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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.01058 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Rumo van Aalst van de Fractie van CDA over babbeltrucs. 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Hoe vaak is er in de afgelopen drie jaar door onze inwoners aangifte gedaan van een 
babbeltruc? Graag een onderscheid in leeftijdscategorie, onder de 65 jaar en daarboven.  
 

Volgens het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) zijn er jaarlijks in 
Nederland 1.000 geregistreerde aangiftes van babbeltrucs (cijfer politie). Waarschijnlijk is het 
werkelijke aantal hoger, want veel mensen schamen zich als ze zijn bestolen via een 
babbeltruc; voor hen is de drempel om melding te maken bij de politie hoger.  
 

Volgens informatie van de lokale politie, Basisteam De Copen wordt in de politiesystemen 
‘babbeltruc’ niet als zodanig vastgelegd en kunnen deze cijfers niet eenvoudig worden ingezien. 
De operationeel specialist heeft de vraag vervolgens uitgezet bij het Districtelijk 
Informatieknooppunt (DIK) en dit heeft de volgende gegevens opgeleverd:  
- 25 aangiftes in Woerden; 23 aangevers ouder dan 65 jaar en 2 aangevers jonger dan 65;  
- 11 aangiftes in 2017; 10 in 2018; 4 in 2019;  
- Oudste registratie is in 31-01-2017, laatste registratie is van 24-07-2019.    
 

 

2. Seniorenorganisatie KBO-PCOB organiseert trainingen om ouderen weerbaarder te 
maken tegen oplichting aan de deur en heeft een app 'trucs tegen babbeltrucs'. Op 
anbo.nl zijn overigens ook tips tegen babbeltrucs te vinden. Heeft het college contact 
met KBO-PCOB en/of andere maatschappelijke organisaties in Woerden over dit 
onderwerp? Mogelijk kan het college hen helpen via de gemeentelijke 
communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via de website van de gemeente en de gemeentelijke 
infopagina in de krant.   
 

De gemeente Woerden heeft geen contact met KBO-PCOB  en/of andere maatschappelijke 
organisatie in Woerden over dit onderwerp. Er zijn geen signalen over dit onderwerp bij de 
gemeente binnengekomen. 
 

In het Meerjarenplan HIC/VVC (High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit) en 
cybercrime 2019-2020 is geen specifiek beleid opgenomen m.b.t. babbeltrucs.   
 

Onder het kopje Burgernetmail is wel het volgende opgenomen: Via Burgernetmails kunnen 
burgers de politie onder andere tips geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een 
woninginbraak, een babbeltruc of een straatroof. Zo kan de politie de burger via een 
Burgernetmail vragen of de burger iets verdachts gezien heeft rond het tijdstip van een inbraak 
in de straat.    
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3. Doet het college zelf aan voorlichting over babbeltrucs? Zo ja, wat dan allemaal? Zo nee, 
zou u dit op willen pakken? Bijvoorbeeld voorlichting via gemeentelijke website, 
gemeentelijke infopagina krant, tijdens bijeenkomsten van de wijk- en dorpsplatforms.   
 

De gemeente heeft tot nu toe geen voorlichting gegeven over babbeltrucs.  Onze prioriteiten 
worden bepaald door de cijfers en signalen die wij o.a. van de politie krijgen.  
 

Tot nu toe hebben wij van die zijde geen alarmerende signalen gekregen over babbeltrucs. Met 
als gevolg dat dit onderwerp niet is opgenomen in het door de raad vastgestelde Integrale 
Veiligheidsplan, uitwerking 2019-2020.  
 

Recente publicaties geven aanleiding om dit onderwerp hoger op de agenda te zetten. We 
nemen daarom uw aanbeveling over en zullen het komende jaar de gemeentelijke 
communicatiemiddelen inzetten om hierover voorlichting te geven. Ook zal deze informatie 
worden doorgegeven aan de wijkambtenaren t.b.v. de wijk- en dorpsplatforms.  
 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.093493 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ARTIKEL 42 VRAGEN  

Voorlichting senioren over babbeltrucs   

Op maandag 16 december jl. nam het CDA Woerden met verontwaardiging kennis 

van een artikel in het AD Groene Hart over hoe ouderen steeds vaker het slachtoffer 

zijn van babbeltrucs. Een ware plaag. Je zal maar op je oude dag op dergelijk lage 

wijze van je geld worden beroofd, soms zelfs met geweld. Naast het financiële en 

fysieke heeft het ook psychische impact. Uit schaamte wordt ook vaak geen aangifte 

gedaan. Het CDA Woerden maakt zich hier zorgen over en heeft daarom de volgende 

vragen aan het college.  

  

1. Hoe vaak is er in de afgelopen drie jaar door onze inwoners aangifte gedaan van 

een babbeltruc? Graag een onderscheid in leeftijdscategorie, onder de 65 jaar en 

daarboven.  

2. Seniorenorganisatie KBO-PCOB organiseert trainingen om ouderen weerbaarder 

te maken tegen oplichting aan de deur en heeft een app 'trucs tegen 

babbeltrucs'. Op anbo.nl zijn overigens ook tips tegen babbeltrucs te vinden. 

Heeft het college contact met KBO-PCOB en/of andere maatschappelijke 

organisaties in Woerden over dit onderwerp? Mogelijk kan het college hen helpen 

via de gemeentelijke communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via de website van de 

gemeente en de gemeentelijke infopagina in de krant.  

3. Doet het college zelf aan voorlichting over babbeltrucs? Zo ja, wat dan allemaal? 

Zo nee, zou u dit op willen pakken? Bijvoorbeeld voorlichting via gemeentelijke 

website, gemeentelijke infopagina krant, tijdens bijeenkomsten van de wijk- en 

dorpsplatforms.  

  

Namens het CDA Woerden,  

  

Rumo van Aalst  

raadslid  
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