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Veiligheidsbeeld Wassenaar.
Het aantal misdrijven is volgens de politiecijfers in 2020 met 8% gestegen van 977 in 2019 naar 1056 in 2020.
Er was weliswaar een aanzienlijke daling van het geregistreerde aantal woninginbraken (63 ten opzichte van
117) maar dit werd teniet gedaan door een aanzienlijke stijging van het aantal registraties van horizontale
fraude (van 102 naar 217).
Ook het aantal overlastmeldingen steeg; mogelijk gedeeltelijk als gevolg van de maatregelen ter bestrijding
van Corona. Het aantal meldingen van jeugdoverlast steeg van 136 naar 188 (+38%) en het aantal
overlastmeldingen door personen van 129 naar 174 (+35%). De meldingen over geluidsoverlast stegen met
32% van 259 naar een totaal van 341.
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Veiligheidsbeeld
Voorschotentweejaarlijks bevolkingsonderzoek Veiligheidsmonitor 2019:
Rapportcijfer
Het aantal misdrijven is in 2020 gestegen met 11%. Dit komt vooral door een forse stijging van horizontale fraude van 98 in 2019
naar 161 in 2020. Corona heeft veel impact op Veiligheidsbeleving:
veiligheidsbeeld. Het aantal meldingen
7,7 van jeugdoverlast is fors gestegen met
40%. De stijging van woninginbraken is gestopt maar diefstallen van (brom)fietsen) 47% (70 → 103) en motorvoertuigen 71% (7
→ 12) zijn juist toegenomen. De landelijke trend vanLeefbaarheid:
een toename in huiselijk
7,9 geweld vertaald zich niet door naar Voorschoten.
Veiligheidsbeeld Voorschoten
Het aantal misdrijven is in 2020 gestegen met 11%. Dit komt vooral door een forse stijging van horizontale
fraude van 98 in 2019 naar 161 in 2020. Corona heeft veel impact op veiligheidsbeeld. Het aantal meldingen
van jeugdoverlast is fors gestegen met 40%. De stijging van woninginbraken is gestopt maar diefstallen van
(brom)fietsen)
47% (70 → 103) en motorvoertuigen 71% (7 → 12) zijn
juist toegenomen.
De landelijke
trend
Crisisaanpak
Corona
/ Covid-19:
Vergunningverlening
van een toename in huiselijk geweld vertaald zich niet door naar Voorschoten.

In 2020 zijn in totaal 259 aanvragen in
behandeling genomen:
104x APV
155x bijzondere wetten

-

9 maanden grip 4
18 noodverordeningen
Handhavings- en
handelingskaders
Regionale afstemming

Handhaving:
In Wassenaar zijn 5 fte Boa’s
beschikbaar. Deze hebben in 2020 630
pv’s en 158 waarschuwingen uitgedeeld.
Daarnaast zijn in totaal 1.281 meldingen
in behandeling genomen

