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In het Leiderdorps Weekblad van 21 januari 2021 wordt melding gemaakt van een forse stijging van de 
criminaliteit in Leiderdorp in 2020. Daarnaast zijn er de afgelopen weken twee serieuze incidenten 
geweest met groepjes jongeren. 

- Heeft het college deze stijgende trend in criminaliteit opgemerkt? 
- Zo ja, kan het college deze trend duiden? 
- Welke maatregelen is het college voornemens te treffen?

Het college houdt goed zicht op de criminaliteit en trends op dit gebied. Zo is er vorige maand met de 
politie uitvoerig gesproken over de Gebiedsscan criminaliteit en overlast, betrekking hebbend op 
Leiderdorp. Wat we inderdaad zien is dat het totaal aantal misdrijven, na in 2017 en 2018 te zijn gedaald, 
in 2019 en 2020 is toegenomen. Als we inzoomen zien we dat de stijging vooral betrekking heeft op 
diefstal van brom-, snor- en gewone fietsen en dan vooral in de openbare ruimte. Daarnaast betreft het 
vooral een toename van zogenaamde horizontale fraude (met name online handel en Whatsapp-, sms- 
en id-fraude). Andere ongunstige ontwikkelingen betreft het aantal vernielingen en de toegenomen 
overlast: geluids- en jeugdoverlast.

Voor wat betreft de toegenomen overlast en zorgwekkende toename van de horizontale fraude, zien we 
dat dit een landelijk beeld is. De verklaring hiervoor is vooral te vinden in de door corona veranderde 
samenleving, afgelopen jaar. Mensen zijn veel meer thuis en actiever online. Criminelen hebben daarop 
hun handelswijze aangepast. Inbreken in huizen en schuren en zakkenrollen was lastiger en we zien daar 
dus ook een afname in het aantal misdrijven. Ook het aantal bedreigingen, mishandelingen en het aantal 
zedenmisdrijven is afgenomen.

Om cybercrime zo goed mogelijk aan te pakken wordt het thema integraal en op meerdere niveaus 
(landelijk, regionaal en lokaal) opgepakt. Voor Leiderdorp zal de inzet vooral gericht zijn op het tegengaan 
van oplichting van ouderen, maar ook is er aandacht voor het voorkomen dat de jeugd door criminelen 
wordt gebruikt als geldezel.



De politie blijft actief in de openbare ruimte. Bij het toenemen van het aantal diefstallen van snor-, brom- 
en gewone fietsen en de piek in het cijfer ‘diefstal uit- en vanaf motorvoertuigen’ is hier de focus op 
gezet. Dit heeft er toe geleid dat zowel voor de diefstallen van (brom-)fietsen als voor het stelen van 
katalysatoren van auto’s, dadergroepen zijn aangehouden.

Voor wat betreft de jeugdgroepen, ook daarvoor is zeker aandacht. Jongeren en kinderen vervelen zich 
duidelijk in coronatijd. De jongerenwerkers treden zoveel mogelijk in contact met de jongeren en er 
wordt geprobeerd – ook nu – toch gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Samen met politie, gemeente 
en Incluzio wordt een vinger aan de pols gehouden en steeds bekeken wat we kunnen doen om het 
wonen prettig te houden. 

Als gemeente blijven we goed afstemmen en samenwerken met de politie en blijven we goed in contact 
met andere partners, om de criminaliteitscijfers zo laag mogelijk te houden.


