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Inleiding 

In 2019 is door de gemeente en veiligheidspartners hard gewerkt aan het versterken van de veiligheid in de stad. Naast inzet op actuele gebeurtenissen, is 

hierbij met name de focus gelegd op de in de Kadernota Veiligheid 2019-2022 gestelde prioriteiten. In deze IVB Jaarrapportage 2019, zijn per prioriteit de 

doelstellingen benoemd. Er is voor gekozen om naast de doelstellingen uit de Kadernota 2019-2022 ook te blijven rapporteren over de doelstellingen uit de 

vorige Kadernota (2014-2018). Dit zijn meetbare doelstellingen gebaseerd op geregistreerde incidenten of meldingen bij politie.  

Bij de keuze om het laten dalen van (overlast)meldingen als doelstelling op te nemen, zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Het aantal meldingen kan, naast 

een verandering in de objectieve criminaliteit, ook samenhangen met een veranderende meldingsbereidheid. Politie en gemeente zetten zich in om de 

meldingsbereidheid te verhogen. In dat geval kan het tegenstrijdig zijn om als doel te streven naar minder meldingen. Het is wenselijk dat inwoners melding 

maken van ongewenste zaken. Het monitoren van het aantal meldingen wordt dus met name gebruikt om, bij het ontbreken aan andere indicatoren, zicht te 

krijgen op het aantal incidenten. Het aantal aanleidingen om te melden moet wel aangepakt worden: minder overlastgevende jeugd op straat, minder 

onhanteerbare (woon)overlastzaken. Het meten van meldingen is dus een breed aanvaarde op een na beste oplossing; er zijn voor sommige doelstellingen 

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 zicht op hoe de zaken er voor staan. Indien cijfers beschikbaar zijn, dan worden deze in de rapportage aangevuld met een kwalitatief 

beeld als dit nodig is; wat is het verhaal bij de cijfers, waardoor worden afwijkingen verklaard en wat zijn de overige behaalde resultaten. 

In deze IVB Jaarrapportage 2019 is gebruik gemaakt van de meest actuele cijfers. Echter, voor sommige doelstellingen zijn opgeschoonde (politie)cijfers pas 

later in het jaar beschikbaar. Ook wordt er in verschillende systemen geregistreerd en geanalyseerd. Dit kan er toe leiden dat er marginale cijfermatige 

verschillen ontstaan tussen verschillende rapportagemomenten gedurende het jaar of verschillende tabellen in deze jaarrapportage. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn als een poging tot inbraak later in het jaar toch een voltooide inbraak blijkt te zijn, of als een casus buurtbemiddeling later als complexe casuïstiek 

wordt gezien en geregistreerd.   
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Jeugdcriminaliteit 

 

 

 
 
Het gehoor geven aan de oproep meer te melden, is waarschijnlijk de oorzaak van het stijgen van het aantal meldingen jeugdoverlast bij de politie. Door de 
cijfers samen met de politie te duiden (wat speelt er en wanneer) is er een goed beeld van de overlast in de stad. De meldingen zijn divers van aard en 
verspreid over de stad en geven op dit moment geen zorg voor toenemende overlast. Om meer betekenis te geven aan deze meldingen jeugdoverlast, wordt 
het komend jaar verder gespecificeerd naar het aantal plekken waar sprake is van structurele overlast (meerdere meldingen verspreid over de tijd).  
 
Het percentage Top60ers dat in 2019 werd aangehouden voor een misdrijf (recidive) bedroeg 54%. Hiermee is de doelstelling van <50% bijna gehaald. 
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Voor jeugdcriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

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

doelstelling: < 50% 

Toename 22% 
t.o.v. 2018 
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Overzicht van inzet en resultaten in 2019:  

 Naast actie-overleggen is in 2019 door de gebiedsregisseurs gestart met informele overleggen waarbij politie, stadstoezicht, gemeente en jongerenwerk 
elkaar kort informeren over de situatie in de wijk. Deze en de actie-overleggen geven snel en goed zicht op de situatie in de wijk en versterkt onderlinge 
samenwerking. Ook is meer gebruik gemaakt van bestaande APV-artikelen om beter en effectiever op te treden tegen overlast en hinderlijk gedrag. 

 Het samenscholingsverbod Plaswijck is beëindigd op 22 juli 2019. Er is vanaf juli 2019 extra toezicht ingezet en geschreven op de APV inzake overlast en 
hinderlijk gedrag. Dit heeft geleid tot 1 boete en waarschuwingsgesprek. Het beëindigen van het samenscholingsverbod heeft niet geleid tot meer overlast. 

 Jongerenwerk heeft een intensieve activiteit gedaan met jonge jeugd uit de groepsscan Goverwelle: goed zicht op gedrag gekregen, ouders gesproken over 
gedrag en impact gedrag in de wijk, jongeren positieve ervaringen laten opdoen en duurzaam contact opgebouwd met deze jeugd. Daar waar nog zorgen 
waren over jonge jeugd is individuele aanpak vanuit Veilig Thuis opgestart. De structurele overlast in Goverwelle die aanleiding gaf tot het opstellen van de 
groepsscan is in 2019 niet geconstateerd. Door verhuizing van oudere leden van de groepsscan is er ook meer rust in de wijk. 

 Voor de groepsscan Korte Akkeren heeft de politie een verdiepingsslag gemaakt op de individuen door middel van de Tactische Dadergroep Analyse 
(TDGA). Dit heeft geleid tot een intensieve aanpak per (geprioriteerd) individu. Nieuw bij de groepsaanpak is het samenbrengen van diverse lijnen vanuit de 
organisatie in één regiegroep voor een doeltreffende aanpak op alle domeinen: gebiedsgericht, ondermijning, persoonsgerichte aanpak veiligheidshuis, 
fraudeaanpak en preventief. 

 In 2019 is gestart met de pilot Risicojongerenoverleg. Het overleg heeft geleid tot 
kortere lijnen tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Op casusniveau 
wordt eerder contact gezocht met elkaar en er wordt effectiever informatie 
gedeeld. Het heeft verder geleid tot aanscherping van criteria rond een jongere, 
waardoor inbreng meer objectief is.  

 Op straat worden weinig groepen jongeren gezien. Voor het opbouwen van 
duurzaam contact, moet de vindplek op straat verder worden uitgebouwd. Scholen 
zijn belangrijk hierbij. In 2019 heeft het jongerenwerk (vaak samen met politie) 
actief ingezet op diverse basisscholen en middelbare scholen door het opzetten 
van activiteiten of het meedraaien met projecten (onder andere Educatief 
Programma Jongeren (EPJO), Mobile Media Lab van politie).  

 Vooruitlopend op een preventieproject gericht op basisschoolkinderen met 
(ernstig) grensoverschrijdend gedrag en hun ouders, is verkend welke vragen er 
liggen en welke knelpunten er zijn. Belangrijke aandachtspunten om mee te 
nemen zijn: laagdrempeligheid en binnenkomen bij gezinnen óók als er geen 
hulpvraag is, kennis hebben van criminogene factoren om signalen vroegtijdig te 
ontdekken en te erkennen, zicht hebben op de sociale kaart van Gouda, 
aansluiten bij bestaande organisatie en partners. Drie scholen zijn betrokken en 
zien meerwaarde van een project in. Vanuit de pilot is meegedacht in 13 casus en 
zijn twee (kortdurende) trajecten gestart. 

 In 2019 is Loods15 gestart binnen de aanpak sluitende jeugdwerkloosheid. Er 
hebben vijf jongeren deelgenomen. Alle jongeren zijn positief uitgestroomd naar 
vervolgonderwijs. In 2020 wordt met scholen gekeken naar een nieuwe vorm van 
Loods15 waardoor meer jongeren deel kunnen nemen. Jeugdoverlast 2019                                                                    bron: VIS  

   Meldingen jeugdoverlast 
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Resultaten Woninginbraken  

 

 

 

In 2019 is het aantal woninginbraken gedaald met 25%. Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is 
afgenomen met 9%. Hiermee zijn in 2019 de vastgestelde doelstellingen ruimschoots gehaald.  

Als afzonderlijk gekeken wordt naar de verschillende HIC-delicten, komt uit de cijfers naar voren dat het aantal geweldsincidenten is gestegen. Het betrof 362 
incidenten in 2018 en 385 incidenten in 2019. Het aantal overvallen is gedaald van 7 in 2018 naar 2 in 2019. Voor straatroof gaat het om 10 gevallen in 2018 
en 15 gevallen in 2019.  

 

 

Voor woninginbraken wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

 Daling woninginbraken -10%, daling HIC’s -5% 

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

 Oplossingspercentage woninginbraken minimaal 11%  
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Het oplossingspercentage woninginbraken in 2019 is door politie berekend en was 10,5%. Er zijn dus naar verhouding aanzienlijk meer woninginbraken 
opgelost in 2019, hiermee is de doelstelling zo goed als behaald. Het afgelopen jaar is er wel weer een verschuiving zichtbaar in de verhouding van het aantal 
voltooide inbraken en het aantal pogingen. In 2018 waren er meer pogingen (53% van de inbraken), maar in 2019 waren er meer voltooide inbraken (55%) 
dan pogingen (45%).  

 

 

Overzicht van inzet en resultaten in 2019:  

 Er is 10 maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen, één maal is de dwangsom van 2500 euro 
verbeurd. 

 Door middel van vakantietoezichtservice is het toezicht op door vakantie onbewoonde woningen geïntensiveerd. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de 
medewerkers van stadstoezicht in afstemming met de politie. Totaal hebben zich vorig jaar 507 huishoudens aangemeld voor de vakantieservice.  

 8 inwoners hebben gebruik gemaakt van de poortverlichtingsregeling,  

 In 2 buurten zijn de buurtvoorlichters ingezet om buurt voorlichting te geven over inbraakpreventie en de beschikbare subsidieregelingen.  

 Met de 114 beheerders van nieuwe en bestaande app-groepen is veel informatie gedeeld over hotspotlocaties, actuele gebeurtenissen en de bestaande 
regelingen. Daarnaast deelt de politie via de zogenoemde Heterdaadgroep tijdkritische informatie met de BuurtWhatsAppgroepen om zo tips te krijgen van 
mogelijke getuigen van de inbraak of verdachte situatie. 

 In totaal zijn er vorig jaar onder de Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen 314 aanvragen gehonoreerd.  
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 Gedurende het jaar zijn samen met bewoners diverse hotspots geschouwd om zo zwakke plekken te kunnen aanpakken. Er is gekeken naar de kwaliteit en 
kwantiteit van de straatverlichting, overhangend groen en de mogelijkheid om achterpaden te compartimenteren en beter te verlichten. Een plan om de 
achterpaden met poorten af te sluiten in de Vogelbuurt Korte Akkeren, is begin 2019 uitgevoerd.  

 Door meer relevante informatie te veredelen en te verwerken in systemen als GIS (Geo Informatie Systeem) en SPSS (statistisch programma), is meer zicht 
gekomen op de woninginbraakproblematiek. Daarnaast is actie ondernomen om VIS (veiligheidsinformatiesysteem) te introduceren, begin 2019 is dit in 
gebruik genomen. 

 Tijdens de zomer- en kerstvakantie zijn op verschillende plekken in Gouda matrixborden ingezet. 
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Resultaten Drugscriminaliteit 

 

 

 

De politie stelt bij het aantreffen van soft- en harddrugs in een pand een rapportage 
op. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij ontvangt de gemeente een Hennep 
Informatie Bericht (HIB), bij het aantreffen van harddrugs (in combinatie met 
wapens) ontvangt de gemeente een bestuurlijke rapportage. Op basis hiervan zijn 
bestuurlijke maatregelen getroffen. Er is 1 horecabedrijf tijdelijk gesloten voor 9 
maanden, er zijn 5 woningen en 1 lokaal gesloten voor 6-12 maanden en er zijn 11 
bestuurlijke waarschuwingen gegeven. Vijf rapportages die eind 2019 zijn 
ontvangen van de politie, zijn nog in behandeling. Bij alle sluitingen is een juridische 
procedure doorlopen, dit betreft gemeentelijke bezwaarprocedures en rechtelijke 
beroepsprocedures. (Zie ook de prioriteit Tegengaan van ondermijning). 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Voor drugscriminaliteit wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

 Aantal sluitingen drugspanden 

 Aantal bestuurlijke waarschuwingen 
 

    Bezit harddrugs 

    Bezit softdrugs 

    Handelen harddrugs 

    Handelen softdrugs 

     

Drugshandel en drugsbezit 2019                                                    bron: VIS  
5 woningsluitingen 

 (gedurende 6-12 maanden) 

1 horecabedrijf gesloten 
(gedurende 9 maanden) 
 
Ook was er een spoedsluiting van 
een horecabedrijf voor 2 weken, 
dit was echter niet drugs-
gerelateerd maar op andere 
gronden.  

 

 11 bestuurlijke  
waarschuwingen  
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Radicalisering en Polarisatie 

 

 

 

 
De geplande inzet voor 2019 is behaald, er zijn meerdere trainingen van professionals georganiseerd, er is een goed bezocht stadsdebat georganiseerd en er 

zijn meerdere netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. 

Overzicht van inzet en resultaten in 2019: 

 In verband met de verwachte terugkeer van uitgereisde Gouwenaars is gewerkt aan een plan van aanpak terugkeerders. Hierover is ook voorlichting 
gegeven aan andere gemeenten.  

 De casusregisseur heeft met achtergebleven familieleden van uitreizigers contact gehad. Indien nodig is hulpverlening ingezet.  

 De casusregisseur probeert waar mogelijk zicht te houden op aanhangers van het jihadisme in Gouda. De casusregisseur zet indien nodig ook in op 
andere vormen van extremisme, denk hierbij aan extremistisch rechts, -links of dierenactivisme.  

 De netwerkregisseur onderhoudt de contacten met de islamitische gemeenschap en heeft in dit kader in 2019 diverse keren een overleg 
georganiseerd tussen de moskeebesturen en het bestuur.  

 In 2019 is er door de GGD een aantal sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders en jonge vrouwen in het kader van het tegengaan 
van radicalisering. In ditzelfde kader zijn er door de organisatie Oumnia een aantal sessies weerbaarheidstraining gegeven.  

 In 2019 is er met succes een opbouwwerker in diverse wijken ingezet met als doel het tegengaan van polarisatie en het versterken van de sociale 
cohesie. Een van de behaalde resultaten is het oprichten van het bewonersinitiatief stichting ‘t Govertje.   

 Op initiatief van bewoners is zeven maal een verbindende activiteit georganiseerd. 

 In 2019 is driemaal het sleutelnetwerk betrokken om in te spelen op actuele gebeurtenissen. 

 Verschillende signalen, onder meer met betrekking tot ‘’omstreden’’ predikers en informeel onderwijs zijn nagelopen en geduid.  

 Vier maal is door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) een trainingssessie voor professionals georganiseerd.  Het ROR 
verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme.  

 In het casusoverleg zijn 32 casussen besproken.  

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Overzicht van inzet en resultaten in 2019:  

 Opzetten meldpunt ondermijning  

 Opstellen Gouds ondermijningsbeeld door het RIEC 

 Bij alle aanvragen voor een exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunningen is een bibob-toets uitgevoerd 

 Het HEIT is officieel aangewezen als toezichthouder  

 In 2019 zijn meerdere horecacontroles uitgevoerd, de uitvoering is verder geprofessionaliseerd 

Het programma ‘Aanpak Ondermijning’ is in 2017 gestart. In 2019 is een programmamanager Ondermijning aangetrokken om het programma structureel aan 
te sturen. Ondermijning ziet toe op criminelen die gebruik maken van de Goudse infrastructuur om hun criminele activiteiten te faciliteren. Het gaat om 
(zwaardere) criminele activiteiten zoals drugscriminaliteit, witwassen en mensenhandel. Onder het convenant van het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC), werkt de gemeente samen met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en de politie om signalen van 
ondermijning te kunnen triageren en integraal te kunnen interveniëren. In 2019 ging het om circa 40 signalen. Het streven is niet om zoveel mogelijk signalen 
te bespreken, maar om daadwerkelijk effectief met de ketenpartners te kunnen interveniëren. Ondermijning kenmerkt zich doordat criminelen zoveel mogelijk 
‘bedekt’ vanuit normale woonhuizen en bedrijven werken, zodat ze minder zichtbaar zijn en de pakkans lager is. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er vanuit de 
overheid meer geïnvesteerd moet worden in het in beeld krijgen van de criminele activiteiten, voordat interventies kunnen worden gepleegd. Dit betekent vaak 
over langere tijd zorgvuldig dossiers opbouwen. De aanpak van ondermijning is er één van de lange adem.  
 
Bij de verantwoording over de inzet en resultaten op ondermijning geldt een belangrijke kanttekening. Criminelen ontwikkelen contra-strategieën om hun 
criminele activiteiten succesvol te kunnen ontplooien. Een bekende contrastrategie is het onderzoeken van de inzet van overheidsdiensten om te bepalen 
welke speelruimte zij hebben voor hun criminele activiteiten. Zo kan aan de hand van het aantal controles bepaald worden, hoe groot de pakkans is voor de 
malafide horeca. In 2020 zal daarom meer vertrouwelijk gerapporteerd gaan worden aan de gemeenteraad. Zo blijven de inzet en resultaten transparant, 
maar kan deze informatie niet misbruikt worden voor criminele doeleinden.  
 
In 2019 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de inzet op de malafide horeca en de familie aanpak. Voor het project 
‘Gezonde horeca’ zijn de integrale horecacontroles, in samenwerking met de ketenpartners, doorontwikkeld en verder geprofessionaliseerd. Het Haags 
Economisch Interventieteam (HEIT) is o.a. officieel aangewezen als toezichthouder. Alle 28 aanvragen voor een exploitatievergunning Drank- en Horeca zijn 

Voor tegengaan van ondermijning wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Aantal bibobtoetsingen horeca-aanvragen 
• Aantal ondermijningssignalen  
 

100% 
Bibobtoetsingen 



  pagina 12 
 

getoetst aan de Wet Bibob1. De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen kan weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen misbruik van 
een vergunning (gaan) maken. Sinds 2019 kijkt het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hierbij mee en adviseert op de bibob-toetsen die 
worden uitgevoerd. Bij één aanvraag was er sprake van valsheid in geschrifte, hiervan is aangifte gedaan bij de politie. De Wet Bibob biedt de mogelijkheid 
om extra voorwaarden te stellen aan een vergunning, dit is in 2019 voor het eerst ingezet. Zo zijn bijvoorbeeld extra voorwaarden gesteld om te zorgen dat 
exploitanten geen nieuwe criminele antecedenten meer mogen opbouwen en om te zorgen dat er jaarlijks een financieel overzicht moet worden overhandigd 
(om witwassen te voorkomen).  
 
Om de gemeentelijke organisatie goed in te richten voor de aanpak op ondermijning (ook wel bestuurlijke weerbaarheid genoemd), wordt gewerkt langs drie 
lijnen: 1) goede informatiepositie, 2) kunnen doorpakken en 3) veilig en integer werken. Hiervoor is extra impulsgeld ontvangen van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2019 is door het RIEC gestart met het opstellen van een Gouds Ondermijningsbeeld. Hiermee wordt in kaart 
gebracht welke criminele fenomenen (in welke mate) aanwezig zijn in Gouda. In Q1 2020 wordt het Ondermijningsbeeld opgeleverd. Om op casusniveau te 
komen tot een goede informatiepositie, wordt in 2020 een analist ingezet. De subjecten op wie de ondermijningsaanpak zich richt, kunnen zich intimiderend, 
bedreigend en soms zelfs gewelddadig opstellen vanwege de financiële belangen op machtspositie die zij hebben. Niet alleen kan door agressie het 
functioneren van een medewerker worden beïnvloed, ook de uitvoering van publieke taken heeft eronder te lijden. (Zie ook de prioriteit Drugscriminaliteit).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 
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Sociale overlast 

 

 

 

 

De samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van sociale overlast is verbeterd door meer afstemming rond bemoeizorg- en extreme 
(woon)overlastzaken. In 2019 zijn in het kader van integrale handhaving in samenwerking met de ketenpartners 42 gevallen van extreem (woon)overlast 
onderzocht door middel van een pandencontrole. Door aansluitend op de controles de juiste zorg en begeleiding in te zetten, is de recidive verminderd. Ook 
gebiedsregie heeft inzet gepleegd in situaties van woonoverlast. Een aantal casussen zijn door gebiedsregie opgepakt door de inzet te coördineren en te 
zorgen dat de overlast verminderde. 
 
De voorbereidingen voor de implementatie van de Wet verplichte ggz zijn in 
2019 afgerond. De betrokken organisaties zijn sinds 1 januari 2020 
voorbereid op deze nieuwe taak. Verschillende taken zijn regionaal 
georganiseerd en belegd bij de RDOG. Ook de vorming van het Zorg en 
veiligheidshuis is in 2019 verder uitgewerkt, zodat dit in 2020 opgezet kan 
worden. 
 
Overzicht van inzet en resultaten in 2019:  

 Er zijn in 2019 120 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen, 
halverwege 2019 waren dit 71 zaken, het oplossingspercentage was toen 
78% 

 Team integrale toegang pakt complexe problematiek op, waar nodig in 
samenwerking met veiligheid en het sociaal domein (zorg) en past 
maatwerk toe om zo snel tot een oplossing te komen en verergering te 
voorkomen. 

 Het focusoverleg zorgt voor een integrale aanpak op complexe 
problematiek om zo een doorbraak te forceren in casussen die dreigen 
vast te lopen. 

 Inzet bij sociale calamiteiten 

 
 

Voor sociale overlast wordt op de volgende doelstellingen gerapporteerd: 

• Voor iedere casus woonoverlast een plan van aanpak 

• Toename % geslaagde gesprekken buurtbemiddeling 
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Er was in 2019 duidelijk meer aandacht voor buurtbemiddeling dan voorgaande 
jaren. Dit blijkt uit een aanzienlijke stijging van het aantal ‘zelfmelders’. Dit kan 
onder andere worden verklaard doordat corporaties steeds vaker ‘eenvoudige’ 
overlast zaken (die zij voorheen zelf behandelden) ook naar buurtbemiddeling 
doorverwijzen. Het doel om het aantal meldingen rondom burenruzie en 
conflictbemiddeling met 5% per jaar te laten dalen is in 2019 net niet gehaald, er 
was sprake van een daling van 2%. Buurtbemiddeling op vrijwillige basis leverde 
wel een flinke bijdrage aan het oplossen van conflicten. In 2019 zijn er iets meer 
dan 120 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen. Het landelijk 
gemiddeld oplossingspercentage was in 2018 rond de 68%. Buurtbemiddeling 
Gouda scoorde halverwege 2019 78%. Goudse cijfers voor heel 2019 zijn nog 
niet beschikbaar.  
 
Landelijk gezien is er een stijging van het aantal gevallen ‘overlast door 
personen’. In Gouda is het aantal meldingen hiervan gestegen met 22% naar 
774 meldingen. Deze stijging is waarschijnlijk te verklaren door de toename van 
het aandeel personen met verward gedrag. 
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Resultaten Gebiedsregie 

Gebiedsregie draagt bij aan het behalen van de Veiligheids- en leefbaarheidsdoelstellingen in de gemeente Gouda. In onderstaande alinea’s worden per 
gebied de resultaten gepresenteerd. Naast de resultaten per gebied zijn er ook resultaten te benoemen die meer algemeen van aard zijn. Zo adviseren de 
gebiedsregisseurs bij aanpassingen van de APV op praktische uitvoerbaarheid, adviseren zij bij subsidietrajecten (o.a. Gezond in Gouda) en leveren zij input 
bij stedelijke projecten waarbij bewoners zijn betrokken zoals: het Groenfonds, de Energietransitie, de invoering van de Omgevingswet, gebiedsontwikkeling 
en verkeerskundige vraagstukken.  

Gebiedsregie Noord 
 
Overlast 

Door de inzet van de gebiedsregisseur Noord is een situatie van woonoverlast in Achterwillens niet verder geëscaleerd. De situatie is nu zelfs rustig te 
noemen. In Plaswijck is een brandgevaarlijke situatie opgelost, in overleg met de corporatie en politie is een woning leeggehaald.    

Naar aanleiding van een brief van basisschool Vindingrijk over de verkeerssituatie op de Goudse Houtsingel heeft toenmalig burgemeester Mirjam Salet een 
bezoek gebracht aan groep 8. Alle betrokkenen waren zeer enthousiast, aansluitend op het bezoek  heeft de wijkagent samen met de gebiedsboa en de 
leerlingen een lasercontrole gehouden. In 2020 ontwerpen de leerlingen een aantal verkeersborden die op de Goudse Houtsingel worden geplaatst.  

Bewonersgroepen/ initiatieven 

De inzet van gebiedsregie rondom het Islamitisch cultureel maatschappelijk centrum Antwerpseweg, heeft er toe geleid dat er een dialoog is opgestart tussen 
de omwonende, de vertegenwoordigers van bedrijven en de moskeebezoekers, zodat op het moment dat de moskee in gebruik wordt genomen, de 
genoemde belanghebbenden elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken en het gesprek aan kunnen gaan. 

In mei 2019, tijdens de reeks autobranden heeft een grote groep bewoners in de nachtelijke uren gesurveilleerd in samenwerking met de politie. Gebiedsregie 
heeft dit project ondersteund met fluorescerende hesjes en lantaarns. Een Buurt Interventie Team is hier uit voort gekomen.  

Jeugdoverlast 

In juli vorig jaar leek de jeugdoverlastsituatie Lekkenburg dusdanig genormaliseerd dat het samenscholingsverbod kon worden opgeheven. Om de 
omwonenden hierover te informeren is een informatieavond georganiseerd waar ook politie en jongerenwerk aanwezig waren. De situatie lijkt nu rustig, met 
bewoners is wel afgesproken dat zij blijven melden. De situatie vraagt blijvende aandacht. 

De overlastsituatie op het Driewegplein is door het plaatsen van verlichting, camera’s en aanwijsborden sterk verbeterd. De overlast is nagenoeg verdwenen. 
Net als bij de situatie op het Lekkenburg is dit wel een locatie die blijvend aandacht behoeft. 

Tot slot is in Noord een mooi resultaat behaald bij het verminderen van restafval in de openbare ruimte. Op de zogenaamde ‘Snoeproute’ vanaf het 
Hogendorpplein tot aan de scholen, is samen met Nederland Schoon tijdens de zomervakantie gewerkt aan het tegen gaan  van zwerfafval.  

 

 



  pagina 16 
 

Gebiedsregie West 

Overlast 

De gebiedsregisseur West heeft in een aantal langlopende kwesties resultaten geboekt. In Korte Akkeren worden nu, na een gedegen voorbereiding, de 
eerste stappen gezet om een verwaarloosd pand door middel van Last onder bestuursdwang op te laten knappen. Hiermee zal in dit deel van de Korte 
Akkeren het straatbeeld en daarmee de leefbaarheid verbeteren. Ook de situatie rondom de coffeeshop op de Wilhelminastraat wordt aangepakt. 
Gebiedsregie heeft een bewonerspanel opgericht en denkt mee in mogelijke verkeersoplossingen ter plaatse. De communicatie met buurtbewoners is 
verbeterd.   

Voor de verkeerssituatie Herenstraat/Bosweg zijn nieuwe plannen opgesteld in samenwerking met de bewoners, op parkeerterrein Futselaar is 
cameratoezicht ingesteld om signalen over onveiligheid en overlast te duiden. Naar aanleiding van klachten omtrent parkeren en te hard rijden in de Lange 
Noodgodstraat, is door gebiedsregie een projectgroep opgestart met bewoners, basisschool st. Aloysius en bewonersplatform binnenstad. De projectgroep 
heeft een voorstel getekend voor een nieuwe verkeerssituatie die moet zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid. 

 
Bewonersgroepen/ initiatieven 

Samen met buurt bestuurt Korte Akkeren zijn thema’s omtrent leefbaarheid en/of veiligheid bepaald. Aansluitend zijn de eerste stappen gezet om bewoners 
zelf met de gekozen thema’s aan de slag te laten gaan. Net als in Noord is een buurt preventie team (Buurtwacht) ontstaan naar aanleiding van de reeks 
autobranden. Gebiedsregie faciliteert en ondersteunt.  

Gebiedsregie is vaste gesprekspartner van het inwoners initiatief Vogelbuurt Veilig. Voor hun inzet in de vogelbuurt hebben zij eind vorig jaar de 
veiligheidsprijs in ontvangst mogen nemen.  

In Westergouwe is een ambitieuze nieuwe wijkvereniging gestart waarmee een veiligheidsavond is georganiseerd en een initiatief als 
WhatsappBuurtPreventie is gestart. Door samen op te trekken met wijkteams Nieuwe Park, Korte Akkeren en de Speelwinkel Raambuurt zijn respectievelijk 
een mozaïek bank, geveltuintjes en boomspiegels gerealiseerd om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. 

Jeugdoverlast 

De gebiedsregisseur West werkt nauw samen met buurtsport, jongerenwerk en andere operationele partners om overlast door jeugd (met name in de 
zomermaanden) tegen te gaan. Op verschillende locatie in de stad heeft dit tot acties geleid. Zo is bij De Baan een hang hotspot minder aantrekkelijk gemaakt 
en wordt in het Houtmanplantsoen de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Ook worden doorlopend andere hotspots in kaart gebracht en is er 
aandacht voor jonge jeugd, met name in situaties waarin ook criminele activiteiten voorkomen.  

In de wijk Korte Akkeren is een jongerengroep in kaart gebracht via de groepsscan in samenwerking met politie, jongerenwerk en gemeente. Gebiedsregie 
trekt hierin op richting bewoners en kan inzet organiseren voor fysieke maatregelen om de jeugdoverlast tegen te gaan. 

 
Right to Challenge 

De gebiedsregisseur West treed op als coördinator in het geval er een Right to Challenge wordt ingediend. Vorig jaar zijn drie aanvragen door hem begeleid.   
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Gebiedsregie Oost 
 
Overlast 

De gebiedsregisseur heeft in 2019 ingezet op het terugdringen van overlast in en rond “de Chocoladefabriek” op Klein Amerika. Deze overlast bestond uit  
overlast gevende scholieren in het gebouw, alcohol gebruik door dak- en thuislozen voor het gebouw en het dealen van drugs achter het gebouw. De inzet 
van de gebiedsregisseur en zijn partners heeft geleid tot regelmatige surveillances door politie, stadstoezicht en jongerenwerk in het gebouw. Via een 
WhatsApp groep kon de Chocoladefabriek direct de hulp van politie of stadstoezicht oproepen. Hoewel de overlast binnen is verminderd is er ook in 2020 nog 
aandacht nodig. Met het oog op de toekomstige verbouwing van de Chocoladefabriek blijft inzet op de locatie een prioriteit.  

Om de overlast voor het gebouw terug te dringen heeft de gebiedsregisseur de samenwerking gezocht met Leger des Heils, dak- en thuislozenopvang, Brijder 
en politie. Resultaten worden op dit moment vooral behaald door inzet van ambulante begeleiders vanuit de dagopvang en repressief optreden door politie. 
De komende periode zal er meer nadruk komen te liggen op preventie en ondersteuning. 

Bewonersgroepen/ initiatieven 

In Goverwelle is in 2019 in opdracht van gebiedsregie een opbouwwerker ingezet met het doel de Sociale Cohesie in de wijk te versterken. Deze inzet heeft 
goede resultaten opgeleverd. Met ondersteuning van de opbouwwerker is bewonersorganisatie ’t Govertje opgericht. Totdat de bewonersorganisatie eigen 
huisvesting heeft gevonden organiseert de groep maandelijks een verbindende activiteit in de wijk. De afgelopen periode is er in samenwerking met de 
wijkagent “Boef in de wijk” georganiseerd en een bewonersactie rond achterpadverlichting. Beide acties waren zeer succesvol.  

Omdat het wijkteam van Goverwelle “slapend” was heeft de gebiedsregisseur bewoners gestimuleerd toe te treden tot het wijkteam. Inmiddels heeft het 
wijkteam weer een aantal vergaderingen belegd en lijkt er nieuw elan te ontstaan. 

In Gouda oost bespraken bewoners, wijkteam, Anthoniuscollege, Woonpartners, politie en moskee de voortgang van de verhuizing van de moskee naar de 
Dunantsingel in de klankbordgroep. De klankbordgroep werd begeleid door de gebiedsregisseur. Op dit moment ervaren bewoners nauwelijks overlast en 
bestaat er grote tevredenheid over de samenwerking met de moskee. 

De stichting Exodus heeft in de Hertzogstraat een doorstroomhuis geopend waar ex-gedetineerden worden voorbereid op een zelfstandige terugkeer in de 
samenleving. Een groep omwonenden bespreekt tweemaandelijks met medewerkers van Exodus, Mozaïek Wonen en de gebiedsregisseur de stand van 
zaken. De integratie van het Exodushuis is goed verlopen en onder omwonenden leven nauwelijks nog bezwaren.  

Het wijkteam in Gouda Oost blijft een sterk wijkteam en is goed verbonden met bewoners uit de wijk. In 2019 is de natuurspeeltuin aan de Voorwillenseweg 
met het extra leefbaarheidsbudget verbeterd. De gebiedsregisseur neemt deel aan de overleggen van het wijkteam en is de schakel met de gemeentelijke 
organisatie. 

Jeugdoverlast 

De gebiedsregisseur Oost heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in verbreding van het netwerk op jeugd en met name in het contact met de basisscholen. Dit 
heeft geresulteerd in afspraken over nauwere samenwerking in 2020. In Goverwelle /zal de jongerenwerker vaker zichtbaar aanwezig zijn op basisscholen. 
Gebiedsregisseur en sportmakelaar (Sportpunt Gouda) hebben de buurtsport geëvalueerd. In overleg met de Goejanverwelleschool is de buursport verhuisd 
van de Tempelpolderstraat naar hun schoolplein. Dit leidt op dit moment tot een aanzienlijke stijging van het aantal deelnemers. De jongerenwerker, die 
buurtsport als vindplaats gebruikt, krijgt hierdoor meer mogelijkheden om in een vroeg stadium jongeren in beeld te krijgen. Ook was Goverwelle dit jaar de 
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enige wijk waar de jongerenwerker deelnam aan de EPJO lessen die door de politie worden verzorgd op basisscholen. Op deze manier kon de 
jongerenwerker contact leggen met scholen, docenten en kinderen. 

Vanaf dit jaar voert de gebiedsregisseur regie op het jeugdactieoverleg in de wijken Gouda oost en Goverwelle. 6 keer per jaar overleggen politie, 
stadstoezicht, jongerenwerk, stadsmarinier en Corporaties over overlastplekken in de wijk. Door korte lijntjes worden concrete afspraken gemaakt om overlast 
aan te pakken. Zo zijn er APV borden opgehangen in het park aan de De Kortestraat, heeft Woonpartners een poort afgesloten met een hek om de looproute 
van overlast gevende jeugd af te sluiten en maken politie, jongerenwerk en stadstoezicht surveillance afspraken voor opkomende hangplekken.   
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