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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van  
Een nadere uitleg over de inbraakcijfers in de gemeente Goirle. 
 
Inleiding 
Op 4 februari 2020 hebben wij u geïnformeerd over de inbraakcijfers in onze gemeente. Dit naar 
aanleiding van de berichtgeving van RTL Nieuws over woninginbraken. In de raadsvergadering van 18 
februari 2020 is verzocht om een verdere verduidelijking van deze cijfers. In deze brief informeren 
wij u daarover. 
 
Informatie 
RTL nieuws blijkt voor 2017 en 2018 voorlopige cijfers van het CBS gehanteerd te hebben voor zijn 
onderzoek. Om alle onduidelijkheid weg te nemen willen wij graag het RTL onderzoek verder buiten 
beschouwing laten en u de juiste cijfers van de politie voorleggen. Waar het RTL onderzoek zich 
beperkte tot de periode 2016-2018, heeft de politie actuelere cijfers beschikbaar over de periode 
2015-2019. 
 

Goirle 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Aantal woninginbraken 48 47 60 41 41 237 

Aantal opgehelderd1 8 1 1 3 1 14 

Ophelderingspercentage 12% 2% 2% 7% 2% 6% (gemiddelde) 

 
Over de periode 2015-2019 is gemiddeld 6 procent van de woninginbraken in de gemeente Goirle 
opgehelderd. Deze score wijkt niet veel af van andere gemeenten die qua ligging en inwonersaantal 
vergelijkbaar zijn met de gemeente Goirle2.  
 
Het ophelderen van woninginbraken blijkt in de praktijk erg lastig. Dit komt vooral vanwege het feit 
dat de politie bewijstechnisch afhankelijk is van meldingen van getuigen en het aantreffen van 
sporenmateriaal. Ook zijn er gevallen bekend waarbij het Openbaar Ministerie uiteindelijk niet gaat 
voor het misdrijftype woninginbraak, maar voor bijvoorbeeld huisvredebreuk. Deze worden niet 
meegeteld. Voor Goirle specifiek is ook de meldingsbereidheid aan de lage kant. Bij het horen van 
getuigen blijkt vaak dat er niks is opgemerkt, terwijl een inbraak met bruut geweld is gepleegd. Om 
deze reden staat er momenteel prominent een tekstkar langs de Rillaersebaan, waarop inwoners 
worden opgeroepen om 112 te bellen bij verdachte omstandigheden.

 
1 Een woninginbraak wordt beschouwd als opgehelderd zodra er bij de politie tenminste één verdachte bekend 

is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd. 
 
2 Ophelderingspercentages vergelijkbare gemeenten: Steenbergen: 6 procent / Oisterwijk: 10 procent 
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Tot slot speelt ook de ligging van onze gemeente een rol. De gemeente is erg aantrekkelijk voor 
mobiel banditisme, gezien de ligging nabij de grens en de aanwezigheid van goede uitvalswegen, 
zoals de A-58.  
 
Vervolg 
Wij willen graag benadrukken dat het oplossen van woninginbraken, mede gezien de impact voor de 
slachtoffers, absoluut een hoge prioriteit heeft. Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van de 
meldingsbereidheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van (hiervoor genoemde) tekstkarren in de 
wintermaanden en onze eerdere aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem. De politie blijft in ieder 
geval al haar mogelijkheden inzetten om woninginbraken te voorkomen en op te lossen.  


