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INLEIDING

Resultaten van de aanpak: enkele cijfers uit eerder
onderzoek

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg werkt hard aan

Uit herhaalde peilingen1 van de werkzaamheden in 2016

het bestrijden van criminaliteit en bevorderen van de

en 2017 blijkt dat het steeds beter lukt om de criminali

veiligheid in de regio. Dit doet ze als samenwerkings-

teit te bestrijden.

verband van zeven regiogemeenten, politie, Openbaar

• het rapportcijfer dat professionals geven voor de kwa

Ministerie, reclasseringsorganisaties en een groot aan-

liteit van de samenwerking is gestegen (80% gaf vorig

tal hulpverlenende en zorgorganisaties.

jaar een cijfer 7 of hoger);

In deze eerste meting met de recidivetool is nagegaan

• de aanpak is bij de meest ernstige en intensieve groep

in hoeverre personen die in 2015 in het veiligheidshuis

(Top Xers) steeds beter afgestemd op leefgebieden

een aanpak kregen in de jaren erna al dan niet opnieuw

waar problemen spelen;

door de politie werden verdacht van het plegen van een

• voor professionaliteit van de procesregie scoort het

delict. Zo krijgen we indicaties voor de effectiviteit van

veiligheidshuis gemiddeld een cijfer 7.6;

het veiligheidshuis bij verschillende doelgroepen.

• de helft van de betrokken professionals ziet een daling
van het recidiverisico en hetzelfde deel ziet ook ge

WAT DOET HET VEILIGHEIDSHUIS?

dragsverandering bij de personen die zijn aangepakt.

RECIDIVE: NAGAAN OF DELICTPLEGERS
OPNIEUW IN DE FOUT GAAN

Focus op complexe problematiek
De rol van het veiligheidshuis is om bij complexe proble
matiek te zorgen voor afstemming, informatieuitwisse
ling en regie op een gezamenlijke aanpak. In die aanpak

Om zicht te krijgen op resultaten van de aanpak is de

worden repressie, bestuurlijke interventies en zorg op

afgelopen jaren gestart met het in kaart brengen van

elkaar afgestemd. Het veiligheidshuis is geen losstaande

outputcijfers en ervaringen van professionals. Het is daar

organisatie maar een regionaal samenwerkingsverband

naast van belang om ook recidivecijfers van klanten van

van meer dan 20 organisaties. Aan de Buitenop in Roer

het veiligheidshuis in kaart te brengen. De recidivecijfers

mond krijgen negen functionarissen op de samenwer

in deze factsheet hebben betrekking op de herhalings

kingslocatie jaarlijks meer dan 2000 casussen aangele

criminaliteit. Als deze cijfers bekend zijn, dan geeft dit

verd waarin sprake is van (het risico op) criminaliteit en

een antwoord op de vraag in hoeverre plegers van delic

overlast. Partners leveren casuïstiek aan en vervolgens

ten, nadat de aanpak is gestart, opnieuw in de fout gaan.

bepalen procesregisseurs in het selectie en triageproces

Hoewel de cijfers niet alleen gerelateerd kunnen wor

samen met partners welke organisatie de casus oppakt.

den aan het werk in het veiligheidshuis (er zijn vele
factoren op van invloed immers), geven recidivecijfers

De procesregisseur voert de regie

wel indicaties voor effectiviteit van de aanpak. Het is

Bij een beperkt deel van de casuïstiek (zo’n 300 á 400

nodig hierop zicht te krijgen omdat het bestrijden van

personen per jaar) is procesregie van het veiligheidshuis

criminaliteit één van de belangrijkste doelen is van het

nodig. De procesregisseur van het veiligheidshuis neemt

veiligheidshuis. Het is uiteindelijk de bedoeling dat

dan gedurende korte of langere tijd de regie, stemt

iemand ook op de lange duur niet (of tenminste minder

periodiek de aanpak af met partners en volgt het verloop

vaak of minder ernstig) terugvalt in delictgedrag.

van de casus. Ongeveer de helft van deze casussen wordt
langer dan een half jaar gevolgd. Personen die in de regio
voor de meeste overlast en criminaliteitsproblemen
zorgen (enkele tientallen per jaar) worden op de Top X
geplaatst. Ze krijgen een persoonsgerichte aanpak en
daarmee ook de meest intensieve aanpak. Het is de
meest complexe casuïstiek.

2

RECIDIVETOOL
Om zicht te krijgen op de herhalingscriminaliteit doen

huis, daadwerkelijk minder vaak of minder (ernstig)

we dit jaar voor het eerst een beroep op een door Bureau

terugvalt in crimineel gedrag. Ook levert het enkele

Alpha ontwikkelde recidivetool.2 Met de tool is het mo

andere cijfers over de groep die in het veiligheidshuis

gelijk om in politieregistraties na te gaan in hoeverre

een aanpak krijgt.

iemand, na behandeling van de casus in het veiligheids

Waarom bepaling van herhalingscriminaliteit als maat voor recidive op basis van politiecijfers?
We gebruiken de termen recidive en herhalingscriminaliteit in deze factsheet door elkaar. Van recidive is strikt
genomen alleen sprake wanneer een nieuw delict, gepleegd na een ingezette interventie, is bewezen of bewezen
wordt geacht op basis van justitiegegevens. We gebruiken in deze tool echter geen justitiegegevens, maar politie
gegevens. Dus niet de uiteindelijke oordelen van Openbaar Ministerie en rechtbank staan bij deze meting centraal,
maar de verdenkingen (dus het horen als verdachte) door de politie. Politie stelt doorgaans alleen een proces verbaal
van verhoor op, als er sprake is van een serieuze verdenking dat iemand een delict ook daadwerkelijk heeft gepleegd.
Bij de interpretatie van cijfers moeten we rekening houden met het feit dat een beperkt deel van de personen in
politieregistraties kan zijn aangemerkt als ‘verdachte’ terwijl ze onschuldig waren. We nemen dit nadeel voor lief.
We schatten namelijk in dat de invloed hiervan op het geheel zodanig beperkt is dat het niet tot andere conclusies zou
leiden. En voorts heeft het alternatief, gebruiken van justitiecijfers meer nadelen dan voordelen. Twee belangrijke
voordelen van politiecijfers boven justitiecijfers zijn namelijk:
1. Dark number is kleiner:
In politiecijfers zijn véél méér mogelijke of waarschijnlijke daders opgenomen. Door lastige bewijsbaarheid of te
weinig capaciteit leidt slechts een fractie van deze zaken tot een beoordeling en definitief oordeel van Openbaar
Ministerie of rechter. Daardoor is het dark number (schuldigen die buiten de cijfers blijven) bij het gebruik van politie
cijfers veel lager dan wanneer justitiecijfers worden gebruikt.
2. Minder gedateerde gegevens
Politieverhoren worden veel korter na het delict uitgevoerd, geregistreerd en afgehandeld. Het duurt doorgaans
maanden en regelmatig zelfs jaren voordat een rechter tot een (definitieve) uitspraak komt. Uitvoering van een
recidivemeting met justitiecijfers van alleen de afgeronde strafzaken zou betekenen dat we moeten kijken naar een
groep die ver vóór 2015 in het veiligheidshuis werd aangepakt.

1 Zie Veiligheidshuis Midden-Limburg: verantwoording 2016 (meting twee) in drie factsheets, Bureau Alpha, juni 2017.
https://www.veiligheidshuizen.nl/doc/veiligheidshuizen/midden-limburg/Resultaatsmeting-2017-Veiligheidshuis-Midden-Limburg.pdf
2 Bureau Alpha heeft in 2015 een verantwoordingsinstrumentarium voor het veiligheidshuis ontwikkeld, bestaand uit vier gestandaardiseerde
tools waarmee (twee)jaarlijks de aanpak plus resultaten in kaart gebracht kunnen worden. Het bestaat uit een surveytool (‘wat vinden professionals van de Top X aanpak?’), registratietool (‘welke cijfers m.b.t. behandelde casussen heeft het veiligheidshuis?’) en casusanalysetool
(methode om samen de aanpak van complexe casuïstiek analyseren) dat inmiddels twee keer is ingezet (2016 en 2017). De destijds ontwikkelde
recidivetool wordt nu voor het eerst ingezet. Van het landelijk Parket-Generaal en de politie Eenheid Limburg is toestemming gekregen
gegevens van veiligheidshuis en politie aan elkaar te koppelen voor de analyse.
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BESCHRIJVING ONDERZOCHTE GROEP:
COHORT 2015

gaan of ze als ‘verdachte’ voorkomen. Dit is gedaan om
dat ook deze personen veelal in de integrale aanpak door
het veiligheidshuis worden meegenomen. Het leidt ertoe

We hebben van alle personen die in 2015 een aanpak

dat we niet iedereen in de politieregistraties daadwerke

kregen (totaal 378) nagegaan wie er voor enig delict in

lijk zullen terugvinden.

de politieregistraties voorkomt. Dit blijken 256 personen
te zijn, dus twee derde van de hele groep. Het feit dat

We kijken voor de groep van 256 personen terug op de

niet iedereen in de politieregistraties voorkomt is begrij

periode vóór de start van de aanpak (20132015) en

pelijk vanuit de insteek van deze analyse. Er is in deze

vergelijken dit met politieinformatie over gepleegde

recidivemonitor namelijk niet alleen gekeken naar het

delicten in de periode erná (20152018)4. Zo krijgen we

zogenoemde ‘primaire subject’ (subject = persoon) die

indicatief zicht op de effectiviteit van de aanpak van

wordt besproken in een casus. Ook van anderen (denk

verschillende categorieën delictplegers. We kunnen

aan andere de leden van jeugdgroepen; of betrokkenen

gemiddeld genomen 1.7 jaar terugkijken en 3.3 jaar voor

bij een probleemgezin) is in de politieregistraties nage

uitkijken.

UAantal gepleegde delicten (2013-2018) door de groep
5

256
256
personen
personen

periode 2013 - 2018
periode 2013 - 2018

1 tot 60 delicten
1 tot 60 delicten
gem. 8.6 delicten
gem. 8.6 delicten

1.7 delicten
perdelicten
persoon
1.7
per jaar
per persoon
per jaar

2209
2209
delicten
delicten

UAantal gepleegde delicten (2013-2018) per persoon

delicten
delicten

aantal personen
aantal personen

1 47
1 47
36
22 36
3-5 60
60
3-5

percentage
percentage
18%
18%
14%
14%
23%
23%

-10 48
48
66-10

19%
19%

11-20 37
37
11-20

15%
15%

21-30 15
15
21-30

6%
6%

>30 13
13
>30

5%
5%

4

100%
100%

We zien dat het bij bijna 1 op de 5 delictplegers gaat om

We zien dat de meeste delicten vermogensdelicten en

slechts 1 delict: ze komen slechts één keer in de politie

geweldsdelicten (beide 28%) zijn. Bij de vermogens

registraties als ‘verdachte’ voor. Verder is 14% twee keer

delicten gaat het om:

verdachte van een delict geweest. In bijna een kwart

• 17% diverse vermogensdelicten • 7% diefstal van

(23%) van de gevallen gaat om 3 tot en met 5 delicten.

voertuigen • 4% woninginbraak

Een vijfde deel (19%) pleegde in de onderzochte periode

De geweldsdelicten hebben betrekking op:

tussen 6 en 10 delicten. We zien dat opgeteld een kwart

• 13% mishandeling en overig geweld • 11% bedreiging

(25%) van de personen meer dan tien delicten heeft ge

• 4% zwaar geweld

9

Nederweer

340
Weert

pleegd.
In een op de vijf gevallen gaat het om vernieling of over
Verschillende soorten criminaliteit6

last veroorzakende openbare orde delicten. Hieronder

Om een indruk te krijgen van de criminaliteit die door

zijn ook de 11% drugsdelicten gerekend.

deze groep wordt gepleegd geven we een overzicht naar

Een beperkt deel van de delicten is lichter van aard. Dit

soort delict.

zijn bijvoorbeeld verkeersdelicten (9%) en in 14% van de
gevallen ‘overige delicten’: denk daarbij bijvoorbeeld
aan rijden zonder rijbewijs of openbare dronkenschap.

UGepleegde delicten (2013-2018)
naar soort criminaliteit
vandalisme •
baldadigheid •
vernieling •
drugsdelicten •
overtreding van de APV 7•
vernieling en
openbare orde
en veiligheid

• lichte/zware mishandeling
• bedreiging,
• diefstal met geweld
• overval
• straatroof
• (vuur)wapens
geweld en zeden
• aanranding / verkrachting
• levensdelicten

463

615

2209
626
diefstal •
inbraak •
heling •
chantage •

315

vermogen

overige

190
verkeer

• belediging
• vals kenteken / identiteit
• verzet bij aanhouding
• openbare dronkenschap
• brandstichting
• rijden zonder rijbewijs

• agressief rijgedrag
• verdachte verkeersongeval
(waaronder: verlaten plaats ongeval)

24% 3% 3%
7
1 1

31%
23

3 Het gaat in deze factsheet steeds om delicten uit de landelijke misdrijven tabel zoals deze ook door het CBS gehanteerd wordt.
4 De relatief langere periode (gemiddeld drie jaar) waarvoor we de recidive bepalen zorgt dat de invloed van eventuele reputatieëffecten (personen die eerder delicten pleegden worden sneller door politie opnieuw als verdachte aangemerkt) op de cijfers minimaal is.
5 Voor het gemak spreken we van ‘aantallen delicten’. In feite gaat het om ‘aantallen registraties voor verdenking van het plegen van één of
meer delicten’.
70% in delictcategorieën is zoveel mogelijk aangesloten bij de standaardclassificatie
53%
16%het WODC
9% die hanteert
22% in
6 Voor de indeling
misdrijven zoals
21
54
16
9
22
de landelijke criminaliteitscijfers. Zie: Kalidien et.al. (2016). Criminaliteit en rechtshandhaving 2015. WODC, Den Haag, pagina 95 e.v.
7 In de Algemene Plaatselijke Verordening legt de gemeente onder meer regels vast met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte.
22%
16

31%
23

16%
12

5

30%
23

9%
7

7%
5

54%
41

3

■ geen
■ meer
■ 0 - 50
■ aanta
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xWaar wonen de plegers? (n=1197) 8

UOmvang totale criminaliteit vóór (2013-2015) en ná
(2015 -2018) aanpak, gemeten in gemiddeld totaal
aantal delicten in de regio Midden-Limburg per jaar

9
Nederweert

537 delicten per jaar

65
340

Leudal

Weert

vóór start van de aanpak

639
62

Roermond

Maasgouw

396 delicten per jaar

29

Roerdalen

ná start van de aanpak

53

Echt-Susteren

Als we het gemiddeld aantal delicten per jaar vergelijken
vóór en ná de aanpak, dan zien we dat de totale crimina
De meeste delicten zijn gepleegd door personen uit

liteit flink is gereduceerd. Het gemiddeld aantal delicten

Roermond (53%) en Weert (28%). Personen uit de andere

dat de groep gezamenlijk pleegde in de gehele periode

vijf gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor

voordat bij hen een aanpak in het veiligheidshuis begon

iets minder dan 20% van het totaal. Per gemeente gaat

ligt op bijna 1.5 delicten per dag.10 En in de periode ná de

ware mishandeling
het om relatief kleine percentages: 1% tot 5%. Deze
eiging,
cijfers met betrekking tot de kleinere gemeenten zijn
fstal met geweld
overval
opvallend als we ze vergelijken met een eerder onder
straatroof
zoek door Bureau Alpha9 (2016) waarin de verdeling over
• (vuur)wapens
• aanranding / verkrachting
gemeenten is opgenomen van alle casuïstiek in het vei
• levensdelicten

start van die aanpak daalt dat in de regio MiddenLim

ligheidshuis. Daar zien we dat kleine gemeenten sterker

pak dus aanmerkelijk lager dan ervoor. Vervolgens kijken

vertegenwoordigd zijn: steeds circa 5% tot 12% van het

we welke verschillen we zien vóór en ná de aanpak als we

totaal. Omdat daarin ook lichtere selectiecasuïstiek is

verschillende delictsoorten met elkaar vergelijken.

burg naar in totaal iets meer dan 1.0 delict gemiddeld per
dag. In percentages kunnen we op basis van deze cijfers
spreken van een criminaliteitsreductie met 26%. De
totale gepleegde criminaliteit ligt in de jaren na de aan

• belediging
meegenomen, is het verschil te verklaren uit het feit dat
vals kenteken / identiteit
erzet bij aanhouding de casuïstiek van kleinere gemeenten in het Veiligheids
enbare dronkenschap
huis zich vaker kenmerkt door minder (ernstige) crimina
dstichting
liteit.
nder rijbewijs

537
ONTWIKKELING TOTALE CRIMINALITEIT

181
95

geweld en zeden

47%

81
55

overige

33%

Het uitgangspunt is steeds het precieze moment in 2015

32
41

verkeer

31%

zowel enkele jaren terug als enkele jaren vooruit. We

134
119

vermogen

11%

109
85

vernieling en openbare orde en veiligheid
(oov)

22%

We hebben nagegaan in hoeverre de aanpak door het
veiligheidshuis gepaard gaat met een daling van de cri
minaliteit. Hiertoe is gekeken naar de hoeveelheid delic
ten gepleegd door de totale groep vóór en ná de aanpak.
16%
16

9%
9

35%
13%
20%
32%
22%
waarop
de aanpak is gestart.
Van hieruit
kijken
21
8
12 we steeds
19
22
delicten
meer overzien van in totaal
kunnen voor iedereen
periode
■ geen een

%

%

UOmvang criminaliteit naar soort delicten vóór
(2013-2015) en ná (2015-2018) de aanpak
(gemeten in gemiddeld aantal delicten per jaar)

54%
41

50%
aantal delicten
vijf jaar: tussen ■
20meer
juni dan
2013
enreductie
20 juniin2018.

■ 0 - 50% reductie in aantal delicten
■ aantal delicten gelijk of gestegen

Afhankelijk van het moment waarop de aanpak startte
(dat kan liggen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015)

9%
22

■ vóór start van de aanpak
■ ná start van de aanpak

varieert dus de lengte van zowel de periode dat we terug

60%
33

kijken als de periode dat we vooruitkijken per persoon.

41%
96

6

delicten

aantal personen

percentage

1

47

18%

2

36

14%

3-5

60

23%

We zien dat de daling van het aantal geweldsdelicten

6 -10

Om een beeld te krijgen van de recidive is dus gekeken

om hele jaren vóór en ná de start
48naar de mogelijkheid19%

veel groter is dan de daling van het aantal vermogens

delicten. Dit kan een indicatie zijn dat de aanpak van het

datum te vergelijken. Voor 195 personen kunnen we

veiligheidshuis relatief het best werkt als het gaat om

11-20

één jaar voor de start in 2015 kijken en kijken
15%
37maximaal
we dan ook één jaar na deze start. Voor 37 personen kun

plegers van geweldsdelicten. Mogelijk werkt deze minder

goed als het gaat om plegers van vermogensdelicten.

nen we al twee jaar voor de start in 2015 kijken en die

PREVALENTIE VAN RECIDIVE

start. We kunnen de onderstaande recidive analyse dus

21-30
>30

6% dan met de twee jaren na die
15periode vergelijken we

voor 232 personen
doen.
5%
13inBijtotaal
onderstaande analyse maken we gebruik van drie

In het voorafgaande waren steeds de totale of gemid

delde aantallen delicten het uitgangspunt. En als we nu

categorieën personen:

gaan kijken naar de personen die de delicten plegen:
welk deel van hen valt dan niet meer (of tenminste min

1 Top X-ers: personen op de Top Xlijst in 2015

der vaak) terug in delictgedrag. We kijken daarbij steeds

2 Ernstige Delictplegers:

hetzelfde aantal hele jaren terug of vooruit. Het aantal

… gemiddeld twee delicten per jaar vóór de start

jaren verschilt van persoon tot persoon.

waaronder in totaal minimaal één geweldsdelict of
woninginbraak; of

Voorbeeld 1:

… gemiddeld vijf of meer delicten per jaar.

Persoon X start aanpak op 1 februari 2015.

3 Overige Delictplegers: overige personen die een

Terugkijkperiode vóór de start is tussen 20 juni 2013 en 1

aanpak kregen

februari 2015, dus ruim anderhalf jaar.

UType verdachten

k Hierin zit dus één heel jaar.
Terugkijkperiode ná start van de aanpak is dan tussen 1
februari 2015 en 20 juni 2018, dus iets meer dan drie jaar.
k Hierin zitten dus drie hele jaren.

30
Omdat we steeds de terugkijk en vooruitkijkperiode

Top X

gelijk willen houden, vergelijken we voor deze persoon
één heel jaar voor start van de aanpak met één heel jaar
na start van de aanpak.
Voorbeeld 2:
Persoon Y start aanpak op 1 december 2015.

128

Terugkijkperiode vóór is tussen 20 juni 2013 en 1 decem

overige
delictplegers

ber 2015, dus ruim tweeëneenhalf jaar.

232

74
ernstige
delictplegers

k Hierin zit dus twee hele jaren.
Terugkijkperiode ná is tussen 1 december 2015 en 20 juni
2018, dus ook ongeveer tweeëneenhalf jaar.
k Hierin zitten eveneens twee hele jaren.
We vergelijken de twee jaar voor start van de aanpak met
de twee jaar na start van de aanpak.
8 Heeft betrekking op iets meer dan de helft van het totaal aantal delicten (n=1197). Dit komt doordat een onbekend deel van de personen de
afgelopen vijf jaar is verhuisd en een ander deel betrekking heeft op casuïstiek in het veiligheidshuis van buiten de regio.
9 Zie https://www.veiligheidshuizen.nl/doc/veiligheidshuizen/midden-limburg/Resultaatsmeting-2017-Veiligheidshuis-Midden-Limburg.pdf
10 Als we deze cijfers bekijken vanuit het perspectief van aantallen delicten per persoon, dan zien we een daling van gemiddeld 2.6 delicten vóór
de start van de aanpak naar 2.0 delicten ná de start van de aanpak.
7
37%
85

9%
22

13%
29

41%
96

74
ernstige
delictplegers

overige
delictplegers

24% 3%
7

9

Nederwee

31%
23
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340
Weert

43
55
Vervolgens is het de vraag welk deel van de personen niet

We zien in de tabel dat met name de categorie Top X

meer (of tenminste minder vaak) wordt geregistreerd
zeer weerbarstig blijkt te zijn. Bij 7 personen zijn er na
vandalisme
• van de aanpak geen nieuwe registraties als
als verdachte.
start
vandalisme
•
• lichte/zware mishandeling37%
baldadigheidverdachte
•
• lichte/zware
mishandeling
te zien. Maar bij een flink hoger
aantal perso
baldadigheid •
85
• bedreiging,
vernieling •
• bedreiging,
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Echt-Susteren

VERGELIJKING MET ANDERE RECIDIVECIJFERS

Het valt nu op dat naarmate het aantal casusoverleggen
toeneemt, er ook sprake is van meer recidive. Als een
beperkt aantal keren casusoverleg (twee tot vijf keer)

Zijn de recidivecijfers van de personen waarvoor veilig

volstaat, dan zien we dat er in ruim de helft van de geval

heidshuis MiddenLimburg een aanpak vormgeeft nu

len (54 van de 101 personen) geen nieuwe registraties

hoog of laag? De volgende vergelijkingscijfers plaatsen

als verdachte meer te zien zijn na de aanpak. Bij perso

de resultaten enigszins in perspectief.

nen over wie iets vaker overlegd wordt (5 tot 10 maal in

• In MiddenLimburg zien we dat de aanpak in het Veilig

totaal) is in een beperkter deel van de gevallen (23 van

heidshuis gepaard gaat met een criminaliteitsdaling

de 76) sprake van nul recidive. Vaker is sprake van een

van 26%. Bij een vergelijkbare analyse enkele jaren

toename van het aantal delicten in deze categorie. Als

geleden door Veiligheidshuis ZuidHollandZuid werd

iemand vaker dan 10 keer werd geagendeerd in het

een teruggang van het aantal BVHincidenten gevon

casusoverleg, dan is nog iets vaker (60%) sprake van juist

den van 17%.

een stijging van de recidive.
• In MiddenLimburg valt 63% binnen één tot twee jaar

AANDACHT VOOR JEUGD

terug: ze worden opnieuw verdacht van een strafbaar
feit. Bij de categorie Ernstige Delictplegers ligt dit

Ook kijken we binnen de analyse specifiek naar de jeug

percentage op 69%. In de meest recente landelijke

dige personen in onze groep. Daarbij selecteren wij de

Veelplegersmonitor 2017 is te zien dat de tweejaars

personen die op het moment van de start van de aanpak

recidive (iets langere periode) bij de enigszins verge

in het Veiligheidshuis 23 jaar of jonger waren.

lijkbare groep van zeer actieve veelplegers in Neder
land (vaak kortweg ZAVP genoemd) al jaren tussen

URecidive onder jongeren (< 24 jaar)

70% en 80% ligt. De percentages liggen niet heel ver
uit elkaar.11

60

hting

Roerdalen

35%
21

13%
8

20%
12

32%
19

Al met al zien we dat de cijfers in MiddenLimburg soms
wat hoger en soms wat lager liggen dan bij andere, deels

■
■ meer dan 50% reductie in aantal delicten
■ 0 - 50% reductie in aantal delicten
■ aantal delicten gelijk of gestegen

vergelijkbare groepen elders.

geen delicten meer

In totaal zijn 60 van de 232 personen jonger dan 24 jaar
op het moment van de start van de aanpak. Bijna twee
derde van deze groep laat een daling van gepleegde
delicten zien ten opzichte van de periode voor de start.
Bij een derde is zelfs sprake van géén recidive na de start
van de aanpak. Bijna even vaak (32%) is sprake van een
gelijk aantal of gestegen aantal delicten in de periode na
de start van de aanpak.

11 Hier gaat het om opnieuw door politie verdacht worden van een delict, bij genoemde landelijke cijfers gaat het om opnieuw gedagvaard
worden door het Openbaar Ministerie vanwege een delict.
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CONCLUSIES

Resultaten elders in Nederland zijn vergelijkbaar
Om de cijfers uit deze monitorrapportage te kunnen

Ruim een derde valt niet terug in jaar 1 of 2 ná de aanpak

duiden moeten we kijken naar vergelijkbare cijfers over

Het is de bedoeling dat personen die een aanpak krijgen

dezelfde doelgroep elders in Nederland; en naar de

in het veiligheidshuis ook op de lange duur niet (of ten

ontwikkeling van criminaliteitscijfers in brede zin. We

minste minder vaak of minder ernstig) terugvallen in de

zien dat bij min of meer vergelijkbare doelgroepen

lictgedrag. Deze eerste meting met de recidivemonitor

elders in grote lijnen ook vergelijkbare recidivedalingen

levert met politiecijfers van de herhalingscriminaliteit

te zien zijn. Verder is in brede zin al jarenlang sprake van

een eerste beeld van de recidive onder de doelgroep van

een gestage daling van de geregistreerde criminaliteit.

het veiligheidshuis MiddenLimburg. We zien dat ruim

Uit een recente studie blijkt dat die daling tenminste

een derde (37%) van de gehele groep in een periode van

voor een deel toe te wijzen is aan registratieinvloeden13

circa één of twee jaar ná de aanpak geen delicten meer

bij politie. In zijn geheel daalde de geregistreerde crimi

pleegt. Dit is een percentage dat redelijk vergelijkbaar is

naliteit in de politie eenheid Limburg (31,5%) net als in

met cijfers die in andere onderzoeken elders worden

de rest van Nederland (tussen 25% en 35%). In Roermond

gevonden. Nog eens 22% laat een daling zien van het

was tussen 2012 en 2017 sprake van een daling van 24,7%

aantal gepleegde delicten. Voor een minderheid van de

en in Weert van 39,3%. Ook in de andere gemeenten

personen (41%) geldt dat het aantal delicten is gelijk

was een flinke daling van criminaliteitscijfers te zien:

gebleven of toegenomen. Jongeren in MiddenLimburg

tussen 21% en 38%. De hier gevonden dalingen zijn

doen het niet beter of minder goed: ook hier valt een

vergelijkbaar met de dalingen in de geregistreerde

vergelijkbaar percentage van 35% terug in delictgedrag.

criminaliteit in Limburg en elders.

Criminaliteitsdaling van 26%

Succes verschilt sterk:

De hele groep personen die in 2015 in het veiligheidshuis

Crime en

MiddenLimburg een aanpak kreeg, is in de periode

De personen op de Top X zijn duidelijk de meest lastige

20132018 verantwoordelijk voor 1.7 delicten per jaar. In

categorie. Onder hen is bij maar liefst 70% sprake van

totaal plegen ze in die periode 2.209 delicten.12 We zien

evenveel of zelfs meer delicten na de start van de aan

dat na de start van een aanpak in het veiligheidshuis de

pak. Daar staat tegenover dat het veiligheidshuis veel

totale criminaliteit daalt met ongeveer een kwart: er

succes boekt met de aanpak van (de veel grotere groep)

bij plegers High Impact

bij Top X

worden in totaliteit namelijk 26% minder delicten ge

plegers van HICdelicten. HIC staat voor High Impact

pleegd. De daling is het sterkst bij plegers van gewelds

Crime: dit zijn geweldsdelicten of andere delicten (denk

en zedendelicten: minus 47%.

aan woninginbraak) die grote invloed hebben op het
veiligheidsgevoel van mensen. Bij de aanpak van deze

Soms al resultaat met slechts enkele besprekingen in

criminaliteit zien we namelijk dat bij 84% van de plegers

het veiligheidshuis

een criminaliteitsdaling optreedt ná de aanpak door het

We zien dat de toename van het aantal besprekingen per

veiligheidshuis. Ondanks de successen die in het Veilig

persoon gelijk opgaat met een stijging van de recidive.

heidshuis MiddenLimburg bij een deel van de cliënten

Als we kijken hoeveel personen er géén delicten meer

geboekt lijken te worden, is er dus nog steeds ruimte

plegen na de start van de aanpak dan zijn de verschillen

voor verbetering met name bij de aanpak van de meest

tussen vaak besproken personen en personen die slechts

complexe groep (Top X) die voor de meeste overlast en

enkele keren op het casusoverleg stonden vrij groot.

criminaliteitsproblemen zorgt.
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Steeds beter zicht op de ontwikkelingen en resultaten in het veiligheidshuis Midden-Limburg
Omdat deze meting betrekking heeft op cohort 2015
(het eerste jaar waarin werd gewerkt met een Top X),
moeten vervolgmetingen uitwijzen in hoeverre die ver
beteringen laten zien bij deze weerbarstige groep. Door
de komende jaren vervolgmetingen uit te voeren en
hierin op dezelfde wijze cijfers te verzamelen en analy
seren ontstaat met deze recidivemonitor in de loop van
de jaren een beeld over een steeds langere tijdsperiode.
Ook kunnen dan groepen die in verschillende periodes
in het veiligheidshuis een aanpak kregen met elkaar
worden vergeleken. Door de resultaten in samenhang te
bezien met beleidsinformatie uit andere bronnen, ont
staat steeds meer zicht op de ontwikkeling die het veilig
heidshuis doormaakt.

12 Hierbij geldt ook weer: voor zover die ter kennis van de politie komen, c.q. personen als verdachte kunnen worden aangemerkt.
13 Recent bleek uit een studie van Bureau Beke, dat registratie-effecten ten dele de veroorzaker zijn van de gestage daling van criminaliteitscijfers (zie: Van Ham et.al., 'Realiteit of registratie-effect: de invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit', maart 2018). Na de introductie van het nieuwe registratiesysteem BVH, alsmede door het Salduz-arrest en de introductie van
ZSM is politie soms andere wegen gaan zoeken om zaken af te doen, bij zowel jeugdigen als volwassenen. Hierdoor komen minder delicten in
de statistieken terecht. Hoe groot deze invloed is weten we niet.
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