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Inleiding 
 
Een integrale veiligheidsaanpak, met zowel aandacht voor preventie als repressie is van belang voor 

inwoners en bezoekers. Het college wil dat inwoners van Gouda wonen en opgroeien in een veilige 

omgeving. Respectvol met elkaar omgaan en met iedereen die een publieke taak vervult vormt daarin 

de basis. Dit geldt ook voor besef van eigen verantwoordelijkheid van burgers voor anderen, de 

gemeenschap en de omgeving waarin men leeft. De veiligheidspartners hebben aandacht voor 

preventie voor die buurten en gezinnen waarbij dat niet vanzelfsprekend goed gaat, maar zetten ook 

repressieve maatregelen in wanneer dat nodig is. 

 
Kadernota en Veiligheidsanalyse 
Dit Actieplan is gebaseerd op de Kadernota Veiligheid 2015-2018 en op de Veiligheidsanalyse 2014. 
De volgende veiligheidsprioriteiten zijn in de Kadernota bepaald: 
 

1. Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken 
2. Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 
3. Terugdringen van sociale overlast 
4. Voorkomen van radicalisering 

 
Ambities 
 In de Kadernota vormen deze prioriteiten de rode draad. Hierop concentreert zich dit jaar en komende 
jaren de aanpak en de inzet. Per prioriteit zijn scherpe doelstellingen gesteld. Het vergt ambitie en 
veel inzet om deze doelstellingen te gaan behalen. Met name de aanpak van woninginbraken blijft een 
hardnekkig probleem in Gouda. Ondanks deze problematiek hebben de veiligheidspartners in de 
Driehoek ingestemd met deze ambitie en zijn ze bereid daar hard voor te werken. Bij deze ambitie 
past ook de inzet van ambitieuze middelen. De politie heeft met haar inzet in december 2015 
(werknaam Actie Basta !!) vorig jaar aangetoond dat woninginbraken daadwerkelijk aangepakt kunnen 
worden. Dit vraagt tegelijk om een duurzame oplossing. Goed hang- en sluitwerk, betere verlichting 
enerzijds, zicht op dadergroepen en juiste interventies en zorg voor zowel het slachtoffer en ook de 
verdachte anderzijds moeten leiden tot die duurzaamheid. Dat werkt alleen, mits goed geregisseerd 
en zo effectief mogelijk ingezet. 
Naast de prioriteiten is er sprake van een basisaanpak op de andere veiligheidsvelden. Ook deze 
aanpak wordt benoemd in dit Actieplan. 
 
De doelstellingen  
Per prioriteit zijn twee of drie doelstellingen bepaald. Dit zijn meetbare doelstellingen, gebaseerd op 
geregistreerde incidenten of meldingen bij politie. Bij de keuze om het omlaag brengen van meldingen 
als doelstelling op te nemen zijn enkele kanttekeningen te maken. Op het eerste gezicht is het wellicht 
tegenstrijdig om te streven naar minder meldingen. Het is toch juist wenselijk als burgers melding 
maken van ongewenste zaken? Dit is en blijft zeker het geval; de oproep om te melden wordt vaak in 
de wijken gedaan. Het aantal aanleidingen om te melden moet echter wel aangepakt worden: minder 
overlastgevende jeugd op straat, minder onhanteerbare (woon)overlastzaken. Het meten van 
meldingen is een breed aanvaarde second best oplossing; er zijn geen betere cijfers voorhanden die 
inzicht geven in de omvang van problematiek. Door per prioriteit met verschillende doelstellingen te 
werken wordt geprobeerd een realistisch beeld te geven van de problematiek. Incidenten, meldingen 
en percentages geven inzicht in hoe de zaken er voor staan. Deze cijfers zullen in de rapportages 
altijd aangevuld worden met een kwalitatief beeld: wat is het verhaal bij deze cijfers. In het geval van 
jeugdoverlast is ook als actiepunt opgenomen om expliciet het verhaal achter de meldingen uit te 
zoeken. 
 
Actieplan 2016 
De methode Kernbeleid Veiligheid biedt de benodigde structuur om integraal veiligheidsbeleid te  
ontwikkelen, uit te voeren, te evalueren en bij te stellen. In de periode 2015-2018 zal worden gewerkt 
met jaarlijkse actieplannen waarin dit beleid wordt doorvertaald met concrete acties rond de 
hoofdlijnen van het beleid; ze vormen het operationele kader voor de uitvoering en voor de terugblik. 
De voortgang wordt zorgvuldig gemonitord. 
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Terugblik op resultaten van 2015 
 
In 2015 is door de gemeente en veiligheidspartners hard gewerkt aan het versterken van de veiligheid 

in de stad. Hierbij is met name gefocust op de prioriteiten. Het kiezen van prioriteiten heeft geholpen 

om de aandacht en inzet te bundelen, omdat de actualiteit vaak om voorrang vraagt. Tegelijk blijken 

de cijfers soms lastig te beïnvloeden. Over de hele breedte zijn er in 2015 minder misdrijven en 

minder High Impact Crimes gepleegd dan in 2014. Het totaal aantal misdrijven is gedaald met 19% 

naar 4.987 en het aantal High Impact Crimes daalde met 7% naar 1.084. Met name het aantal 

bedreigingen en mishandeling is binnen deze laatste categorie gedaald. In 2015 is 9% minder fietsen 

gestolen en daalde het aantal vernielingen met 8%. Ook geluidsoverlast laat een flinke daling zien (-

15%). De gestelde doelstellingen bij de prioriteiten binnen de Kadernota zijn echter niet allemaal 

behaald. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende resultaten1. 

I. High impact crimes: woninginbraken 
Het totaal aantal HIC-crimes (overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is in 2015 afgenomen 
met 7%. Met name het aantal geweldsincidenten is in dit jaar gedaald. In totaal waren er 
1.084 misdrijven in deze categorie. De woninginbraken vormen daar het grootste onderdeel 
van. 
Veel inzet was in 2015 gericht op daling van 10% van het hoge aantal inbraken en stimuleren 
van preventieve maatregelen. Deze doelstelling is ondanks de intensieve inzet helaas niet 
behaald; het aantal inbraken is nagenoeg gelijk aan dat van 2014.  
Na een goede start in het eerste half jaar was er sprake van een daling van 22%. In het 3e en 
4e kwartaal is deze voorsprong echter afgenomen tot resp. -7% en 0%. 
In totaal zijn er in 2015 589 woninginbraken gepleegd, zowel pogingen als voltooid. Het betrof 
in 43% van de gevallen een poging tot inbraak (dus zonder buit en zonder binnen in de 
woning te zijn geweest, maar wel braakschade). Dit is vergelijkbaar met 2014. 

 
De politie zet in op woninginbraken door meer (in)zicht te krijgen in locaties, inbraakmethodes 
en daderprofielen en deelt actuele informatie op kleine schaal met de gemeente. Er is 
inmiddels vrij veel kennis over de veelplegers van woninginbraken. Het gaat vaak om jonge 
jongens, die inbreken in hun eigen buurt en/of bij bekenden en die zoeken naar makkelijke 
gelegenheden om geld en sierraden te stelen. Het plegen van een woninginbraak is voor deze 
groep vaak de opstap naar zwaardere criminaliteit; een criminele carrière lijkt aantrekkelijker  
dan naar school gaan en op legale manier geld verdienen. Reden te meer om hier vanuit 
integraliteit op te investeren en criminele samenwerkingsverbanden te doorbreken. 
 
In 2015 is –conform de moties2 ‘’grotere betrokkenheid bewoners bij de aanpak veiligheid’’ en 
‘’communicatie en veiligheid’’-  de preventieve kant versterkt door de volgende initiatieven: 
- het organiseren van vier Veiligheidsavonden over woninginbraken 
- het opzetten en ondersteunen van BuurtWhatsappgroepen (nu ca. 40 groepen) 
- door het experimenteren met de VeiligeBuurtApp (in 2 buurten),  
- de inzet van Matrixborden en Burgernet,  
- het aanbieden van Veilig Wonen Scans (totaal 250)  
- en het organiseren van een expertmeeting. 
In het  vierde kwartaal is gewerkt aan een actieplan voor de piekperiode rond Kerst en Oud en 
Nieuw. Daarnaast is er veel ad-hoc inzet (flyeren, schouwen, huis-aan-huis-gesprekken) 
geweest van de gebiedsregisseurs. Dit in samenwerking met de veiligheidspartners in de 
gebieden waar veel woninginbraken hebben plaatsgevonden (hotspots). 
  
Bij professionals in de wijk was in de zomer helaas onvoldoende draagvlak voor uitrol van het 
hondenbezittersproject Waaks! De voucherregeling zal in 2016 verder vorm krijgen, onder 

                                                      
1 In Bijlage B zijn alle doelstellingen met bijbehorende cijfers opgenomen. 
2 In Bijlage A is een overzicht van alle moties opgenomen die aangenomen zijn bij behandeling van de Kadernota 
Veiligheid. 
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meer als follow-up op de Veilig Wonen Scans. De Veiligheidsavonden in de buurten zullen in 
2016 opnieuw georganiseerd worden, maar niet meer uitsluitend gekoppeld worden aan het 
thema woninginbraken. 

 
II. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.  

De  inzet op jeugdoverlast in 2015 was veelzijdig. Per gebied zijn Actieoverleggen ingericht 
met politie, gemeente en jongerenwerk om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. 
Desondanks is de doelstelling om het aantal meldingen jeugdoverlast te laten dalen met 5% 
niet behaald. Het aantal meldingen is met 18% toegenomen tot 1.058. Nadere analyse van de 
meldingen en de melders heeft inzicht gegeven in de overlastlocaties. Deze houden voor een 
groot deel verband met de jeugdgroepen die in beeld zijn en met overlastgevende jeugd in de 
parkjes en parkeerterreinen in de binnenstad. De groepen blijken leveranciers van jonge 
criminelen en jeugd met multiproblematiek. Op de groepen in de Stadspolderstraat en Korte 
Akkeren-oud is gericht en snel ingezet (o.a. met cameratoezicht) en is de overlast flink 
teruggedrongen. 
 
Bij de aanpak van jeugdgroepen komt ook steeds meer oog voor de jonge jeugd (10-14 jaar). 
In 2015 is een begin gemaakt om dit in de aanpak te betrekken. Via de shortlistmethode werd 
tot nu toe jaarlijks geïnventariseerd welke jeugdgroepen er in Gouda actief zijn. De politie 
ontwikkelt momenteel landelijk een nieuw instrument om groepen te monitoren (groepsscan) 
en Gouda was hierin afgelopen jaar, samen met andere gemeenten, een proeftuin. In 2016 
wordt dit instrument verder ontwikkeld en moet er een werkwijze worden gevormd waar 
groepsscan ingebed wordt.  

 
Ook via de Top 60 wordt de jeugdcriminaliteit aangepakt. Het resultaat hiervan wordt gemeten 
aan de hand van recidive. In 2015 zijn 24 van de 60 jongeren die onder de aanpak vielen een 
of meerdere malen aangehouden voor een misdrijf. Dit betreft 40% van het totaal. De 
doelstelling (50% in 2018) is hiermee ruimschoots behaald. 8 casus zijn in 2015 positief 
afgesloten. 
Met individuele coachingstrajecten zijn ca. 35 jongeren geholpen die vastgelopen zijn op 
terrein van school of werk en vaak schulden hebben. Het jongerenwerk van Stichting Jong 
heeft intensieve groepstrajecten georganiseerd voor overlastgevende jeugd. De stadsmarinier 
heeft zich ingezet voor de overlast op de Stadspolderstraat. Deze is een stuk teruggedrongen, 
mede met behulp van tijdelijk cameratoezicht. 
 
In 2015 is door de Goudse driehoek (burgemeester, officier van justitie en districtschef) 
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar drugsnetwerken die in Gouda actief zijn. Het 
ging erom de lokale drugsnetwerken in kaart te brengen en als afgeleide daarvan de vraag te 
onderzoeken in hoeverre die lokale netwerken overlap vertonen met de Top 60. Het 
onderzoek (‘’Van alle markten thuis’’) heeft concrete inzichten en adviezen opgeleverd  voor 
de lokale driehoek. De aard en omvang van de Goudse drugsmarkt - vooral de aanbodzijde 
met (netwerken van) runners en dealers - in beeld is gebracht. Uit het onderzoek konden 
negen samenwerkingsverbanden worden gereconstrueerd. Drie van de negen verbanden 
bleken (aan de hand van de interviews) te kunnen duiden als min of meer duurzame 
netwerken die volgens respondenten een negatieve invloed hebben (verkeerde rolmodellen 
en het bieden van een illegaal alternatieve carrière en/of illegale inkomsten) voor de lokale 
risicojeugd. 
 
Wat verder opvalt: 
- Het betreft drie netwerken met beroepscriminelen, waarvan een groot deel zelf ooit 

bekend was als jeugdcrimineel en overlastgevende (hang)jongere 
- De aangetroffen netwerken laten weinig hiërarchie zien (‘plat’) 
- Familiebanden spelen een belangrijke rol spelen. 
 
De onderzoekers hadden niet de indruk dat er in Gouda iets speciaals of afwijkends aan de 
hand is. Beter is het om te stellen dat sprake is van een bovenlokaal, zelfs landelijk probleem 
dat zich ook in Gouda manifesteert. De basis van een geslaagde aanpak van drugsnetwerken 
bestaat uit het afremmen van de instroom (zorgen dat jongeren niet in het ‘circuit’ terecht 
komen door bijv. voorlichting te geven) en het bevorderen van de uitstroom (zorgen dat 
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jongeren die in het ‘circuit’ zitten eruit worden gehaald door bijv. lik op stuk maar ook beter 
perspectief) bij deze samenwerkingsverbanden. 

 
De adviezen uit dit onderzoek zijn grotendeels ten uitvoer gebracht. Het thema is als prioriteit 
overgenomen door de partners in de lokale driehoek. Er is, gezien de nabijheid van Rotterdam 
en de overlap met netwerken uit die stad, een gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke 
conferentie geweest over dit thema. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ideeën en ervaringen 
uitgewisseld en zijn concrete acties uitgezet voor het uitwisselen van politiegegevens over 
deze groep.  
 
Daarnaast is afgelopen jaar een aantal integrale horecacontroles geweest. Dit om zoveel 
mogelijk het ‘ondernemingsklimaat’ van de drugshandel stuk te maken met gerichte 
vergunningencontrole bij bedrijven. Denk aan horecacontrole bij segmenten die extra 
kwetsbaar zijn voor witwasconstructies. Een aantal panden is gesloten. Een goede 
samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is hierbij van 
belang en blijkt effectief.   
 
Schulden, vaak ook in combinatie met verslaving (drugs, gokken) maken kwetsbaar. In het 
onderzoek zijn dit prominente risicofactoren waarmee risicojeugd ten prooi valt aan de 
georganiseerde criminaliteit. Daarom wordt bij aanpak van Top60’ers goed doorgevraagd of zij 
schuldenproblematiek hebben. Binnen deze aanpak is er, mede door de stadsmarinier, voor 
gezorgd dat er laagdrempelig hulpverlening wordt aangeboden. 
 

III. Sociale overlast   
Het doel was om de integrale aanpak op woonoverlast te verbeteren en overlast door 
verwarde personen op straat tegen te gaan, zowel vanuit het oogpunt van veiligheid  als van 
zorg. De Goudse aanpak wordt vooral in regioverband vorm gegeven, waarbij het doel is om 
overlastgevend gedrag integraal aan te pakken.  
 
In het districtcollege is de opdracht gegeven om een integrale aanpak te ontwikkelen die 
zowel recht doet aan deze kwetsbare groep als de openbare orde en veiligheid waarborgt. 
Hiervoor zijn een stuurgroep en een werkgroep opgericht. Wethouder Werger neemt deel aan 
deze stuurgroep. Hierbij wordt gekeken hoe een integrale aanpak kan worden opgezet en of 
en waar een opvang voor verwarde personen moet worden ingericht. De werkgroep werkt 
verschillende scenario’s uit 
 
Het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD coördineerde de aanpak in 2015. Bij dit meldpunt 
zijn in het 1e en 2e kwartaal in totaal 209 meldingen gedaan. Deze meldingen hadden o.a. 
betrekking op vreemd gedrag, dreigende huisuitzetting, verslaving, vervuiling of financiën.  
In de casuïstiek rondom woonoverlast is ook de gemeente meerdere malen actief geweest. 
Dit betrof met name de complexere casuïstiek waar maatwerk oplossingen voor nodig waren. 

 
Het doel om het aantal meldingen rondom burenruzie en overlastgevende personen met 5% 
per jaar te laten dalen is (bijna) gehaald met een afname van 4%. Het aantal meldingen 
“overlast door personen’’ is echter gestegen met 14%. 
 

IV Radicalisering  
 
In 2015 heeft de aanpak radicalisering zich verder ontwikkeld. Het Veiligheidshuis Haaglanden 
heeft professioneel ingezet op aanpak van casuïstiek en onderlinge afstemming met 
verschillende zorg- en veiligheidspartners die werkzaam zijn in de gemeente Gouda. Dit is te 
zien in de regie van de casuïstiek maar ook in de dossiervorming. Bovendien worden de 
casus overleggen met de diverse partners goed voorbereid en is de duiding van de casussen 
aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast is het politiek-bestuurlijk element versterkt. De 
gemeenteraad is per half jaar (al dan niet vertrouwelijk) door de burgemeester geïnformeerd 
en in de Driehoek komt het onderwerp radicalisering en jihadisme standaard aan bod. Op 3 
september 2015 heeft een drukbezochte landelijke themadag in Gouda plaatsgevonden voor 
professionals over dit onderwerp.  
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Daarnaast is in Gouda de netwerkregisseur radicalisering aan de slag gegaan. Hij heeft zich in 
de eerste plaats gericht op het uitbreiden van het bestaande netwerk. Dit met oog op het 
verzamelen van informatie over (mogelijk) geradicaliseerden en in de tweede plaats met oog 
op het (samen met sleutelfiguren) tegenwicht bieden aan radicalisering en jihadisme. Ook is 
hij ingezet als regisseur op casussen zelf. Hierbij wordt samengewerkt met andere 
betrokkenen zoals professionals en familie/vrienden van geradicaliseerden.  
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Prioriteit 1 Aanpak Woninginbraken 
 
Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren hoog geweest in Gouda. In de afgelopen 3 jaar zijn 
er gemiddeld 638 woninginbraken per jaar gepleegd. Gouda kent daarnaast een hoog 
woninginbrakenrisico per 1.000 woningen en stond tevens hoog in de AD-misdaadmeter. 
Woninginbraak is een high impact crime omdat de weerslag op bewoners die hier slachtoffer van 
worden groot is. Gemeente en politie werken intensief samen in het nemen van maatregelen 
hiertegen.  
 
Politie en gemeente kunnen dit niet alleen. De burger is hierbij ook aan zet. Zo wordt ingezet op het 
vergroten van de alertheid en meldingsbereidheid van de burgers, maar ook in het stimuleren van 
preventieve maatregelen, zoals het aanbrengen van poortverlichting en het verbeteren van hang- en 
sluitwerk. De samenwerking met de woningcorporaties op dit front wordt geïntensiveerd. 
 
De afname van het totaal aantal High Impact Crimes (HIC’s) is ook een doelstelling omdat naast 
woninginbraken ook overvallen, geweld en straatroof hoge prioriteiten hebben bij de politie en het 
accent zich van woninginbraken in de komende jaren mogelijk iets zou kunnen verleggen naar deze 
misdrijven. 
 
Maatregelen 
Op de Themadag woninginbraken in november 2015 is afgesproken met de bij de aanpak betrokken 
professionals om in 2016 naast de reguliere inzet op een beperkter aantal projecten in te zetten. De 
keuze is gemaakt om de Appgroepen in Gouda te stimuleren en de voucherregeling om goed hang-en 
sluitwerk aan te kunnen schaffen, verder vorm te geven. Daarnaast zal de aanpak van heling verder 
ontwikkeld worden en zal de ad-hoc inzet (direct er op af bij een bepaalde inbraakgolf) verder worden 
geïntensiveerd en zullen maandelijks relevante thema’s (zoals poortverlichting, burgernet etc.) 
centraal staan in de doorlopende preventiecampagne.  
 

Actiepunten 2016 Kwartaal 
 1e 2e 3e 4e 
Aanpak daders  
(met name Politie) 
 

 

Persoonsgerichte aanpak van lokale daders via onder meer Top 60 en  
Groepsaanpak  
 
Burgernet 
promoten  

Burgernet 
promoten 

Intensiveren 
helingaanpak  

Intensiveren 
helingaanpak 

Extra 
handhavings-
capaciteit i.v.m. 
voorjaars-
vakantiepiek 

Extra 
handhavings-
capaciteit i.v.m. 
mei-
vakantiepiek 

Extra inzet 
handhavingsca-
paciteit i.v.m. 
herfstvakantie-
piek  
 

Extra inzet 
handhavings-
capaciteit i.v.m. 
feestdagenpiek  
 

Stimuleren preventie 
(met name gemeente) 
 
 

Iedere maand preventieactie met partners (politie, corporaties, 
stadstoezicht)  in een van de gebieden onder de naam ‘De Wijk In’. 
 
 
Ad hoc preventie- en handhavings-acties bij inbraakgolf 
 
Evaluatie Veilig 
Wonen scan 

Evaluatie 
Veiligheidsavon
den 
 

Opleveren 
toolkit 
woninginbraken  

Aanbieden 
preventie-
advies 

Publiciteit 
vakantieservice 

Publiciteit 
Voucher-
regeling 

Publiciteit  
PKVW 

Publiciteit 
helingaanpak  

 
Stimuleren BuurtWhatsapp en  
plaatsen WhatsAppborden in de stad (max. 75) 
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Fysieke maatregelen 
(in samenwerking met o.m. 
woningcorporaties) 

Ontwikkelen 
voucher-
regeling m.b.t. 
aanschaf en 
plaatsing 
inbraak- 
werende 
middelen zoals 
hang- en 
sluitwerk 

Actief aanbieden vouchers in hotspots 
(geldterugregeling)   
 

Promoten en aanbrengen 
poortverlichting  
 

Inzetten preventieadviseur 

 
Inventariseren 
zwakke plekken 
Hotspots   
 

 
Plan van 
aanpak zwakke 
plekken  

 
Aanpak zwakke 
plekken  

 
Aanpak zwakke 
plekken  

Beoogde effecten: Door opsporing en vervolging van de lokale daders en het inzetten op 
voorlichting en andere preventieve maatregelen neemt de gelegenheid 
tot inbreken af. Veilige leefomgeving waar per jaar minder 
woninginbraken plaatsvinden.  

Doelstellingen: 
 

1. Aantal woninginbraken verlagen met 10% per jaar 

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015   2016 

Totaal  433  628  667  657  591 589  

-10%         530 

 
 
 

2. Aantal HIC’s (High impact crimes: woninginbraken, overvallen, geweld, straatroof) 
verlagen met 5% per jaar 

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Totaal  1206  1294  1281  1250  1171 1084  

-5%        1030 

 
 
 

3. Doelstelling verhogen oplossingspercentage 
De politie werkt vanaf 2015 niet meer met een verdachtenratio maar met een 
oplossingspercentage  (=verhouding opgeloste woninginbraken in vergelijking met 
aantal aangiften woninginbraak in dezelfde periode).  
Landelijk is dit percentage gesteld op 11% voor de periode 2015 - 2018. Dit is een 
percentage dat elk team minimaal moet halen, ook team Gouda. Stand 2015 = 7,1%  
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Prioriteit 2 Aanpak Jeugdoverlast- en 

criminaliteit 
Deze prioriteit heeft betrekking op de aanpak van overlast van jongeren, vaak in groepsverband. Het 
kan gaan om ‘mildere’ vormen van overlast maar ook om zwaardere vormen. Het uit zich bijvoorbeeld 
door geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms ook om vernielingen 
en andere vormen van criminaliteit.  
Het totaal aantal incidenten jeugdoverlast per jaar is hoog. In 2014 was er sprake van een afname van 
het aantal meldingen, maar dit zien we in 2015 niet terug. Vanuit de aanpak jeugdveiligheid is de 
aandacht met name gericht op de (overlastgevende) jeugdgroepen. 
 
De aanpak is ingericht op de jeugdgroepen. De aanpak van jeugdgroepen blijft belangrijk vanwege de 
negatieve druk die het geeft op de wijk. Per gebied is er een actieoverleg waarin de ontwikkelingen 
rondom die groepen besproken worden. Individuele maatregelen worden daaraan gekoppeld. Het 
jongerenwerk richt zich zowel op de groepen als de individuen, met een focus op de jongere jeugd. De 
stadsmarinier is snel inzetbaar in crisissituaties en brengt partijen bij elkaar om de juiste maatregelen 
te nemen. De inzet op dagbesteding is ook onderdeel van de aanpak van jeugdoverlast. School, werk 
of andere vormen van zinnige dagbesteding zijn voorwaardelijk om jongeren op het rechte pad te 
krijgen. 
 
De Goudse Top60-aanpak richt zich op de jonge criminelen die High Impact Crimes plegen  (overval, 
inbraak en straatberoving).  De ervaringen van de afgelopen tijd en een aantal veranderingen bij 
partners en in het werkveld maken dat we begin 2016 met elkaar zorgen voor een hernieuwde focus 
op waar het om begonnen is: een vermindering van de recidive van de personen die op de Top60 lijst 
staan en een vermindering van de huidige vorm van high impact crime. 
 
Jonge criminelen (18-23 jaar) zijn verantwoordelijk voor een groot deel van woninginbraken, 
geweldsincidenten en drugscriminaliteit. Met name rondom drugs constateert de politie steeds meer 
ondermijnende elementen: angst om aangifte te doen, aanzuigende werking op minderjarigen door 
bezit van geld en auto’s.  
 

Actiepunten 
2016 

Kwartaal 

 1e 2e 3e 4e 
Top 60 aanpak 
 
Gedurende hele jaar:  

• doorgaan met 
lopende aanpak 
van casuïstiek 

 
 

Voortgangs-
rapportage incl. 
cijfers opleveren 
 
Casus tegen het 
licht houden en 
aanscherpen 
indien nodig 

Werkwijze 
aanpassen 
indien nodig 
 
Knelpunten Tul-
zittingen3 en 
hoger beroepen 
oppakken 

Overzicht stand 
van zaken 
Top60 

 

Vormgeven 
werkwijze 
2016: indien 
nodig bijstellen 
 

Groepsaanpak 
 
Gedurende hele jaar: 

• Aanpak actuele 
jeugdgroepen/ 
jeugdoverlast 

 
 

• Analyse en plan 
van aanpak 
maken voor: 

-Plaswijck 

Inzet groepsscan: 
nieuwe 
meetmethode om 
actuele groepen 
en betrokken 
personen in kaart 
te brengen en te 
koppelen aan een 
werkwijze die alle 
beschikbare info 
bundelt 
 

Voortzetten 
groepsscan 
 
Plan ramadan 
opstellen met 
partners 
 
Doelstelling 
groepsaanpak 
ontwikkelen 
(ook afhankelijk 
van landelijke 

Vaststellen 
werkwijze 
analyse van 
groepen 
 
Inzet ramadan 
om onrust en 
overlast op 
straat te 
voorkomen 
Einde 3e 
kwartaal plan 

Oud en Nieuw 
aanpak om 
overlast te 
voorkomen 
 
Evaluatie 
aanpak 
jeugdgroepen 
 
 

 

                                                      
3 TUL staat voor tenuitvoerlegging: Jongeren krijgen bepaalde voorwaarden opgelegd zoals een werkstraf, 
avondklok, geen schoolverzuimgaan. Houden ze zich er niet aan dan wordt het terug gerapporteerd en staat er 
vaak (een paar dagen) detentie tegenover.  
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-Muziekgroep 
-Walvisgroep 
-Stadspolder-groep 

 lijn m.b.t. 
shortlist-
methode) 

Oud en Nieuw 
opstellen met 
partners 

Jongerenwerk Analyse jeugd in 
de wijken en plan 
opstellen vanuit 
jongerenwerk 
Inzet meer 
toespitsen op 
jonge jeugd/ 
Preventief 

Bij activiteiten 
en ambulante 
inzet toewerken 
naar ramadan 
 
Evaluatie 
jongerenwerk 

Inzet ramadan-
periode 
 
Nieuwe 
opdracht 
jongerenwerk 
formuleren voor 
2017 

Opdracht 2017 
verstrekken 
 
Inzet Oud en 
Nieuw  

Individuele aanpak  
Gedurende hele jaar:  
-Inzet individuele 
coachings-trajecten 
-nazorg ex-gedetineerden 
-middelbare scholen 
betrekken bij 
persoonsgerichte aanpak 

Werkwijze persoonsgerichte aanpak 
intensiveren door koppelen 
personen uit jeugdgroepen aan 
Veiligheidshuis en beter in beeld 
krijgen mutaties individuele jongeren 
 
Evaluatie coachingstrajecten 

Halt ondersteunt (middelbare) 
scholen  bij het opstellen van 
school-veiligheids-plannen (2 
scholen gestart in 2015, 4 scholen 
starten in 2016) 

Stadsmarinier  
jeugdgroepen snel in 
beeld en passende 
aanpak 

Zorgdragen voor praktische 
tijdsbesteding in Gouda voor 
doelgroep stadsmarinier 

Meer richten op 
aanwas/preventieve inzet: lijntjes 
koppelen, out of the box aanpak 
etc. 

Dagbesteding Idee voor 
praktische 
dagbesteding in 
Gouda lanceren 
en omzetten in 
concreet plan:  
Aanvang loods 15 

Start met 
dagbesteding in 
Gouda 
 

Evaluatie en 
bijstellen of 
verder 
doorvoeren 
ideeën en 
uitvoering 

Aanvullend 
plan voor 2017 
n.a.v. evaluatie 

Meldingen 
jeugdoverlast 
Gedurende het hele jaar: 

- Maandelijkse 
analyse van de 
meldingen met 
politie 

Werkwijze 
jeugdoverlast in 
voeren 
 

Afspraken 
maken over 
contact met 
herhaaldelijke 
melders 
 

Werkwijze 
evalueren en 
definitieve 
werkwijze 
vaststellen 

 

Aandacht voor thema 
ondermijning/ 
drugsnetwerken 
 

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Van alle markten thuis’ wordt er in 
2016 een plan van aanpak opgesteld waarmee Gouda in samenwerking 
met Rotterdam een vervolg kan geven aan aanpak ondermijning (zie ook: 
Overige actiepunten Veld 5) 

Beoogde effecten: Afname van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 
 

Doelstellingen: 
 

1. Aantal meldingen jeugdoverlast verlagen met 5% 

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Totaal  1235  1301  1305  1172  900 1058  

-5%         1005 
 

 
2. Afname aantal aangehouden* personen Top 60 (recidive) tot 50% in 2018 

(*een of meerdere malen aangehouden in het betreffende jaar voor een misdrijf) 

Jaar  2013  2014  2015 2016 

Totaal  79%  54%   40%  
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3. Doelstelling aantal jeugdgroepen 
In 2015 wordt de landelijke methodiek van registreren en monitoren van jeugdgroepen (Beke) 
aangepast. Afhankelijk van de nadere uitwerking zal medio 2016 een nadere operationalisering 
van de doelstelling voor Gouda worden gemaakt.  
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Prioriteit 3 Aanpak sociale overlast 
De sociale kwaliteit  van de woonomgeving kan onder druk komen te staan door verschijnselen als 
woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale 
bewoning, drank- en drugsoverlast en overlast van daklozen. De afgelopen jaren hebben de 
veiligheidspartners het aantal gevallen van woonoverlast zien groeien. Zo is er sprake van een flinke 
toename van het aantal incidenten overlast gestoord/overspannen persoon gedurende de laatste vier 
jaar (van 250 in 2011 naar 646 in 2015).  
 
Ook is er een flinke toename van het aantal incidenten conflictbemiddeling en burenruzie (van 118 in 
2011 naar 730 in 2015).  Bij beide categorieën moet opgemerkt worden dat dit relatief nieuwe 
categorieën zijn, waardoor de registratie nog niet 100% betrouwbaar is. 
Door landelijke ontwikkelingen met betrekking tot extramuralisering van (en bezuinigingen bij) de ggz, 
nadruk op eigen verantwoordelijkheid en de decentralisaties is de verwachting bij politie en 
woningcorporatie dat de komende jaren het aantal meldingen en incidenten in de categorieën overlast 
gestoord/ overspannen persoon en conflictbemiddeling/ burenruzie verder zullen stijgen omdat er meer 
mensen met een verstandelijke of psychische beperking in de wijk komen wonen.  
 
Via het meldpunt Zorg en Overlast worden meldingen behandeld en wordt de actie gecoördineerd 
rondom de zorg voor een persoon. Vanuit Veiligheid wordt met name ingestoken op de overlast voor 
de melder en de omgeving. De samenwerking en afstemming tussen deze beiden moet verder worden 
verbeterd door een echt integrale aanpak. 
Een gemeentelijk interventieteam woonoverlast bezoekt en handhaaft overlastlocaties en 
woonwagenlocaties en kan maatregelen nemen tegen o.a. illegale bebouwing, hennepkwekerijen, 
belastingfraude en woonoverlast. De politie heeft de regie op de controle op hennep. 
 
NB Nadrukkelijk wordt de verbinding gezocht met het Sociaal Domein en de afspraken die zijn 
gemaakt in het Regionaal kader maatschappelijke zorg als het gaat om dit thema. Denk aan de 
samenwerking met Alphen aan de Rijn als het gaat om de opvang van verwarde personen in de regio 
en de verbinding met het thema “omvorming van de bemoeizorg” dat op de regionale 
transformatieagenda staat. In de uitwerking van dit thema worden ook woonoverlast en verwarde 
personen meegenomen. 

Actiepunten 2016  Kwartaal 
 1e 2e 3e 4e 
Praten 
 
Gedurende het hele jaar: 

• Inzet buurtbemiddeling op vrijwillige basis. Uitgevoerd door Kwadraad. Getrainde vrijwilligers 
bemiddelen in gesprekken tussen conflicterende buren en laten hen tot afspraken komen. 

 
Helpen en Zorgen 
 
Gedurende het hele jaar: 

• Meldpunt zorg en overlast 
(GGZ) behandelt meldingen 
en coördineert de actie 
daarop  

• Districtelijke samenwerking 
rondom Opvang Verwarde 
Personen uitvoeren met 
partners (oplevering plan in 
mei 2016) 

• Verbeterplan maken voor 
integrale sluitende aanpak 
woonoverlast. Zowel 
aandacht voor preventie en 

Evaluatie van 
gebruik en 
bekendheid 
meldpunt. 
Evt. toegan-
kelijkheid  en 
daadkracht 
vergroten 

Escalatie-
model 
ontwikkelen 

Met GGD en 
GGZ 
themadag 
organiseren 
rondom 
aanpak 
casuïstiek 
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zelfredzaamheid buurt als 
voor probleemoplossing 

Handhaven 
 
Gedurende het hele jaar: 

• Indien noodzakelijk een stedelijk Kernteam Woonoverlast vormen dat daadkrachtig kan 
opereren en handhaven. 

• Inzet bestuurlijke maatregelen om overlast op straat tegen te gaan: 
o Artikel 174a gemeentewet bij verstoring openbare orde sluitingsbevoegdheid door 

gemeente 
o Artikel 13b Opiumwet bij bep. Hoeveelheid soft- of harddrugs sluitingsbevoegdheid 

door de burgemeester. 
o Artikel 17 Woningwet Als de staat of het gebruik van een pand een voortdurende 

bedreiging voor de leefbaarheid of gezondheid van bewoners of omwonenden vormt 
kan en pand gesloten worden 

• Onderzoeken of opname artikel in APV mbt woonoverlast mogelijk is (naar voorbeeld van 
Leiden) 

Beoogde effecten: Hanteerbare mate van overlast door verwarde personen op 
straat en in de buurt. Adequaat optreden van partijen in 
gevallen van extreme woonoverlast. Zelfredzame burgers die 
conflicten met buren evt. met enige ondersteuning weten op te 
lossen. 

Doelstellingen: 
 

1. Aantal meldingen gestoord/overspannen persoon verlagen met 5% per jaar 

Jaar  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 250  326  400  567  646  

-5%       614 
 

 
2. Aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling verlagen met 5% per jaar 

Jaar  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 118  156  261  757 730  

-5%       694 
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Prioriteit 4 Aanpak Radicalisering 

 
De organisatie rondom de aanpak van radicalisering is in 2015 flink versterkt. De komst van de 
netwerkregisseur radicalisering heeft meer mogelijkheden gegeven om veel in contact te zijn. 
De Goudse aanpak sluit aan op het nationaal actieplan en is gericht op het voorkomen dat mensen 
daadwerkelijk afreizen en voorbereid te zijn op terugkeer van degenen die wel gegaan zijn. 
 
De gemeente heeft in 2015 een aanvraag voor versterkingsgelden ten behoeve van dit thema 
gedaan bij het Rijk. Gouda ontvangt voor  2016 een bedrag van € 335.000. Dit bedrag wordt onder 
meer ingezet voor de intensiveren van de preventieve aanpak van dit thema zoals het verder 
uitbouwen  van het netwerk van sleutelfiguren, het trainen van professionals en sleutelfiguren, het 
versterken van de gemeentelijke casusregie en een verdiepend onderzoek naar de achtergronden 
van radicalisering in Gouda. In de uitvoering van een aantal van deze genoemde zaken zal de 
netwerkregisseur een grote rol krijgen. Een voorbeeld van de inzet van de netwerkregisseur is de 
organisatie van Gouwe Dialoog. Een groep betrokken Goudse burgers (waaronder sleutelfiguren) 
gaan een serie dialoog-bijeenkomsten voor  Gouwenaars van verschillende achtergronden en 
levensbeschouwingen organiseren. Het initiatief heeft de steun van de Goudse Raad van Kerken en 
van een aantal andere burgerinitiatieven, zoals Stichting 21 maart, het fonds Dient elkaar met 
blijdschap, Gouda Bruist en het Wijkeethuis Oost. Gouwe Dialoog zoekt verbindingen en wil zo een 
kettingreactie teweeg brengen, van dialoog naar dialoog, van debat naar debat, van activiteit naar 
activiteit. 
 
Voorts wordt gewerkt aan het verder betrekken van het sociaal domein en onderwijs in Gouda bij dit 
onderwerp, iets wat al in 2015 is begonnen. Zo is het de bedoeling dat de sociaal teams een grotere 
rol krijgen in de preventie van polarisatie en radicalisering. De professionals uit de sociaal teams 
hebben inmiddels al een training aanpak radicalisering gehad. Hierover vinden periodiek overleggen 
plaats tussen de afdelingen Veiligheid en Wijken en Maatschappelijk beleid. 
Op casusniveau zijn de scholen en zorginstellingen betrokken. Voor verdere afspraken worden 
inmiddels besturen van de diverse instellingen nader geïnformeerd over de aanpak radicalisering en 
hun rol daarin. Dit is in 2015 gestart en gaat in 2016 verder. Doel is om te komen tot een aanpak die 
verder maatwerk per casus toestaat. Ook is het de bedoeling dat de diverse instellingen  meer 
betrokken worden bij het tegengaan van polarisatie in de stad. Dit mede naar aanleiding van de twee 
aanslagen in Parijs die in 2015 plaatsvonden. Om dit nader vorm te geven wordt mede gebruik 
gemaakt van door diverse ministeries aangeboden trainingen. Door betrokkenheid van onderwijs- en 
zorginstellingen is het de bedoeling in een vroegtijdig stadium radicalisering van mensen te 
signaleren en te voorkomen dan wel tegen te gaan.  
 
Het casusoverleg radicalisering wordt in 2016 verder geprofessionaliseerd. Zo wordt de 
samenwerking tussen de diverse betrokken partners (o.m. politie, jeugdbescherming, OM, 
Veiligheidshuis, het ministerie van V&J, gemeente) door trainingen nader versterkt en zal aandacht 
gegeven worden aan het effectiever maken van de vergaderingen.  
 
NB Voor een volledig overzicht van de achtergronden en aanpak kunt u terecht bij de Kadernota 
Radicalisering 2015. 

Actiepunten 2016 
 
Gedurende het hele jaar: 

- Netwerkregisseur verzamelt samen met zorg- en veiligheidspartners informatie over 
/polarisatie en radicalisering (komende half jaar) 

- Netwerkregisseur zet met betrokken partners en sleutelfiguren projecten tegen polarisatie en 
radicalisering op (komend jaar) 

- Casusoverleg wordt verder geprofessionaliseerd.  
- Samen met professionals en sleutelfiguren wordt  vroegtijdig op signalen van mogelijke 

polarisatie gelet en indien nodig wordt deze polarisatie tegengegaan.   
- Bestuurlijke en ambtelijke afstemming op met anderen gemeenten, ministerie VenJ, NCTV. 
- Het netwerk van onderwijs- en zorginstellingen wordt verder uitgebreid en ingezet bij het 

tegengaan van radicalisering en polarisatie.  
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Beoogde effecten: Voorkomen van onveilige situaties en 

maatschappelijke onrust. Handhaving 
democratische rechtstaat. 

Doelstellingen: 1. Voorkomen dat potentiële uitreizigers 
daadwerkelijk naar strijdgebieden  
afreizen om aldaar aan de gewapende 
strijd  deel te nemen of te faciliteren. 

2. Voorbereid te zijn op terugkeerders uit 
strijdgebieden. 

3. Tegengaan van polarisatie tussen 
diverse bevolkingsgroepen en individuen 
in Gouda 
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5.Overige Actiepunten 
 
Naast de vier onderwerpen die geprioriteerd zijn en die de komende jaren de meeste aandacht 
krijgen, zijn er ook wettelijke taken op het gebied van veiligheid die de gemeente, maatschappelijke 
ontwikkelingen en vragen en regionale samenwerkingsverbanden. Ook beschikt de gemeente over 
een instrumentarium (de zgn. burgemeestersbevoegdheden) dat ingezet kan worden indien daar 
aanleiding toe is. In het Actieplan komen maatregelen op deze terreinen aan bod indien daar voor dit 
jaar aanleiding toe is. 
 
Toezicht en Handhaving • Samenwerking tussen wijkagenten en toezichthouders 

intensiveren in de gebieden. 
VELD 1 
Cameratoezicht • Uitvoering geven aan de notitie Cameratoezicht; herijking 

bestaande cameralocaties 
Discriminatie • Registratie van klachten door bureau Discriminatiezaken 

• Stichting 21 maart voert activiteiten uit ter bevordering van de 
dialoog in de stad. 

• Uitvoeren discriminatienota 
Komst AZC • Procesbegeleiding rondom komst AZC. Voorkomen 

maatschappelijke onrust. 
Delicten tegen dieren • Actief communiceren dat delicten tegen dieren gemeld moeten 

worden. O.a. via twitter. 
VELD 2 
Evenementen • Veiligheidsregio werkt toe naar een regionale samenwerking 

en afstemming rondom evenementenbeleid.  
• Verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij organisator 

van het evenement. Hiervoor dient tijdig overleg met gemeente 
en politie plaats te vinden over veiligheidseisen. 

KVO • De gemeente streeft naar het opstellen van KVO’s voor ieder 
bedrijventerrein en winkelcentrum. Het is een middel om 
afspraken vast te leggen en zo de veiligheid op deze locaties 
te bevorderen. Voorwaarde is wel dat bedrijven en 
ondernemers zelf het voortouw nemen. Gemeente participeert 
in max. 2 KVO’s per jaar. 

VELD 3 
Horeca en 
DHW (Drank en Horecawet) 

• Alle verkooppunten van alcohol worden jaarlijks gecontroleerd 
volgens landelijke richtlijnen. 

• Alle (para)commerciële horeca wordt jaarlijks gecontroleerd 
volgens landelijke richtlijnen. 

• Alle instellingen kunnen daarnaast op signaal extra 
gecontroleerd worden. 

• Convenant Veilig Uitgaan 
• Herinrichting terrassen op de markt 

VELD 4 
Wet op de Veiligheidsregio Brandweer: 

• (versneld) Toegroeien naar de Cebeon Norm 
 

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 
• Doorontwikkeling intergemeentelijke samenwerking 

 

Visie Externe Veiligheid 2015-2018: 
• Aandacht voor risicocommunicatie via internetsite Gouda 
• Werkafspraken toepassen EV beleid bij RO (afstemming met 

VH regio, borgen EV maatregelen, gebruik signaleringskaart 
EV)  

• Betrekken afdeling BOR (presentatie voor gebiedsmanagers) 
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• Bestaande risico’s bedrijven beheersen  
• Aandacht voor hulpverlening (met name spoor) 

 
Het regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden wordt in 
het eerste kwartaal 2016 opnieuw vastgesteld. Dit is gebaseerd op het 
reeds besproken regionale risicoprofiel en zal worden uitgewerkt in het 
regionaal crisisplan 2016. 

VELD 5 
Bibob • Conform de afspraken in de Veiligheidsregio kan Gouda de 

Wet Bibob toepassen op vastgoedtransacties, aanbestedingen 
en evenementen.  

• Inzetten op awareness en weerbaarheid bij burgers, bedrijven, 
branches en publieke partijen op alle signalen van 
ondermijnende criminaliteit 

RIEC (Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum 

• Aanleveren gegevens en signalen aan het RIEC, gevraagd en 
ongevraagd ter bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit  

Ondermijning 
(zie ook tekst bij Terugblik 
2015 onder prio 2) 

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Van alle markten thuis’ wordt er in 
2016 een plan van aanpak opgesteld waarmee Gouda in 
samenwerking met Rotterdam inhoud kan geven aan aanpak 
Ondermijning. De volgende deelvragen zullen worden beantwoord: 
 

1. Hoe groot de overlap is tussen de drugsnetwerken. Over wie 
gaat het?  

2. Op welke (liefst concrete) onderwerpen en activiteiten is 
samenwerking mogelijk en nodig om de drugsnetwerken en 
drugssubjecten uit 1 effectief aan te pakken? Wat moet Gouda 
daarvoor organiseren? Wat zijn de randvoorwaarden voor het 
Goudse deel van de samenwerking? Is er draagvlak voor de 
samenwerking in beide steden en waaruit bestaat deze?     

3. Wat zou Gouda kunnen leren van Rotterdam bij de aanpak van 
de (ondermijnende) drugsnetwerken en drugssubjecten?  

 
Aanpak hennepkwekerijen 

 

Invullen van bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen. Er zijn 
afspraken gemaakt met de politie over het aanleveren van 
informatieberichten direct na het aantreffen en ontmantelen van een 
hennepplantage in een pand. Op basis van dat informatiebericht wordt 
een bestuurlijke maatregel getroffen. Bedrijfspanden, garages en 
dergelijke worden in principe voor minimaal drie maanden gesloten, bij 
woningen volgt bij de eerste constatering een waarschuwing. Is er bij 
woningen sprake van een ernstige situatie kan ook daar direct 
overgegaan worden tot sluiting voor een bepaalde periode.  

In 2015 zijn er 12 bestuurlijke waarschuwingen gegeven en drie 
panden zijn gesloten. 

VPT (Veilig Publieke Taak) • Bewustwording creëren en inzicht verkrijgen in de VPT-
problematiek; 

• Ondersteuning van publieke organisaties in de VPT-aanpak 
• Bevorderen consistenter beleid en ketenaanpak tegen agressie 

en geweld tegen werknemers met een publieke taak in de 
regio (lokaal en bij organisaties). 

• Convenant Veilig Openbaar Vervoer in Gouda 
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Bijlage A Aangenomen moties bij bespreking IVB  
22 april 2015  (motie 2 t/m 8) en 27 mei 2015 (motie 1) 

 
Nr Titel motie Verzoek Stand van zaken 
1 Inzet 

instrumenten 
nieuwe 
Rotterdamwet 

Onderzoeken hoe 
mogelijkheden Rotterdamwet 
kunnen worden toegepast en 
hiervoor plan van aanpak maken 
om daarmee de criminaliteit 
structureel te verminderen en de 
veiligheid te vergroten. 

In het uitvoeringsprogramma bij de 
Woonvisie 2015-2019 is opgenomen dat 
mogelijkheden Rotterdamwet na aanname 
van wetswijziging in Eerste Kamer toegepast 
worden in Gouda. 

2 Oververtegen-
woordiging 
Marokkaanse 
Nederlandse 
jongeren bij 
misdaadcijfers 

Uiterlijk 2e helft 2015 concrete 
voorstellen doen- binnen 
vastgestelde financiële kaders- 
over aanpak van Marokkaanse 
Nederlanders gericht op 
verlagen van percentage van 
deze doelgroep in de 
misdaadcijfers met 5% per jaar. 

Oververtegenwoordigingscijfers zijn niet 
langer voorhanden. Indien gewenst kan een 
meting bij het Risbo tegen betaling ingekocht 
worden. 
In de uitvoering wordt geen onderscheid 
gemaakt naar doelgroep, maar wordt 
criminaliteit in het algemeen tegengegaan. 
Met inzet van Top 60, aanpak 
woninginbraken en jeugdgroepen worden 
ook deze jongeren bereikt.   

3 Communicatie 
en veiligheid 

Onderzoek doen naar effectieve 
communicatie middelen die 
bijdragen aan veiligheid in 
straten en buurten en die breed 
toegankelijk zijn, gericht op 
inbraakpreventie. Bij het 
opstellen van een plan actief 
bewoner betrekken. 

In 2015 gesproken met diverse aanbieders 
van preventieve communicatiemiddelen. Er is 
momenteel een proef gaande in 2 buurten 
met deVeiligebuurtapp. Meest succesvol zijn 
tot nu toe de Buurtwhatsapp groepen, die 
zelfstandig en laagdrempelig opgericht 
kunnen worden door bewoners (zie ook prio 
woninginbraak) 

4 Grotere 
betrokkenheid 
bewoners bij 
aanpak 
veiligheid 

Concrete voorstellen om 
betrokkenheid Gouwenaars bij 
het werk van politie en 
stadstoezicht te vergroten. Top 
3 van veiligheidsprioriteiten per 
gebied vaststellen. Bij inzet van 
politie rekening houden met 
deze prioriteiten. 

Bij opgave voor de Veiligheidsavonden is 
gevraagd om een prioritering in de 
veiligheidsproblematiek aan te geven. Deze 
is op de avonden ook aan bod gekomen en 
er zijn afspraken gemaakt over de aanpak. 
De wijkagenten hebben ruimte om rekening 
te houden met de prioriteiten van bewoners. 
Momenteel is een proef gaande in de wijk 
Plaswijck met een vorm van Buurt Bestuurt. 
Gemeente en politie ondersteunen deze pilot. 

5 Veiligheid en 
raadsagenda 

2x per jaar zowel uitvoering als 
planvorming van IVB en 
jaarlijkse actieprogramma’s te 
bespreken in raad 

Jaarlijks wordt het nieuwe actieplan 
besproken met de raad. Gedurende het jaar 
worden diverse veiligheidsonderwerpen 
geagendeerd. 

6 Melding 
delicten tegen 
dieren 

Actief naar burgers 
communiceren dat er meldingen 
gedaan moet worden over 
delicten tegen dieren. 
 

Dit wordt opgenomen in de jaarlijkse 
actieplannen 
 

7 Seksinrichting
en 

Voor zomer 2015 evaluatie van 
huidige beleid en conceptvisie. 
Aansluiten bij landelijke 
beleidsontwikkelingen 

In de zomer 2016 zal het landelijke beleid 
t.a.v. seksinrichtingen gewijzigd worden. 
Voorstel is om daarna het Goudse beleid bij 
te stellen. 

8 Evaluatie 
Kadernota 
2015-2018 

Aan het einde van de looptijd 
van de Kadernota een 
procesevaluatie aan de raad te 
doen toekomen. 

Eind 2018 zal een procesevaluatie van de 
Kadernota 2015-2018 opgesteld worden. 
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Bijlage B Resultaten op de doelstellingen 2015 
 
 
 
1.Aantal woninginbraken verlagen met 10% per jaar 
 
Beoogd resultaat 2015                532                 -10% 
Gerealiseerd 2015                       589                - 0,3% 
                                           

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Daling/stijging tov 
2014 

Totaal  433  628  667  657  591 589 - 0,3% 
 

 
2.Aantal HIC’s verlagen met 5% per jaar                                                       
(High impact crimes: woninginbraken, overvallen, geweld, straatroof) 
 
Beoogd resultaat 2015                1113                 -5% 
Gerealiseerd 2015                       1084                - 7,4% 
 

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Daling/stijging tov 
2014 

Totaal  1206  1294  1281  1250  1171 1084 - 7,4%  
 

 
3.Doelstelling verhogen oplossingspercentage naar 11%                      Resultaat 2015: 7,1% 
 
De politie werkt vanaf 2015 niet meer met een verdachtenratio maar met een oplossingspercentage  
( = verhouding opgeloste woninginbraken in vergelijking met aantal aangiften woninginbraken in 
dezelfde periode). Landelijk is dit percentage gesteld op 11% voor de periode 2015-2018. Dit is een 
percentage dat elk team minimaal moet halen, ook team Gouda. Stand 2014: 10%. Resultaat 2015: 
7,1%.   
 
4.Aantal meldingen jeugdoverlast verlagen met 5% 
 
Beoogd resultaat 2015                855                 - 5% 
Gerealiseerd 2015                     1058               +18%                                      
 

Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Daling/stijging tov 
2014 

Totaal  1235  1301  1305  1172  900  1058        + 18% 
 

 

 
5.Afname aantal aangehouden personen Top 60 (recidive) tot 50% in 2018 
(*een of meerdere malen aangehouden in het betreffende jaar voor een misdrijf) 

 

Jaar  2013  2014   2015 

Totaal  79%  54%  40% 
 

 
6.Doelstelling aantal jeugdgroepen                                                
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In 2015 wordt de landelijke methodiek van registreren en monitoren van jeugdgroepen (Beke) 
aangepast. Afhankelijk van de nadere uitwerking zal medio 2015/begin 2016 een nadere 
operationalisering van de doelstelling voor Gouda worden gemaakt.  
 
 
7. Aantal meldingen overlast door personen verlagen met 5%  
 
Beoogd resultaat 2015                539                 -5% 
Gerealiseerd 2015                       646                +14% 
 
                    

Jaar  2011  2012  2013  2014  2015  Daling/ stijging tov 
2014 

Totaal  250  326  400  567 646 +14% 
 

 
8. Aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling verlagen met 5% 
 
Beoogd resultaat 2015                719                - 5% 
Gerealiseerd 2015                       730                - 4% 
 

Jaar  2011  2012  2013  2014  2015  Daling/stijging tov 
2014 

 118  156  261 757 730  -4% 
 

  
9. Voorkomen dat potentiële uitreizigers daadwerkelijk naar strijdgebieden  afreizen om 

aldaar aan de gewapende strijd  deel te nemen of te faciliteren. 
10. Voorbereid te zijn op terugkeerders uit strijdgebieden. 
11. Tegengaan van polarisatie tussen diverse bevolkingsgroepen en individuen in Gouda 

 
 
 
 
NB De politie heeft jaarresultaat 2014 opnieuw vastgesteld op 31 december 2015. Gedurende 2015 zijn er nog 
mutaties geweest in de misdrijven over het jaar 2014. Hierdoor is er bij doelstelling 1,2,4,7,8 sprake van een 
kleine wijziging t.o.v. de cijfers in het Actieplan 2015.  
De resp. cijfers voor waren: 586 (-5), 1169 (-2), 892 (-8), 558 (-9), 746 (-11). Tussen haakjes het verschil tussen 
oude en nieuwe cijfers. 
 


