 

• Het oordeel over het totale functioneren van de gemeente op ‘aanpak leefbaarheid en 
veiligheid’ is gelijk gebleven. 

 
Conclusie 
Over het algemeen zijn de cijfers verbeterd. Dat is positief, maar neemt niet weg dat we uiteraard 
actief blijven  werken aan de doelstellingen zoals die door uw raad zijn geformuleerd in de kadernota 
integrale veiligheid 2019-2022 en de uitwerking daarvan in het integrale veiligheidsplan. 
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