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memo 
 
 
In dit memo wordt u geïnformeerd over de uitwerking van 4 aangenomen moties. Deze moties zijn 
ingediend bij de behandeling van het Veiligheidsbeleid op 22 mei 2019. 
 

1. Uitwerking Motie Burgerparticipatie in het Veiligheidsbeleid (22-05-2019) 
 
In de motie roept de raad het college op om bij het maken van uitvoeringsplannen op basis van het 
jaarlijkse actieplan inwoners op wijk- en buurtniveau te betrekken en daarbij rekening te houden met 
de prioriteiten die bewoners daarbij stellen. 
Hierbij heeft het de voorkeur om gebruik te maken van bestaande structuren van actieve 
buurtbewoners, zoals klankbordgroepen, de pilots Buurt Bestuurt en wijkteams. 
 
Stand van zaken: 
 
Het college zoekt voortdurend naar goede manieren om buurten te betrekken. In het coalitieakkoord is 
benoemd dat bewoners op wijk-en buurtniveau betrokken worden bij het veiligheidsbeleid. Het is 
vooral een kwestie van maatwerk: welke manier van werken heeft effect in een bepaalde situatie? Dat 
is voor Goverwelle anders dan in Oosterwei en in Noord weer anders dan in Korte Akkeren. 
Er zijn inderdaad diverse bestaande structuren van actieve bewoners waar informatie en ideeën 
opgehaald worden. Met de aankomende avond voor vrijwilligers en de Veiligheidsprijs op 10 oktober 
zetten we de goede voorbeelden op het vlak van participatie rondom veiligheid in de spotlights. Dit is 
ook bedoeld om andere buurten te inspireren. 
 
Uitwerking motie: 
 
In het Actieplan 2020 zal een pagina worden toegevoegd met daarin de gestelde veiligheidsprioriteiten 
op wijkniveau, zodoende zullen de wijkprioriteiten als integraal onderdeel mee worden genomen in de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid. Deze toevoeging wordt als volgt ontwikkeld: 

- Op de Veiligheidsavond op 10 oktober kunnen bezoekers op een kaart van Gouda 
veiligheidsprioriteiten voor hun eigen woonomgeving aangeven. 

- In oktober inventariseren de gebiedsregisseurs in hun contacten met de wijkteams, Buurt 
Bestuurtgroepen, buurtpreventieteams en andere georganiseerde veiligheidsverbanden in hun 
gebied de veiligheidsprioriteiten. 

- Per wijk worden op basis van de inventarisatie 3 veiligheidsprioriteiten opgenomen. 
- Bij de uitvoering van het Actieplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze 

prioritering. De actieve buurtbewoners en hun groepen worden hierbij betrokken. 
- Kanttekening die hierbij wel gemaakt moet worden, is dat de gekozen thema’s van de IVB 

Kadernota het uitgangspunt zijn, daarbinnen kan gebiedsgericht nader geprioriteerd worden. 
Het kiezen van veiligheidsprioriteiten die echt buiten de vastgestelde kaders vallen is maar 
zeer beperkt mogelijk.  
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2. Uitwerking motie Doelstellingen en meetbaarheid Veiligheidsbeleid (22-05-2019) 

 
In de motie roept de raad het college op om concrete doelstellingen gericht op de afname van 
criminaliteit en toename van veiligheid toe te voegen aan de Kadernota en de Actieplannen. 
 
Uitwerking motie: 

- De burgemeester heeft besloten om de doelstellingen uit de vorige Kadernota (2014-2018) 
ook te blijven monitoren in de komende periode (2019-2022) en daarover zal ook ieder jaar 
gerapporteerd worden, naast de nieuw vastgestelde doelen en indicatoren. 

- De doelen die in de Kadernota 2019-2022 zijn benoemd worden jaarlijks in de Actieplannen 
concreet ingevuld met meetbare indicatoren. Deze kunnen dus per jaar verschillen. 

- Bij de resultaten zal ook oog zijn voor het verhaal achter de cijfers. De cijfers worden 
ondersteund door het gebruik van infographics. 

 
 

 

Tabel met een overzicht van de verschillende doelstellingen. Op al deze doelstellingen zal 
jaarlijks gerapporteerd worden. 
 
Thema Doelstelling 2014-2018 Indicatoren 2019 ((Eind) Doelen 2019-2022 

 

Jeugdcriminaliteit Meldingen Jeugdoverlast  
-5% 
 
Recidive Top60 max. 50% 
in 2018 

Meldingen Jeugdoverlast  
-10% 
 
Recidive Top 60 max. 
50% 

Preventieve inzet op 
risicojongeren ontwikkelen. 
 
Veiligheidsdomein en 
zorgdomein werken volgens 
de methode: 
1 gezin 1 plan 1 regisseur 
 
Informatiedeling op orde 

Woninginbraken Daling woninginbraken  
-10% 
 
Aantal pogingen stijgt 
t.o.v. aantal voltooide 
inbraken 
 
Daling HIC -5% 
 
Oplossingspercentage 
woningbraken naar 11% 

Daling woninginbraken  
-10%  
 
Aantal pogingen stijgt 
t.o.v. aantal voltooide 
inbraken 
 

Daling woninginbraken  
-10% per jaar 
 

Drugscriminaliteit Zie ondermijning Ontwikkelen plan van 
aanpak na onderzoek in 
2019. 
 
Toename aantal 
waarschuwingen/ 
sluitingen op basis van art 
13b Opiumwet. 

Ontwikkelen plan van aanpak 
na onderzoek in 2019 
 

Radicalisering Voorkomen van 
uitreizigers. 
 
Voorbereid zijn op 
terugkeerders. 
 
Tegengaan van polarisatie 

Organisatie in 2019 van 
minimaal : 
2 trainingen professionals,  
1 stadsdebat,  
2 netwerkbijeenkomsten 

Voorbereid zijn op 
terugkeerders. 
 
Monitoren extremistische 
netwerken. 
 
Tegengaan van polarisatie. 

Ondermijning 4 sporen aanpak 

 aanpak van 
knooppunten 

Rapportage op 
indicatoren: 
 

Meer barrières opwerpen 
door aanpak knooppunten en 
inzet Bibob. 
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 aanpak van 
hennepteelt/ 
harddrugs 

 aanpak van 
criminele 
netwerken 

 tegengaan van 
bestuurlijke 
ondermijning 

Bibobtoetsing van alle 
horeca aanvragen. 
 
Aantal ondermijnings-
signalen in het 
schakelteam. 
 
Start meldpunt 
ondermijning-signalen. 
 
NB het RIEC 
ondermijningsbeeld zal 
nieuwe indicatoren 
opleveren. 

 
Het schakelteam duidt op 
effectieve wijze de 
binnenkomende signalen. 
 
Het beperken van instroom 
en bevorderen uitstroom 
leden criminele netwerken. 
 
Weerbaarheid bestuur 
versterken. 

Sociale Overlast Meldingen overlast door 
personen -5% 
 
Meldingen burenruzie en 
conflictbemiddeling -5% 

Rapportage op 
indicatoren: 
 
Voor iedere casus 
woonoverlast bij 
gemeente een plan van 
aanpak. 

 
Toename % geslaagde 
gesprekken 
buurtbemiddeling. 

Gezamenlijke aanpak met 
ketenpartners op extreme 
woonoverlastsituaties. 
 
Vermindering van recidive 
van overlastlastgevers door 
juiste zorg en begeleiding. 
 
Gemeente benut de 
maatregelen ter handhaving 
openbare orde en APV. 

 
 
 

3. Uitwerking motie Buurt Bestuurt (22-05-2019) 
 
In de motie roept de raad het college op om meer regie te nemen bij de pilots van Buurt Bestuurt en 
daarna toe te werken naar de start van een derde pilot. 
 
Uitwerking motie: 

- Op 18 september 2019 heeft de burgemeester een gesprek gevoerd met een 
vertegenwoordiging van de indieners van de motie, de (externe) coach van de buurt bestuurt 
teams en de betrokken ambtenaren. Hierin is afgesproken dat de gemeente met de wijkteams 
bespreekt of en hoe nieuwe vormen van participatie op het gebied van veiligheid kunnen 
worden gevonden voor Goudse buurten. De precieze invulling wordt hierbij vooraf open 
gelaten.  

 
 

4. Uitwerking motie Groengebieden Vuurwerkvrij (22-05-2019) 
 
In de motie roept de raad het college op om vanaf de jaarwisseling 2019/2020 alle parken en 
natuurgebieden in Gouda, inclusief de groene zones rondom de Gouderakse Tiendweg, mee te 
nemen bij het aanwijzen van vrijwillige vuurwerkvrije zones en daartoe de benodigde acties uit te 
voeren.  
 
Uitwerking motie:  

- Met de betreffende gemeenten en met de Groenalliantie Midden-Holland wordt momenteel 
contact gelegd om nader af te stemmen. Niet alle groengebieden liggen op grondgebied van 
de gemeente Gouda. 

- Er zullen borden gemaakt worden voor de verschillende gebieden. Daarna zal er een 
communicatietraject gestart worden.  
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5. Uitwerking motie Intensivering handhaving (17-07-2019) 
 
In de motie roept de raad het college op om te onderzoeken hoeveel extra handhavingscapaciteit er 
nodig is.  
 
De uitwerking van de motie zal t.z.t door de nieuwe burgemeester inhoudelijk met de raad besproken 
worden. In onderstaande diagrammen wordt aangegeven hoe de huidige capaciteit van Stadstoezicht 
over de taken verdeeld is. 
 
 
 
 
 
 
 


