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Inleiding 

In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022, zijn de kaders en prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Elk jaar worden deze prioriteiten, en 

de doelstellingen die hiermee samenhangen, geconcretiseerd in het Actieplan. In het IVB Actieplan 2020 staan de maatregelen, die dit jaar ingezet worden kort 

beschreven, evenals de doelstellingen per prioriteit en de bijbehorende indicatoren.  

 

In deze kwartaalrapportage wordt per prioriteit de inzet en voortgang in het tweede kwartaal van 2020 beschreven. Indien beschikbaar worden de cijfers van 

april tot en met juni gepresenteerd, dalingen en stijgingen in de cijfers worden kort toegelicht en ook worden de eerste, voorlopige, resultaten benoemd.  

 

    

 

  

Schematische weergave van de Goudse veiligheidsprioriteiten 
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Resultaten Jeugdcriminaliteit 

 

 

 
 
De cijfers jeugdoverlast zijn onverminderd hoog. In dit kwartaal was de noodverordening COVID-19 nog steeds van kracht. Veel van deze meldingen hebben 
te maken met het niet in acht nemen van de corona-maatregelen. Door de coronacrisis zullen deze zomer minder mensen op vakantie gaan. Tegelijkertijd 
hebben veel jongeren door de vakantieperiode veel vrije tijd. Daarom wordt momenteel ingezet op activiteiten en maatregelen om ook de zomerperiode goed 
en rustig te laten verlopen. 
 
Eind april startte ook de ramadanperiode. Tijdens deze periode is er vaak een stijging zichtbaar in het aantal meldingen over jeugdoverlast. Deze periode is 
dit jaar rustig verlopen. Dit komt - onder andere – door een goede voorbereiding door alle partners en een intensieve inzet in de avonden en nacht door 
politie, stadstoezicht en jongerenwerk. Door COVID-19 konden de moskeeën niet open. Bijeenkomsten in de eigen woning waren daarnaast ook niet 
toegestaan. Hier is goed gehoor aangegeven. 
 
In de wijken Oost en Kort Haarlem werd deze periode veel overlast ervaren doordat grote groepen jongvolwassenen (18+) bij elkaar komen. De overlast heeft 
in beide wijken een eigen dynamiek, maar geluidsoverlast, vervuiling, vermoedelijk 
dealen en het intimiderende karakter van grote groepen jongvolwassenen bij elkaar, 
wordt door diverse bewoners als zeer vervelend ervaren. Per wijk is er een plan van 
aanpak opgezet. Er wordt cameratoezicht ingezet, er wordt gewerkt aan dossieropbouw 
bij personen die tot de harde kern behoren en het toezicht in de wijken is geïntensiveerd. 
De harde kern is bekend bij het Veiligheidshuis.  
In Korte Akkeren is de overlast voor nu even afgenomen. De aanpak op jonge jeugd en 
de jongeren van de groepsscan wordt wel gecontinueerd. 
 
In deze periode zijn twee nieuwe coaches geworven. Eén van deze coaches gaat 
jongeren met problemen op meerdere leefgebieden begeleiden om problematische 
gedrag terug te dringen en erger te voorkomen. De andere coach gaat zich richten op 
jongeren die geen baan hebben en niet naar school gaan. Zij lijken soms van de radar te 
zijn verdwenen. Door actief op zoek te gaan naar deze jongeren, worden zij in beeld 
gebracht. Vervolgens kunnen trajecten aangeboden worden om hen te helpen bij het 
vinden van een baan of het behalen van een startkwalificatie. 

 

Voor jeugdcriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Afname meldingen jeugdoverlast -10% 
• Recidive Top60 < 50% 
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Resultaten Woninginbraken  
 

 

 

 

Totaal zijn er in de eerste zes maanden van 2020 131 woninginbraken gepleegd. Dit is een geringe stijging t.o.v. dezelfde periode in 2019. Toen waren er 
totaal 124 woninginbraken gepleegd. 51% (67) van de inbraken van dit jaar betreft een poging tot inbraak. De politie heeft in deze periode totaal 14 
verdachten voor het plegen van woninginbraken aangehouden. 

Sinds maart was er een daling zichtbaar in het aantal registraties van woninginbraken. Dit kan verklaard worden doordat een aantal inbrekers was 
aangehouden en doordat het inbreken moeilijker werd aangezien door de coronamaatregelen veel mensen veel meer thuis aanwezig waren. In juni begint het 
aantal woninginbraken weer te stijgen. De versoepeling van de coronamaatregelen kan een oorzaak zijn van de stijging. Dit sluit aan bij de landelijk 
misdaadcijfers waaruit blijkt dat het aantal woninginbraken momenteel weer op hetzelfde niveau is als in voorgaande jaren. De trends en ontwikkelingen 
worden gevolgd. 

Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is de eerste zes maanden 4,5% gedaald t.o.v. het eerste half jaar 
van 2019.  

In het tweede kwartaal zijn 81 subsidieaanvragen voor inbraakwerende maatregelen 
ingediend. In het eerste half jaar van 2020 is er totaal 215 keer subsidie verstrekt, 
waarvan 104 keer voor de aanschaf van een camera(deurbel).  

 

 

 

 

Voor woninginbraken wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

 Daling woninginbraken -10%,  

 Aantal pogingen stijgt t.o.v. aantal voltooide inbraken 
 

Januari Februari Maart April Mei Juni

Voltooid 13 23 8 5 7 10

Poging 19 18 9 9 3 10
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Resultaten Drugscriminaliteit 

 

 

 

 
Vorig jaar is een shishalounge op basis van een overtreding van de Opiumwet voor negen maanden gesloten. Inmiddels is twee keer een voorlopige 
voorziening afgewezen. Het besluit is in stand gebleven na behandeling door de bezwaarschriftencommissie. Er loopt momenteel nog een beroepsprocedure 
(bodemprocedure). De periode van de sluiting is inmiddels verstreken. De exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning zijn definitief ingetrokken.  
 
In het eerste kwartaal van 2020 is een bestuurlijke rapportage ontvangen over een bekend drugspand in de binnenstad. Omwonenden ervaarden erg veel 
overlast. Een verzoek tot een voorlopige voorziening is door de rechter afgewezen. In juni is het pand gesloten voor zes maanden.  
 
In juni is gewerkt aan een casus (met relaties naar Waddinxveen) waarbij een shishalounge en twee woningen voor drie maanden zijn gesloten en er 
gebiedsverboden zijn opgelegd. De betrokken shishalounge is in 2015 ook al een half jaar gesloten vanwege een drugsvondst.  
 
In de periode eind juni/begin juli zijn drie nieuwe bestuurlijke rapportages ontvangen van de politie. Deze zijn momenteel in behandeling. Het valt op dat 
steeds vaker hennepkwekerijen worden aangetroffen in de binnenstad en de wijk Korte Akkeren.   
 
Door Bureau Bervoets wordt momenteel onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de drugsscène in Gouda.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Voor drugscriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

 Aantal sluitingen drugspanden 

 Aantal bestuurlijke waarschuwingen 
 

3 woningsluitingen 
1 shishalounge gesloten 
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Radicalisering en Polarisatie 

 

 

 

 
Door de Coronacrisis zijn er in de maanden april, mei en juni geen bijeenkomsten en trainingen in het kader van het tegengaan van radicalisering en 
polarisatie georganiseerd.  De bijeenkomsten zullen in het derde kwartaal weer gepland worden. De inzet op casuïstiek is de afgelopen maanden op een 
lager pitje gezet. De hoogst noodzakelijke inzet – zoals bijvoorbeeld de inzet op terugkeerders – werd wel opgepakt.   
 
Momenteel is er een vacature voor de functie van casusregisseur. Aan de werving van een nieuwe casusregisseur wordt gewerkt.  
 
Verder heeft de gemeente Gouda een nieuwe netwerkregisseur aangesteld. De netwerkregisseur is bezig met de kennismakingen met betrokken organisaties 
en bewoners in de stad – zoals scholen en vrouwengroepen - en sluit aan bij overleggen tussen burgemeester, betrokken wethouders en de Goudse 
moskeebesturen. De netwerkregisseur is tijdens de coronacrisis tevens ingezet als contactpersoon richting de moskeebesturen als het gaat om de 
coronamaatregelen. Namens de gemeente is de netwerkregisseur deelnemer aan de Klankbordgroep van de Taskforce Problematisch gedrag en 
Ongewenste buitenlandse financiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor radicalisering en polarisatie wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Minimaal 2 trainingen professionals 
• Minimaal 1 stadsdebat 
• Minimaal 2 netwerkbijeenkomsten 
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Tegengaan van ondermijning 

 
 
 
 
 
 

In het tweede kwartaal is door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) op georganiseerde criminaliteit een 
ondermijningsbeeld van Gouda opgesteld en opgeleverd. Hieruit blijkt dat Gouda met name met 6 criminele fenomenen te maken heeft: 
1) drugscriminaliteit, 2) criminele families en netwerken 3) Outlaw Motorcycle Gangs, 4) malafide bedrijven(terreinen), 5) witwassen en 
(vastgoed)fraude en 6) mensenhandel. In juni 2020 is het ondermijningsbeeld vertrouwelijk gepresenteerd aan de woordvoerders op dit 
thema per raadsfractie.  
 
De ondermijningsaanpak kent een vrij constante caseload van circa 40 casussen. Onder het samenwerkingsconvenant van het 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) op georganiseerde criminaliteit wordt met ketenpartners samengewerkt op deze 
casussen. Voor het afleggen van integrale controles wordt intensiever samengewerkt met het Haags Economisch Interventieteam (HEIT). 
 
Sinds januari zijn er 10 bibob-onderzoeken uitgevoerd. Tot nu toe zijn er geen casussen die opgeschaald zijn naar het Landelijk Bureau Bibob. De bibob is 
een belangrijk instrument voor de gemeente om te voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor het faciliteren van criminele activiteiten of om crimineel 
geld wit te wassen. In 2019 zijn voor een horecabedrijf speciale voorwaarden aan de vergunning verbonden op basis van de bibob-toets. Deze voorwaarden 
zijn overtreden. Er is een brief verstuurd met het voornemen om een last onder dwangsom van maximaal € 10.000 op te leggen. Een zienswijzetraject loopt 
hiervoor. Eén shishalounge, waar vorig jaar tijdens een controle een cashcenter (gokzuil) is aangetroffen door de Kansspelautoriteit, heeft besloten te stoppen 
met het exploiteren van de shishalounge.  
 
Vanuit het Ondermijningsfonds wordt een extra impuls gegeven aan de familieaanpak. Er kan extra analysecapaciteit worden aangetrokken. Voorheen werd 
de situatie rond de familie bij de start van de aanpak één keer in kaart gebracht. Nu kan doorlopend in beeld worden gebracht welk effect de interventies 
hebben op de familie. Ook kan de aanpak van de hoog risico jongerengroep van Korte Akkeren met de extra analysecapaciteit ondersteund gaan worden.  
 
. 
 
 

 

 

Voor tegengaan van ondermijning wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Aantal bibobtoetsingen horeca-aanvragen 
• Aantal ondermijningssignalen  
 
 
 

100% 
Bibobtoetsingen 
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Sociale overlast 

 

 

 

 

 
 
 
In de vorige rapportage werd al aangegeven dat de buurtbemiddelaars door de coronacrisis hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Zij hebben een online 
training aangeboden gekregen in het afnemen van een telefonische intake en telefonisch bemiddelen met buren. Kwadraad geeft aan dat hierdoor alle 
aanmeldingen in behandeling zijn gebleven. Op dit moment gaan de meeste bemiddelaars – indien veilig mogelijk - weer op huisbezoek.  
 
In het eerste halfjaar van 2020 zijn er 70 buurtbemiddelingszaken aangemeld. Uit de rapportage komt naar voren het slagingspercentage ongeveer gelijk is 
gebleven met vorig jaar, namelijk van 78% naar 77%.  

Er wordt een flinke stijging van het aantal aanmeldingen in de zomer van 2020 
verwacht. Dit komt omdat veel mensen door de Coronacrisis dit jaar hun vakantie 
thuis doorbrengen.  
 
Het totaal aantal meldingen overlast door personen is de eerste zes maanden 

21% gestegen t.o.v. het eerste half jaar van 2019. Het aantal burenruzies is in 

dezelfde periode met 17% gestegen.  

 

 

 

 

 

Voor sociale overlast wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Voor iedere casus woonoverlast een plan van aanpak 
• Toename % geslaagde gesprekken buurtbemiddeling 
• Meldingen overlast door personen -5% 

• Meldingen burenruzie en conflictbemiddeling -5% 
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Resultaten Gebiedsregie 

Gebiedsregie draagt bij aan het behalen van de Veiligheids- en leefbaarheidsdoelstellingen in de gemeente Gouda. Hieronder worden per gebied een aantal 
thema’s en aandachtspunten gepresenteerd waar in het tweede kwartaal van 2020 op is ingezet. 
 
In maart bleek dat door de coronacrisis de normale werkzaamheden minder doorgang konden vinden. De gebiedsregisseurs zijn daarom in de maanden april 
en mei ingezet in ondersteunende, coördinerende en uitvoerende rollen inzake de Corona-aanpak.  
 
Gebiedsregie Noord 
Toen de coronamaatregelen in juni werden versoepeld, is de gezamenlijke aanpak in het Gloriantplantsoen weer opgepakt. De geplande kick-off tijdens de 
opening van het EK voetbal kon helaas niet doorgaan. Vlak voor de zomervakantie zal een spelkast geplaatst worden. De spelkast is een bewonersinitiatief 
en gaat ook beheerd worden door drie betrokken moeders.  
 
 
Gebiedsregie West 
De gebiedsregisseur Gouda West heeft de afgelopen maanden ingezet op het coördineren van de (preventieve) inzet op een jeugdgroep (12 t/m 17 jaar) die 
overlast veroorzaakt in de Korte Akkeren. Ook is er in samenspraak met de omwonenden een plan gemaakt voor de (jeugd)overlastlocatie rond de Kikker in 
de binnenstad. Bankjes zijn weggehaald en de omgeving wordt aangepakt met als uitgangspunt ‘grijs wordt groen’.  
Daarnaast heeft de gebiedsregisseur zich ingezet om verschillende bewonersgroepen met elkaar te verbinden in de wijk de Korte Akkeren zodat ze meer 
inwoners kunnen bereiken en hun activiteiten een groter bereik zullen hebben. 
 
 
Gebiedsregie Oost 
De gebiedsregisseur Gouda Oost coördineert de aanpak van jeugd- en/of drugsoverlast op verschillende 
plekken in het gebied Oost en organiseert – vaak per overlastlocatie -  actieoverleggen om het 
gezamenlijk het probleem aan te bespreken en aan te pakken.  

Samen met politie, jongerenwerk en de brede school worden er EPJO lessen (Educatief Programma 
Jongeren) op basisscholen in Goverwelle en Gouda Oost georganiseerd. Daarnaast is de Sociaal 
Makelaar ondersteund bij het opzetten van activiteiten voor kwetsbare bewoners tijdens de coronacrisis.  
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