Bijlage: Overzicht Indicatoren LIVP 2015-2018
Dit document is een overzicht van de indicatoren en doelstellingen (wat willen we bereiken) van de prioriteiten uit hoofdstuk 7 en de aandacht
vragende thema’s uit hoofdstuk 8. Het geeft een toelichting op de keuze van een eventuele toename, afname of stabilisatie van de indicator. Voor
verdere verdieping in de cijfers wordt verwijzen naar de bijlage genaamd veiligheidsanalyse.

Prioriteiten (H7)
Wat willen we bereiken?

Indicator

2013

2018

Toelichting keuze indicator

(2017 voor VM)

Leefbaarheid (veilige woon- en leefomgeving)
Algemeen
De gemeente wil de leefbaarheid in de woonbuurten
vergroten in de periode 2015-2018

Intermenselijke relaties (sociale kwaliteit)
De gemeente wil de ‘intermenselijke relaties’ in de
buurt vergroten in de periode 2015-2018.

Rapportcijfer [1 t/m 10] leefbaarheid
(bron: VM)
Rapportcijfer [1 t/m 10] veiligheid (bron:
VM)

7,6

7,6

7,3

7,3

Aantal incidenten burenruzie. (bron:
politie/ BVH);
Percentage inwoners die veel overlast
ervaren door buurtbewoners.(bron: VM)

46

41

4,2%

4,1%

113

113

€32.000

€32.000

20,8%

20,8%

98

98

41

41

1,4%

1,4%

94

82

T.o.v. NHN (7,5) en Ned. (7,4) al hoger
rapportcijfer. Stabiliseren van dit rapportcijfer.
T.o.v. Ned. (7,1) al hoger rapportcijfer. Gelijk met
NHN (7,3) en dus stabiliseren van dit rapportcijfer.
Ambitie is gelijk aan het gemiddelde over afgelopen
vier jaar.
Net iets boven NHN (4,1%) en onder Ned. (5,2%).
Ambitie is gelijk aan NHN.

Kwaliteit van de woonomgeving (fysieke kwaliteit)
De gemeente wil de kwaliteit van de woonomgeving
(fysiek) verbeteren in de periode 2015-2018.

Aantal incidenten overige vernielingen/
baldadigheid.(bron: politie/ BVH)
Kosten gemeente herstel schade door
vandalisme aan openbare gebouwen
(bron: gemeente).
Percentage inwoners dat aangeeft veel
overlast te ervaren door fysieke
verloedering. (bron: VM);

Veel voorkomende vormen van criminaliteit (objectieve veiligheid)
De gemeente wil veel voorkomende vormen van
Aantal incidenten diefstal/ inbraak
criminaliteit in de buurt verlagen in 2018 ten opzichte woning. (bron: politie/ BVH)
van 2013.
Aantal incidenten misdrijven huiselijk
geweld (bron: politie/ BVH).
Percentage inwoners met persoonlijk
slachtofferschap (bron: VM).
Aantal incidenten diefstal van/ uit/ vanaf
auto (bron: politie/ BVH).
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Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (42% afname).
Ambitie is geen toename en dus stabiliseren.
Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (67% afname).
Ambitie is geen toename en dus stabiliseren.
T.o.v. NHN (24,1%) en Ned. (24,4%) al lager
percentage. Stabiliseren van dit lage cijfer.

Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (27% afname).
Ambitie is geen toename en dus stabiliseren.
Ambitie is vrijwel gelijk aan gemiddelde over
afgelopen vier jaar (42). Ambitie is stabiliseren.
T.o.v. NHN (2,4%) en Ned. (2,4%) al lager
percentage. Stabiliseren van dit lage cijfer.
Stijgende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (15%
toename). Ambitie is terug naar percentage van
2012.

Bijlage: Overzicht Indicatoren LIVP 2015-2018
Jeugd (jeugd en veiligheid)
Jeugdoverlast
De gemeente wil minder jeugdoverlast 12-, 12-17 en
18-24 jaar in de periode 2015-2018.

Percentage inwoners die vaak een plek
als onveilig ervaren vanwege
rondhangende jongeren (bron:
veiligheidsmonitor).
Percentage inwoners die veel overlast
ervaren door rondhangende jongeren
(bron: veiligheidsmonitor).
Aantal incidenten jeugdoverlast (bron:
politie/BVH).
Aantal overlastgevende en hinderlijke
jeugdgroepen in Langedijk (bron: politie).

9,2%

8,5%

Percentage boven NHN (8,5%) en onder Ned.
(9,4%). Ambitie is gelijk aan NHN.

3,9%

3,9%

T.o.v. NHN (4,8%) en Ned. (6,2%) al lager
percentage. Stabiliseren van dit lage cijfer.

98

98

2

2

Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (33% afname).
Ambitie is geen toename en dus stabiliseren.
Geen bijzonder hoog aantal. Ambitie is stabiliseren.

Aantal geregistreerde jeugdige
veelplegers uit Langedijk (bron: politie).
Aantal criminele jeugdgroepen in
Langedijk (bron: politie).

0

0

Vasthouden van dit lage aantal.

1

0

Stabiliseren van lage aantal.

Percentage jongeren (12-19 jaar) ooit
alcohol gedronken (bron: GGD/EMOVO).
Gemiddelde startleeftijd waarop jongeren
voor het eerst alcohol drinken (bron:
GGD/EMOVO).
Percentage jongeren (12-19 jaar) ooit
softdrugs gebruikt (bron: GGD/EMOVO).

51,2%

45%

13,6

14,5

9,7%

8%

Percentage jongeren (12-19 jaar) ooit
harddrugs gebruikt (bron: GGD/EMOVO).

2,1%

2%

Percentage voelt zich weleens onveilig
op school (bron: GGD/EMOVO).
Percentage wordt regelmatig gepest (≥2
keer per maand) (bron: GGD/EMOVO).

3,4%

3,4%

Stabiliseren van lage percentage.

6,8%

6,8%

Dalende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (13% afname).
Ambitie is continuering van trend met realisatie dat
dit onderwerp nog in “taboe” sfeer is.

Jeugdcriminaliteit
De gemeente wil minder jeugdcriminaliteit in de
periode 2015-2018.

Jeugd, alcohol en drugs
De gemeente wil het middelengebruik onder jeugd
ontmoedigen in de periode 2015-2018.

Dalende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (12% afname).
Ambitie is continuering van trend.
Stijgende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (7% toename).
Ambitie is continuering van trend.
Dalende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (40% afname).
Ambitie is continuering van trend met realisatie dat
dit onderwerp nog in “taboe” sfeer is.
Dalende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (36% afname).
Ambitie is continuering van trend met realisatie dat
dit onderwerp nog in “taboe” sfeer is.

Jeugd in en om scholen
De gemeente wil de veiligheid in en om scholen
verhogen in de periode 2015-2018.
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Aandacht vragende thema’s (H8)
Wat willen we bereiken?

Indicator

2013

2018

Toelichting keuze indicator

(2017 voor VM)

Veiligheidsgevoel

(behorende bij veiligheidsveld 1 leefbaarheid)

De gemeente wil het veiligheidsgevoel van inwoners
vergroten in de periode 2015-2018.

Veilige bedrijventerreinen
De gemeente wil de veiligheid op en rond
bedrijventerreinen vergroten voor bezoekers en
bedrijfseigenaren in de periode 2015-2018.

Verkeersveiligheid
De gemeente wil de feitelijke en subjectieve
verkeersveiligheid vergroten in de periode 20152018.

Percentage inwoners Langedijk als
deelnemer aan Burgernet (bron:
gemeente).
Percentage inwoners dat zich wel eens
onveilig voelt in de eigen buurt (bron:
VM).

9,1%

12%

13,4%

13,4%

T.o.v. NHN (16,1%) en Ned. (18,8%) al lager
percentage. Stabiliseren van dit lage cijfer.

2

1

2,7%

2,7%

Ambitie is zo min mogelijk maar wel rekening
houdend met realisme.
Dalende trend t.o.v. 2009 zichtbaar (31%
afname). Ambitie is geen toename en dus
stabiliseren.

33%

33%

73,7%

71%

71

71

49

49

Aantal meldingen art. 1 NHN (bron: Art. 1
NHN).

3

3

Handhaven lage aantal.

Aantal meldingen discriminatie (bron:
politie/BVH)

0

0

Handhaven lage aantal.

(behorende bij veiligheidsveld 2 Bedrijvigheid en veiligheid)
Aantal incidenten overvallen (bron:
politie/BVH).
Percentage winkelgebied als onveilige
plek (%ja vaak) (bron: VM)

(behorende bij veiligheidsveld 4 Fysieke veiligheid)
Percentage verkeersoverlast (bron: IVM
2013).
Percentage te hard rijden komt voor
(bron: IVM 2013).
Aantal Incidenten parkeerproblemen
(bron: politie/BVH).
Aantal meldingen foutparkeren (bron:
gemeente /KCS).

Polarisatie en radicalisering
De gemeente wil de omstandigheden positief
beïnvloeden ter voorkoming van polarisatie en
radicalisering in de periode 2015-2018.

Ambitie is om trend door te zetten. Tevens
zichtbaar bij andere gemeenten in NHN.

Gelijk aan NHN (33%) en boven Ned. (32%).
Ambitie is gelijk aan NHN en dus stabiliseren.
T.o.v. NHN (71%) en Ned. (72%) hoger
percentage. Ambitie is NHN.
Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (18%
afname). Ambitie is geen toename en dus
stabiliseren.
Dalende trend t.o.v. 2012 zichtbaar (6%
afname). Ambitie is geen toename en dus
stabiliseren.

(behorende bij veiligheidsveld 5 Integriteit en veiligheid)
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Wat willen we bereiken?

Indicator

2013

2018

Toelichting keuze indicator

(2017 voor VM)

Georganiseerde criminaliteit -Ondermijning (behorende bij veiligheidsveld 5 Integriteit en veiligheid)
De gemeente wil de omstandigheden voor
georganiseerde criminaliteit verstoren en zo de
veiligheid vergroten in de periode 2015-2018.

Aantal gepleegde misdrijven handel en
vervaardigen softdrugs (bron:
politie/BVH).
Aantal gepleegde misdrijven fraude
(bron: politie/BVH).
Aantal gepleegde misdrijven wapenbezit
(bron: politie/BVH).
Aantal bestuurlijk ontmantelde
hennepkwekerijen. (bron: gemeente)

Informatieveiligheid

4

4

Ambitie is gelijk aan gemiddelde over
afgelopen vier jaar (4). Ambitie is stabiliseren.

33

33

1

1

Ambitie is vrijwel gelijk aan gemiddelde over
afgelopen vier jaar (31). Ambitie is
stabiliseren.
Handhaven lage aantal.

5

5

Aantal is geen doel op zich, meer/minder
hennepkwekerijen hangt samen met
vindbaarheid.

24,5

21,4

5,3

5,3

T.o.v. NHN (21,4) en Ned. (20,8) hoger
percentage. Ambitie is NHN.
T.o.v. NHN (6,4%) en Ned. (6,2%) lager
percentage. Ambitie is stabiliseren.

(behorende bij veiligheidsveld 5 Integriteit en veiligheid)

De gemeente wil de omstandigheden voor
cybercrime verstoren om zo de informatieveiligheid
te vergroten in de periode 2015-2018.

Aantal delicten cybercrime totaal per 100
inwoners (bron: IVM).
Percentage persoonlijk slachtofferschap
hacken (bron: IVM).
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