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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 2021 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 2021 beschreven. De cijfers van januari tot en met juni worden 
gepresenteerd, dalingen en stijgingen in de cijfers worden kort toegelicht en ook worden resultaten benoemd. 

Schematische weergave van de Goudse veiligheidsprioriteiten
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Resultaten Jeugdcriminaliteit

Het tweede kwartaal 2021 is relatief rustig verlopen. De meldingen jeugdoverlast zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De gewenning aan de avondklok en 
het naleven daarvan en het slechte weer hebben waarschijnlijk invloed gehad op de daling van de cijfers.

Ook ramadan dit jaar is weer rustig verlopen. Er waren geen grote groepen op straat en er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. De partners van 
jeugdveiligheid stellen voorafgaand aan de ramadan een gezamenlijk draaiboek op waarbij preventieve en repressieve maatregelen opgenomen worden. Ook 
zijn de communicatielijnen kort. Deze inzet werpt zijn vruchten af.

Door het samenscholingsverbod dat van kracht werd bij de parkeerplaats van Jodan Boys is het 
ook daar rustig geworden. Het zogenaamde waterbedeffect bleef uit. Op andere plekken zijn wel 
kleine groepjes personen aangetroffen, maar niet in de hoeveelheid en heftigheid als bij de 
parkeerplaats voorheen.

Vanuit het Riec is de pilot dealbreakers opgestart. De pilot dealbreakers richt zich op de aanwas 
van drugscriminaliteit. Gemeente Gouda is samen met zeven andere gemeente een 
pilotgemeente. Het idee is dat de deelnemende gemeenten onderling ervaringen en good 
practices uitwisselen. Voor alle gemeenten wordt ingezet op goede voorlichting over drugs en 
ondermijning waarbij jongeren gewezen worden op de andere kant van het snelle geld 
verdienen. Gemeente Gouda zet ook specifiek in op het eerder in kaart brengen en aanpakken 
van signalen bij individuele jongeren. Om deze aanpak te verstevigen wordt een 
procesregisseur aangesteld in het derde kwartaal.

Van de 12 casus die bij start van de TopX in juli 2020 zijn ingestroomd, zijn er na een jaar 10 weer uitgestroomd. In 3 gevallen is dit omdat zij buiten Gouda 
een woonplek hebben gevonden en daar gemonitord worden. 2 casus zijn positief afgesloten. 1 persoon zit langdurig gedetineerd De overige 4 voldoen niet 
meer aan de criteria (5 of meer incidenten per jaar), maar worden wel gemonitord omdat daar nog zorgen over zijn.

Voor jeugdcriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd:

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

In totaal zijn er in de eerste zes maanden van 2021 55 woninginbraken gepleegd. Dit is een daling van 58% t.o.v. dezelfde periode in 2020. Toen zijn er in het 
eerste half jaar totaal 131 woninginbraken gepleegd. 54% (30) van de inbraken van dit eerste halfjaar betreft een poging tot inbraak. Het aantal inbraken is in 
jaren niet zo laag geweest. 

De daling van het aantal inbraken in het eerste halfjaar van 2021 kan verklaard worden door het grote aantal daders dat begin 2021 gedetineerd was en door 
de geldende avondklok. Niemand mocht zich meer zonder geldige reden na 21.00 uur op straat begeven en tijdens de strenge periode van de lockdown kon 
er ook niet meer geheel anoniem gewinkeld worden bij de bouwmarkt (schroevendraaiers en breekijzers). Sinds de opheffing van de avondklok en de 
versoepeling van de andere maatregelen zien we het aantal inbraken licht toenemen. 

Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is de eerste zes maanden van 2021 met 40,1% gedaald t.o.v. de 
eerste zes maanden van 2020. Deze sterke daling van het aantal HIC is vooral tot stand gekomen door de sterke daling in het aantal woninginbraken. 

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
2020 31 41 17 13 9 20
2021 17 2 6 6 13 12
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Resultaten Drugscriminaliteit

In het tweede kwartaal van 2021 is van 3 hennepkwekerijen een bestuurlijke rapportage door de politie opgesteld. In alle gevallen ging het om woningen. Eén 
woning is gesloten, bij de 2 andere woningen loopt het zienswijzetraject om tot sluiting over te gaan. Bij een vierde woning is een niet in werking zijnde 
hennepkwekerij aangetroffen. Hier loopt een zienswijzetraject voor het opleggen van een last onder dwangsom, de hoogte van de dwangsom wordt bepaald 
aan de hand van de capaciteit van een hennepkwekerij en het geld wat daarmee verdiend kan worden. 

In juli 2021 is een versnijdingsruimte voor heroïne met spoed voor 6 maanden gesloten, dit betrof een woning. Naast een aanzienlijke hoeveelheid heroïne en 
versnijdingsmiddel, werden er ook softdrugs en een wapen aangetroffen.

Van 2 nieuwe hennepkwekerijen worden de bestuurlijke rapportages nog verwacht van de politie. 

In het eerste kwartaal van 2021 liepen er 10 juridische procedures: 1 hoger beroep, 3 beroepszaken en 6 bezwaarprocedures. Inmiddels zijn een aantal 
procedures doorlopen, in alle zaken is het besluit van de burgemeester in stand gebleven (in een enkel geval moest de motivering aangevuld worden). Het 
hoger beroep is ingepland voor september 2021. 

In het tweede kwartaal van 2021 zijn de beleidsregels Opiumwet geactualiseerd. In de afgelopen jaren zijn er door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State verschillende uitspraken gedaan over het toepassen van artikel 13b van de Opiumwet. De uitgangspunten uit die jurisprudentie zijn 
meegenomen in de nieuwe beleidsregels. Verder vielen aan drugshandel te relateren goederen, zoals attributen om een hennepkwekerij mee op te zetten, tot 
1 januari 2019 niet onder de werking van 13b Opiumwet. Nu dat wel het geval is, is de inzet van die bevoegdheid uitgewerkt in het nieuwe beleid. 

In samenwerking met de politie is gestart met het laten meelopen van Stadstoezicht met de controle van hennepkwekerijen. Op basis van het proces-verbaal 
van Stadstoezicht kan veel sneller een traject tot het sluiten van een pand worden gestart. 
 
In 2021 is tweemaal een last onder dwangsom opgelegd voor drugshandel op straat. 

Voor drugscriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd:

 Aantal sluitingen drugspanden
 Aantal bestuurlijke waarschuwingen

2 woningsluitingen

 

Geen bestuurlijke 
waarschuwingen 
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Radicalisering en Polarisatie

- De netwerkregisseur heeft deelgenomen aan overleggen van de Klankbordgroep gemeenten van de landelijke Taskforce voor Problematisch Gedrag en 
Ongewenste Buitenlandse Financiering en aan twee overige overleggen van de Taskforce.

- De netwerkregisseur heeft tweemaal het bestuurlijk overleg met de moskeebesturen georganiseerd.

- De netwerkregisseur heeft het weerbaarheidsprogramma Oumnia Works aan contacten geholpen en input gegeven t.b.v. het starten van nieuwe groepen na 
de zomer. 

- De netwerkregisseur heeft de eerdere afvaardiging uit de Marokkaans Goudse gemeenschap tweemaal bijeen gebracht om met het bestuur te spreken over 
vaccinatiebereidheid corona. 

-De casusregisseur heeft drie casusoverleggen met ketenpartners en twee afstemmingsoverleggen georganiseerd. Hierin wordt de casuïstiek besproken en is 
er ook aandacht voor de Goudse terugkeerders. De casusregisseur onderhoudt contact met hen conform het Plan van Aanpak terugkeerders. 

-In de landelijke en regionale overleggen, die bijgewoond zijn door de casusregisseur, is er momenteel tevens aandacht voor rechtsextremisme. 

- Er zijn voor het derde kwartaal van 2021 zeven trainingen van het ROR (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering) voor professionals geagendeerd, 
georganiseerd door de casusregisseur. Het betreft trainingen aangaande islamistisch extremisme, potentieel gewelddadige eenlingen en links- rechts en 
milieuactivisme. 

Voor radicalisering en polarisatie wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd:

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

De ondermijningsaanpak kent een vrij constante caseload van 30-40 casussen. Onder de vlag van het convenant van het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC) worden de casussen geprioriteerd en wordt bepaald of/hoe er geïntervenieerd moet worden. Op een groot deel van de casussen worden 
risico beperkende maatregelen getroffen. Met bijvoorbeeld een last onder dwangsom of extra toezicht worden criminele activiteiten verstoord en verhinderd. 
Zo is in het 2e kwartaal van 2021 bij een woning waar onvergunde prostitutie werd geconstateerd, een last onder dwangsom opgelegd. Er worden op 
regelmatige basis lokale bedrijvencontroles gehouden. Vanwege de covid-maatregelen zijn dit kleinere en gerichte controles. Waar het nodig is, worden de 
controles uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Zij kunnen partners zoals het ISZW en de belastingdienst meevragen indien 
hiertoe aanleiding is. Waar nodig wordt ook ondersteuning en/of hulpverlening ingezet in de casussen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om faciliteerders of meelopers 
los te weken, beginnende criminelen een alternatief pad aan te bieden en te waarborgen dat de ontwikkeling van kinderen niet in gevaar komt door criminele 
activiteiten in hun directe omgeving. 

Op het moment worden er 18 bibob-onderzoeken uitgevoerd. Het merendeel komt voort uit de nieuwe vergunningsplicht voor afhaal- en bezorgzaken. Van 4 
zaken worden nog stukken verwacht of moet eerst de bestemming in orde worden gemaakt, dan kan een bibob-onderzoek worden gestart. Van de 18 
lopende bibob-onderzoeken zijn er 12 in eigen onderzoek en zijn er 6 doorgezet naar het Landelijk Bureau Bibob. Van 2 zaken die nog in eigen onderzoek 
zijn, wordt verwacht dat die doorgezet moeten worden naar het Landelijk Bureau Bibob. Zij hebben de bevoegdheid om meer informatie op te vragen en 
kunnen een betere inschatting maken of er een risico bestaat dat een vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten en/of witwassen. Van 2 
zaken is inmiddels een advies ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob: bij de betreffende zaken is er sprake van een ernstig gevaar op witwassen en 
criminele activiteiten. Op basis van dit advies kunnen de vergunningen geweigerd en/of ingetrokken worden. 

Van 12 zaken blijkt uit het eigen onderzoek geen gevaar, daarvan zijn de bibob-onderzoeken afgerond. 4 vergunningen zijn al verleend, 8 vergunningen 
worden in orde gemaakt. Alle zaken konden tijdens het bibob-onderzoek open blijven, zij hebben in hun bedrijfsvoering geen hinder ondervonden van het 
onderzoek. 

In de nieuwe APV zijn ook strengere eisen gesteld aan de exploitatie van seksinrichtingen. De vergunde club in Gouda is verzocht een bedrijfsplan aan te 
leveren met hierin aanvullende maatregelen ten behoeve van de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerkers. Hierover heeft 
inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de club. 

In het nieuwe shishabeleid zijn randvoorwaarden opgenomen voor shishalounges. De 2 huidige shishalounges zijn hierop aangeschreven, beiden 
voldoen niet aan de nieuwe voorwaarden. Eén shishalounge heeft toch een aanvraag ingediend om op de huidige plek een shishalounge te mogen 
exploiteren. De andere shishalounge had zijn waterpijpen verwijderd, maar heeft aangegeven de waterpijpen te willen terugplaatsen.

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 eerste helft van 2021 zijn er 78 aanmeldingen voor buurtbemiddeling geweest. Ondanks de aanhoudende pandemie was er geen opvallende verhoging. 
Van deze aanmeldingen zijn er nog 17 in behandeling. Van de 47 afgeronde casussen zijn er 37 positief afgerond. Dit resulteert in een slagingspercentage van 
79%. Ook in het eerste halfjaar van 2021 zijn in verband met de coronamaatregelen gesprekken telefonisch, online of wanneer het niet kon wachten, fysiek 
gevoerd. Door deze werkwijze is er geen wachtlijst ontstaan.

Geluidsoverlast scoort het hoogste (33 meldingen). De meldingen met als oorzaak “verstoorde relaties” (schelden, treiteren, verbaal geweld) zijn behoorlijk 
toegenomen (van 9 naar 20 meldingen). Het aantal aanmelding van complexe zaken is gestegen van 17 naar 27. Hiervan waren: 14 zaken multi probleem, 6 
zaken psychosociaal en 7 zaken taalprobleem gerelateerd. In Bloemendaal en het Centrum is het aantal aanmeldingen gedaald. In Goverwelle is het aantal 
juist ruim verdubbeld. 

Het totaal aantal meldingen overlast door personen ligt in het eerste halfjaar van 
2021 met 403, nog iets lager dan vorig jaar (446)(-10% ). Het aantal burenruzies 
is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar flink gedaald. In 2020 betrof het 35 
incidenten en in 2021 10 incidenten (-71%). 

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 2021 op is ingezet.

Gebiedsregie Noord
In juni is (na uitstel van een jaar) een tweetal bewonersbijeenkomsten georganiseerd in het Gloriantplantsoen, waarbij ook de collega’s van POR aanschoven 
in verband met het te wijzigen groenplan. Bewoners zijn huis aan huis opgeroepen om langs te komen. Dit is een tijdrovende bezigheid maar zonder deze 
investering worden er veel minder mensen bereikt. Mozaïek Wonen, politie, handhaving, de sociaal makelaar en de opbouwwerker werken nauw samen om 
de samenhang in de buurt te versterken. 

Ook in de Burgen- en Lustenbuurt is met Mozaiek Wonen, sociaal makelaar en bewoners een begin gemaakt met een project rondom leefbaarheid. Het blijkt 
veel tijd te kosten om bewoners te mobiliseren. Daarnaast hebben we met een kleiner groepje bewoners gesproken over veiligheid. Met hen zijn ook 
initiërende afspraken gemaakt. 

Met politie en jeugdboa monitoren we de signalen in de wijken, zodat we vroegtijdig kunnen ingrijpen. Dit kan door bijv. het plaatsen van een bord bij een 
speelplekje of een meer gerichte actie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat klachten door bewoners over de overlast in de woonomgeving. Deze klachten 
kunnen soms door buurtbemiddeling worden opgepakt, soms is de overlast zodanig dat de politie er bij moet komen.

Naast gebiedsgebonden werkzaamheden is de gebiedsregisseur Gouda Noord contactpersoon voor Gouda 750. Gebied overstijgend zijn de 
gebiedsregisseurs betrokken bij allerlei stadsbrede onderwerpen bijv. warmtetransitie en het lokaal Preventie akkoord.

Gebiedsregie Oost
In Kort Haarlem (buurtje bij wethouder Poletbrug) wordt de wijkvernieuwing met bewoners voorbereid. De opbouwwerker houdt contact met bewoners en 
geeft signalen uit de wijk door aan de gebiedsregisseur. Op dit moment is het redelijk rustig in de wijk. Een aantal bewoners is verhuisd. Nieuwe bewoners in 
de straat kunnen de wijkdynamiek veranderen waardoor er nieuw perspectief ontstaat. 

In de Marathonlaan zijn afspraken gemaakt met politie en stadstoezicht om overlast gevende jeugd onder controle te houden. Gelijktijdig wordt er gekeken 
hoe kwetsbare bewoners kunnen worden versterkt. De onafhankelijk cliëntondersteuner van Gouda gaat wekelijks een spreekuur houden voor bewoners. Met 
Gouda Bruist wordt verkend wat zij voor de straat kunnen betekenen. Op de Sportlaan is in samenwerking met politie en andere partners een 
samenscholingsverbod ingesteld om overlast op de parkeerplaats bij Jodan boys tegen te gaan.

In Goverwelle wordt met jongerenwerk en bewoners gekeken hoe overlast op de speeltuintjes en schoolpleintjes kan worden tegengegaan. In het Anne 
Frankplantsoen worden door het wijkteam fitnesstoestellen geplaatst. Buurtbewoners hebben in de klankbordgroep laten weten dat de ramadan nauwelijks 
overlast heeft veroorzaakt en dat Moskee Assalam de maand goed heeft georganiseerd.
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Gebiedsregie West
In de Vogelbuurt was er wat onrust onder de bewoners. De wijkagent en gebiedsregisseur hebben op de dinsdagavonden een koffie uurtje gehouden voor 
vragen en contact met de bewoners. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd en is er een buurtrestaurant opgezet ook om het contact tussen en met de 
bewoners van deze buurt te versterken. De situatie is nu rustiger.

In Korte Akkeren was er een toename van de overlast van hangjongeren bij de Futseltuin. Samen met Mozaïek Wonen is een buurtonderzoek opgestart om 
bewoners te vragen of en hoe zij overlast ervaren. Ook is in Korte Akkeren door de Bizon een start gemaakt met een nul-beurt voor zwerf- en grofvuil. Hierbij 
werd samengewerkt met Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen. 
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