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Inleiding 

In voorliggende IVB Jaarrapportage 2021, zijn per prioriteit de doelstellingen benoemd en wordt over de behaalde resultaten gerapporteerd. 

Ondanks alle beperkende coronamaatregelen is ook in 2021 door de gemeente en haar veiligheidspartners hard gewerkt aan het versterken van de 

veiligheid in de stad. Naast de inzet op actuele gebeurtenissen en de uitvoering van de coronamaatregelen, is hierbij de focus gelegd op de in de 

Kadernota Veiligheid 2019-2022 gestelde prioriteiten.  

Na een beperkte daling van het aantal woninginbraken van slechts twee procent over 2020, wordt 2021 met een mooi resultaat afgesloten. Ten opzichte van 

vorig jaar waren er in 2021 maar liefst 50% minder inbraken. Coronamaatregelen hebben hier een rol gespeeld, komend jaar zal blijken hoeveel impact dit 

daadwerkelijk heeft gehad. Ondanks dat afgelopen jaar niet alle doelstellingen zijn gehaald, zijn op verschillende beleidsterreinen mooie resultaten behaald. 

Zo is het aantal integrale controles geïntensiveerd en krijgt de aanpak mensenhandel steeds meer vorm. Ook het aantal High Impact Crimes (HIC) en het 

aantal diefstallen uit motorvoertuigen is flink gedaald.  

In deze IVB Jaarrapportage 2021 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. Het monitoren van het 

aantal meldingen wordt met name gebruikt om, bij het ontbreken aan andere indicatoren, zicht te krijgen op het aantal incidenten. 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.  
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Jeugdcriminaliteit 

 
 
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2021 fors gedaald, namelijk met 42%. Met name het 2e en 3e kwartaal van 2021 wijkt qua meldingenbeeld sterk af 
van het voorgaande jaar. Dit is deels verklaarbaar door de inzet van extra maatregelen op overlastlocaties. Op het niveau van de Eenheid Den Haag is ook 
een sterke daling te zien van meldingen jeugdoverlast. Eenheidsbreed is dit een daling van 30%. Zie de tekst hieronder voor een toelichting per gebied. 
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Voor jeugdcriminaliteit zijn de jaardoelstellingen:  

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

Resultaten 
• Afname meldingen jeugdoverlast -42% 
• Recidive TopX 41% 

Afname 42% 
t.o.v. 2020 
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In 2021 is de TopX aanpak verder ingevuld. De instroomcriteria zijn het jaar hiervoor gewijzigd waardoor een meer flexibele en actuele inzet op veelplegers 
mogelijk werd. Jongeren die uitsluitend een repressieve benadering vereisen, worden niet opgenomen in de TopX. Zij vallen onder de aanpak van de politie 
en het Openbaar Ministerie. Het recidivecijfer van het eerste jaar TopX (juli 2020-juli 2021) bedraagt 41%. De 10 personen die bij start van de TopX 
geselecteerd zijn, waren met elkaar in totaal 73x als verdachte aangemerkt. Na 1 jaar zijn deze 10 personen in totaal 43x als verdachte aangemerkt. Dit is 
een daling van 41%. 
 

Overzicht van inzet en resultaten in 2021: 

Ook in 2021 had de jeugd te maken met de coronacrisis en de gevolgen die 

dit had op de samenleving. Veel vrijetijdsbesteding viel weg voor de jongeren 

gedurende de lockdowns. Ook onderwijs, stages of werk werden minder door 

de maatregelen. Hierdoor hadden jongeren meer tijd over en minder te doen. 

Veel inzet van jongerenwerk, Buurtsport, politie en stadstoezicht was gericht 

op handhaving van de maatregelen en het beperken van overlast op straat. 

 

Met name rond de Sportlaan in Oost en in Korte Akkeren Oud werd veel 

overlast door groepen geconstateerd. Tijdelijk cameratoezicht (Sportlaan, Kort 

Haarlem, Korte Akkeren Oud) en handhaving heeft geleid tot meer rust in de 

wijken. Voor de lange termijn is ingezet op een individuele aanpak waarin veel 

meer één lijn getrokken wordt: perspectief bieden voor die personen waarbij 

dat kansrijk is en tegelijk wordt het begrenzen van gedrag prominenter in de 

aanpak.   

 

Ondanks de coronamaatregelen zijn Ramadan en Oud & Nieuw net als 

voorgaande jaren rustig verlopen er was inzet in de voorfase door middel van 

activiteiten en door gesprekken aan te gaan met jongeren over gedrag en de 

consequenties van het niet naleven. Politie, gemeente en stadstoezicht 

werkten volgens het “stappenplan grenzen stellen” waarin opgebouwd wordt 

naar zwaardere maatregelen. De gesprekken met betrokkene over gedrag, 

maar ook over mogelijkheden voor begeleiding indien nodig en de 

waarschuwing voor mogelijke consequenties werken in de meeste gevallen 

voldoende. 

 

In 2021 is het jongerenwerk uitgevoerd door Stichting Buurtwerk. De focus ligt op risicojeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die rondhangt op straat. 

De jongerenwerkers van Buurtwerk lopen dagelijks ambulante rondes in de wijk. Zij staan in contact met de jeugdige in de wijk. De jongerenwerkers helpen 

met het signaleren van risico’s en het voorkomen van overlast. 

Meldingen jeugdoverlast Gouda 2021                                                              bron: GIS 
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Ook is het project dealbreakers ingezet. Dit gaat over het voorkomen van jonge aanwas in (drugs)criminaliteit. Daarom richt het zich met name op preventie. 

Dit gebeurt in samenwerking met de politie, halt, de scholen en de sportverenigingen. Zij geven voorlichtingen en lessen over de gevaren van criminaliteit.   

 

Inzet per buurt 
 
Sportlaan en omgeving: repressieve opstelling door politie en gemeente door middel van cameratoezicht, een samenscholingsverbod, consequent 
aanspreken overlastgevers door politie, het (tijdelijk) fysiek afsluiten van parkeerplaatsen aan de Verzetslaan en de Sportlaan met betonblokken. Een deel 
van deze groep blijft nu bewust buiten het vizier. 
 

Marathonlaan: De overlast vindt met name plaats in de wooncomplexen. Mozaïek Wonen geeft aan dat bewoners vaker hun klachten bij de corporatie 

kenbaar hebben gemaakt, in plaats van bij de politie. In de openbare ruimte is door de politie intensief gecontroleerd. Zeker in de zomer van 2021 trof de 

politie vaak jongere jeugd aan. Mogelijk heeft het politieoptreden geleid tot minder klachten. 

 

Polderbuurt Goverwelle: Hier is een aantal overlastgevende jongeren verhuisd, waaronder 2 aanjagers. Daarnaast zat een aantal jongens het afgelopen jaar 
vast. 
 

Kort Haarlem: door herinrichting van de openbare ruimte (parkeerplaats verwijderd) is er fysiek minder ruimte om rond te hangen in auto’s, naast tijdelijk 
cameratoezicht en werkzaamheden wijkvernieuwing. 
 
Korte Akkeren 
In Korte Akkeren was er sprake van overlast op het Futselaer parkeerterrein. Na het plaatsen van een camera daar is de overlast verminderd, maar ook deels 
verplaatst naar andere locaties. Buurtwerk heeft het project City Trainers in Korte Akkeren uitgerold. Dit heeft al een aantal goede resultaten opgeleverd. Ook 
is het project 4D gestart. Hier worden de ouders van de jongeren bij betrokken. Ook is het de bedoeling dat school betrokken raakt. Als een jongere veel 
afwezig is op school of slechte resultaten behaald zal Buurtwerk op de hoogte gebracht worden. Buurtwerk heeft ook meer en meer bekendheid in de wijk 
Korte Akkeren. De vrijwilligers in de wijk worden betrokken bij activiteiten en andersom weten de vrijwilligers in de wijk Buurtwerk ook te vinden. 
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Resultaten Woninginbraken 

 

Cijfers en doelstellingen 

In totaal zijn er in 2021 137 woninginbraken gepleegd. Dit is een daling van 50% t.o.v. het jaar 2020. Toen waren er in totaal 272 woninginbraken gepleegd. 
Van de bovengenoemde doelstellingen is de eerste doelstelling behaald. In 2020 betrof 48 % van de geregistreerde inbraken een poging. De afgelopen jaren 
schommelen de percentages van het aantal voltooide inbraken en het aantal pogingen rond de 50 procent. De verhouding blijft dus constant, terwijl het aantal 
inbraken verder daalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voor woninginbraken zijn de jaardoelstellingen:  

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

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

 Oplossingspercentage woninginbraken minimaal 11%  
 

      Resultaten 
      • Daling woninginbraken - 50%, daling HIC’s -32% 
      • Verhouding poging/voltooid blijft stabiel op 50/50 
      • Oplossingsratio 8,1% 
 

137 

Inbraakcijfers per jaar/maand 
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De daling van het aantal inbraken de eerste maanden van 2021 kan verklaard worden door het grote aantal daders dat begin 2021 gedetineerd was. 
Daarnaast hebben ook de coronamaatregelen effect gehad op het lage aantal inbraken. Veel mensen waren overdag thuis aan het werk en door de 
avondklok was men ook ‘s avonds thuis. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld nam het aantal inbraken licht toe. In de ‘donkere dagen’ periode 
zien we normaliter een stijging van het aantal inbraken. Dit jaar bleef het aantal inbraken echter laag. De enige piek was in de zomerperiode toen veel 
mensen op vakantie waren. Wanneer er inbraken werden gepleegd, had de politie vaak snel de vermoedelijke daders op het oog en surveilleerde vaker in de 
betreffende wijk of buurt.  
 
De ophelderingsratio woninginbraken in 2021 is door politie berekend en was 8,1%. Er zijn dus naar verhouding meer woninginbraken opgelost in 2021 dan in 
2020 (4,8%). Hiermee is de doelstelling van een oplossingsratio van 11% of meer, echter niet behaald.  

Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is in 2021 met 32% gedaald t.o.v. 2020. Deze sterke daling van 
het aantal HIC komt, naast de sterke daling in het aantal woninginbraken, ook door een daling in het aantal geregistreerde bedreigingen en mishandelingen. 
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Overzicht van inzet en resultaten in 2021:  

 Er is 3 maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van 
inbrekerswerktuigen. 

 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. In totaal hebben zich vorig jaar 114 huishoudens aangemeld voor de 
vakantieservice.  

 6 inwoners hebben gebruik gemaakt van de poortverlichtingsregeling.  

 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’ tijd kritische informatie met de BuurtWhatsAppgroepen om 
zo tips te krijgen van mogelijke getuigen van de inbraak of verdachte situatie. 

 Door meer relevante informatie te veredelen en te verwerken in systemen als GIS (Geo 
Informatie Systeem) en SPSS (statistisch programma), is er meer zicht op de 
woninginbraakproblematiek.  
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Woninginbraken 2021 verspreid over Gouda                                  bron:GIS 

Gemeente Gouda
2017 2018 2019 2020 2021

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 235 177 181 252 131
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    Poging 

Het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is het afgelopen jaar 
flink gedaald. In 2020 was nog sprake van 252 gevallen, in 2021 waren 
dit er 131. Een daling van 48%. Het aantal is nu ook op het laagste 
niveau sinds 2017. 
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Resultaten Drugscriminaliteit 

 

 
 
 
 
 
 
 
De politie stelt bij het aantreffen van soft- en harddrugs (eventueel in combinatie met 
wapens) in een pand een bestuurlijke rapportage op over wat er o.a. is aangetroffen. Op 
basis hiervan kan de burgemeester bestuurlijke maatregelen treffen. Waar in 
voorgaande jaren nog vaker werd gewaarschuwd bij het aantreffen van hennep in 
woningen, zijn in 2021 de meeste woningen gesloten. In één casus was nog sprake van 
een waarschuwing in de vorm van een last onder dwangsom.  
 
Sluitingen 
In 2021 zijn acht woningen gesloten waar handelshoeveelheden drugs werden 
aangetroffen. Twee rapportages die eind 2021 zijn ontvangen van de politie, zijn nog in 
behandeling. In 2021 zijn er geen horecagelegenheden gesloten. 
 
Juridische procedures 
In 2021 volgde op de helft van de sluitingen een juridische procedure vanwege bezwaar 
of beroep van de bewoner of eigenaar. Drie bezwaarprocedures zijn ongegrond 
verklaard en één bezwaarprocedure is niet ontvankelijk verklaard.  
 
Last onder dwangsom 
In 2021 is er eenmaal één last onder dwangsom opgelegd voor het aantreffen van een 
hennepplantage in een woning en éénmaal een last vanwege het aantreffen van 
harddrugs in een woning. Deze lasten zijn niet verbeurd, omdat er tijdens een 
herhalingscontrole geen herhaling is geconstateerd. Er zijn in 2021 geen lod’s opgelegd 
voor drugshandel op straat. Wel is tweemaal een lod opgelegd aan personen die werden 
aangetroffen met lachgas in hun bezit. Dit betekent dat als zij binnen 5 jaar nogmaals 
worden aangetroffen met lachgas, dat zij een dwangsom verbeuren van 5.000 euro. 
Verder is er naar aanleiding van bestuurlijke rapportages nog drie maal een last onder 
dwangsom opgelegd. Dit betrof éénmaal een last vanwege illegale prostitutie en tweemaal vanwege vuurwerk 
 

    Voor drugscriminaliteit zijn de jaardoelstellingen: 

 Aantal sluitingen drugspanden 

 Aantal bestuurlijke waarschuwingen 
 

      Resultaten  
      • Aantal sluitingen drugspanden: 8 woningen 
      • Aantal bestuurlijke waarschuwingen: 1 LOD aantreffen drugs, 1 LOD aantreffen hennepplantage, 2 LOD Lachgas 
 

 

Drugshandel en drugsbezit 2021                            bron: Politie 
  

Bezit harddrugs 

Bezit softdrugs 

Handel harddrugs 

Handel softdrugs 

Meerdere 
drugsincidenten 

 

 politiebureau 
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Radicalisering en Polarisatie 

 

 

 

 

 

 

In 2021 zijn er 5 digitale trainingen gegeven aan professionals, over thema’s op het gebied van radicalisering, door het Rijksopleidinginstituut tegengaan 

Radicalisering (ROR). De geplande netwerkbijeenkomsten bleken digitaal niet uitvoerbaar. 

Overzicht van inzet en resultaten in 2021: 

 Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er i.s.m. de ketenpartners uit het casusoverleg radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-
integratie en monitoring van twee Goudse terugkeerders. 

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

 De casusregisseur probeert waar mogelijk zicht te houden op aanhangers van het jihadisme in Gouda en zet waar 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 ieder trimester overleg tussen de moskeebesturen en het college georganiseerd. 

 De netwerkregisseur heeft maandelijks deelgenomen aan de ‘Klankbordgroep gemeenten’ van de landelijke Taskforce voor Problematisch 
Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering. 

 De netwerkregisseur heeft i.s.m. een afvaardiging uit de Marokkaanse gemeenschap en de crisisorganisatie een bijeenkomst en communicatie 
t.b.v. vaccinatiebereidheid in de Marokkaanse gemeenschap georganiseerd.  

 De netwerkregisseur heeft n.a.v. de brand bij moskee Assalam en landelijk bezorgde haatbrieven het thema moskeeveiligheid opgepakt en 
overleggen georganiseerd tussen gemeentebestuur, politie en moskeebesturen.  

 De netwerkregisseur heeft opvoedingsondersteunings- en weerbaarheidsbijeenkomsten van project Oumnia Works gefaciliteerd. Er hebben twee 
trainingen aan groepen moeders plaatsgevonden.  

 

Voor radicalisering en polarisatie zijn de jaardoelstellingen: 

• Minimaal 2 trainingen professionals 
• Minimaal 2 netwerkbijeenkomsten 
 
Resultaten 
• Aantal trainingen professionals: 5 digitale trainingen 
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Tegengaan van ondermijning 

 
 

 

 

 

 

Overzicht van inzet en resultaten in 2021:  

In 2017 is er gestart met het programma ‘Aanpak Ondermijning’. Ondermijning ziet toe op criminelen die gebruik maken van Goudse voorzieningen om hun 
criminele activiteiten te faciliteren. Ondermijning kenmerkt zich doordat criminelen zoveel mogelijk vanuit legale structuren 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 dat over langere tijd zorgvuldig een dossier moet worden opgebouwd. De aanpak 
van ondermijning is er één van de lange adem. Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat Gouda te maken heeft met zes criminele fenomenen: 

1. Drugscriminaliteit 
2. Criminele families- en netwerken 
3. Outlaw Motorcyle Gangs 
4. Malafide bedrijven(terreinen) 
5. Witwassen en fraude 
6. Mensenhandel 

 
Onder het convenant van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) werkt de gemeente samen met ketenpartners zoals de politie en het 
Openbaar Ministerie om signalen van ondermijning te kunnen onderzoeken en integraal te kunnen interveniëren. De operationele werkvoorraad van de 
ondermijningsaanpak bestaat uit: 

 Ondermijningscasussen (gemiddeld 30) 
 Bestuurlijke rapportages (gemiddeld 20) 

 Spoedsluitingen 

 Lasten onder dwangsom 

 Integrale controles (horecacontroles, overlastpanden en spookbewoning controles) 
 
 
 
 
 

Voor tegengaan van ondermijning zijn de jaardoelstellingen: 

• Aantal bibobtoetsingen horeca-aanvragen 
• Aantal ondermijningssignalen  
 
Resultaten 
• Aantal bibobtoetsingen: 47 
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Integrale controles 
Een van de belangrijke pijlers binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het structureel controleren van bedrijvenstructuren. Zo vinden er structurele 
horeca-, overlastpanden-, spookbewoning- en ondermijningscontroles plaats. In 2021 waren de coronamaatregelen goed merkbaar, waardoor een aantal 
controles niet is doorgegaan. In totaal hebben er 10 controles plaatsgevonden. Hiervan waren er 2 horecacontroles, 5 overlastpanden en spookbewoning 
controles en 3 ondermijningscontroles. Deze laatstgenoemde betroffen diverse locaties met opslagboxen en bedrijventerreinen. In 2022 staan er 8 
ondermijningscontroles, 6 horecacontroles en 4 overlastpanden en spookbewoning controles gepland.  
 
Bibob 
In 2019 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de inzet op de malafide horeca, dit is in 2021 voortgezet. Aanleiding hiervoor 
was dat 20%-25% van het Goudse horecabestand in beeld is bij de ondermijningsaanpak. De horeca lijkt daarmee een vaak gebruikte voorziening voor het 
plegen van criminele feiten en voor het samenkomen van criminelen. Voor het project ‘Gezonde horeca’ is de samenwerking met het Haags Economisch 
Interventieteam (HEIT) geïntensiveerd. Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 gewerkt met gerichte bedrijvencontroles i.p.v. grote integrale 
horecacontroles.  
 
Alle aanvragen voor een exploitatievergunning Drank- en Horeca, en ook voor afhaal- en bezorgzaken, zijn 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. Vooral de 
aanvragen voor afhaal- en bezorgzaken leveren veel extra werk op.  
 
In totaal zijn er 47 Bibob-toetsingen uitgevoerd waarvan er 17 onderzoeken nog niet zijn afgerond. Er zijn in totaal 12 adviesvragen ingediend bij het Landelijk 
Bureau Bibob. Het Landelijk Bureau Bibob concludeerde in deze zaken: 

 4 keer dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden; 

 4 keer dat er een mindere mate van gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden; 

 4 keer dat er geen gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden. 
 
In één geval is er een voornemen tot weigering geuit, maar is naar aanleiding van de ingediende zienswijze besloten om de vergunning onder voorwaarden 
op grond van de Wet Bibob te verlenen. Daarnaast zijn nog twee voornemens tot weigering, een voornemen tot intrekking en een voornemen tot verlening 
onder voorwaarden op grond van de Wet Bibob geuit. De zienswijzetermijnen in deze zaken lopen nog. 
 
Pilot Interventieteam 

Om meer grip te krijgen op individuele casuïstiek van jonge jeugd die dreigt af te glijden richting criminaliteit, op criminele families en op 

ondermijningscasuïstiek, is er in 2021 gestart met de pilot interventieteam. Het interventieteam bestaat uit verschillende medewerkers vanuit zorg en 

veiligheid zoals projectleider mensenhandel, programmamanager ondermijning, stadsmarinier, ondermijningsspecialist van de ODMH, specialist WMO en 

Jeugd, analist veiligheid en een procesregisseur veiligheid en jeugd. Binnen dit team wordt complexe casuïstiek behandeld met als doel doortastend en 

                                                      
1 BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 
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slagvaardig ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Momenteel is er een gemiddelde caseload van 5 casussen per maand welke in het interventieteam 

worden behandeld.  

Interne bewustwording 

In 2021 is er gestart met de interne bewustwording op het thema ondermijning, veilig werken en integriteit. Vanuit de afdeling Veiligheid & Wijken worden er 

interne kennissessies bij diverse afdelingen georganiseerd om hen bewust te maken van, en handvatten te bieden tegen, ondermijnende criminaliteit. In 2022 

wordt deze lijn doorgezet.  

Aanpak mensenhandel 
 
Medio mei 2021 is de aandacht functionaris aanpak mensenhandel gestart bij de gemeente Gouda. De tweede helft van 2021 is door de aandacht 
functionaris een inventarisatie gehouden rondom het thema mensenhandel. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met diverse partners en organisaties in 
Gouda en daarbuiten. Gouda heeft een actieve bijdrage geleverd aan de verschillende regionale mensenhandel tafels binnen de eenheid Den Haag. In het 
najaar van 2021 zijn aandacht functionarissen meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ook getraind in het herkennen van signalen van 
mensenhandel. Er is inmiddels een plan van aanpak uitgewerkt hoe we aan de slag gaan met de aanpak van mensenhandel in Gouda waarbij voor 2022 de 
focus ligt op het orde brengen van de basis voor de aanpak van mensenhandel (trainingen, meldroute, bewustwording/voorlichting, controles, samenwerking 
en handhaving).  
 
Indien er slachtoffers zijn van mensenhandel in Gouda die hulp nodig hebben, zijn er afspraken gemaakt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden 
over adequate zorg en opvang voor slachtoffers door Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) en het Leger des Heils. Het aantal 
mogelijke slachtoffers die in 2021 bij SHOP in het traject zijn gestart is 2 (1 seksuele uitbuiting en 1 criminele uitbuiting). 
 
In 2021 is er drie keer gehandhaafd bij constatering van illegale prostitutie vanuit woningen (2 keer een last onder dwangsom en 1 keer is er een 
waarschuwing opgelegd).  
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Sociale overlast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van inzet en resultaten in 2021 

 Er zijn in het eerste half jaar van 2021 78 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen, het oplossingspercentage (halfjaarcijfer) was 79%,  

 Het aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling is met 5% afgenomen. In 2020 ging het om 693 meldingen, in 2021 om 659 meldingen.  

 Het aantal meldingen overlast door personen bedroeg in 2021 924 meldingen. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2020 (887 meldingen). Het aantal 
meldingen in deze categorie stijgt landelijk en betreft zeer uiteenlopende casuïstiek.  

 Team integraal pakt complexe problematiek op, waar nodig in samenwerking met veiligheid en het sociaal domein (zorg) en past maatwerk toe om zo snel 
mogelijk 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 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige en succesvolle methode om in een vroeg stadium (buren)ruzies op te lossen. In de eerste helft van 2021 zijn er 78 
aanmeldingen geweest voor buurtbemiddeling. 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%, dit is vrijwel gelijk aan vorig 
jaar (77%). Het landelijk gemiddeld oplossingspercentage lag in 2018 rond de 68%. 
 
Ook in het eerste halfjaar 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) is behoorlijk toegenomen, van 9 naar 20 meldingen. De aanmelding van complexe zaken is gestegen van 17 naar 27, 
waarvan multi- probleem 14, psychosociaal 6 en taalproblemen 7. In Bloemendaal en het Centrum is het aantal aanmeldingen gedaald. In Goverwelle zijn 
deze juist ruim verdubbeld.  
 
 
 
 
 
 

Voor sociale overlast zijn de jaardoelstellingen:  

• 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. 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. Zij worden ook op incidentele basis gevraagd om mee te denken, bij bijvoorbeeld Grijs wordt Groen en de participatie bij 
herinrichtingsprojecten. Samen met de politie adviseren de gebiedsregisseurs daarnaast over de locaties en inzet van tijdelijk mobiele toezichtcamera’s aan 
de burgemeester. 
 
Nieuw dit jaar is dat gebiedsregie aanschuift bij de digitale omgevingstafel. De jaarlijkse bijeenkomst met de wijkteams is dit jaar digitaal georganiseerd 
 

Gebiedsregie Noord 

Overlast 

Evenals vorig jaar zijn er in Noord geen grote overlastsituaties geweest. Wel was er sprake van een aantal kleine overlastsituaties.  

De ondernemers en de Pauluskerk hebben aangegeven overlast te ervaren op het Van Hogendorpplein. Vooral de vervuiling is hen een doorn in het oog. Met 
een afvaardiging van winkeliers en de kerk hebben we in november een bijeenkomst georganiseerd met de gebiedsboa en afspraken gemaakt. Dit zal vervolg 
krijgen in 2022 samen met de wijkagenten en bewoners. 

In het Goudse Hout kwamen meldingen over alcoholgebruik bij de speeltuin. Na overleg met de boswachter, de gebiedsboa en de wijkagenten hebben we 
afspraken gemaakt over het doen van meldingen. In februari 2022 zal deze speeltuin ook als alcoholvrij worden aangemerkt bij de aanpassing van de APV. 

Net als voorgaande jaren komen er meldingen binnen van individuele bewoners die soms moeilijk oplosbare problemen ervaren. 

 

Bewonersgroepen/initiatieven 

Door de coronamaatregelen verliep het leefbaarheidsproject in het Gloriantplantsoen met horten en stoten. In de zomer hebben wij “live” een 
bewonersmiddag georganiseerd. Door de opbouwwerker zijn daarnaast twee middagen georganiseerd waarbij  het de bedoeling was dat mensen met elkaar 
in gesprek gingen. De wijkagent, de gebiedsboa, de sociaal makelaar, Mozaiek Wonen en collega’s van POR waren hierbij aanwezig. Deze laatsten zijn 
aangehaakt om met bewoners in gesprek te gaan over de nieuwe inrichting van de straat. Dit heeft geresulteerd in aardig wat reacties over de keus van het 
nieuw te planten groen. 

In de Burgen- en Lustenbuurt is er door Mozaiek Wonen en de opbouwwerker een “doorloopmoment” georganiseerd. De wijkagent, de boa en Gouda Bruist 
waren hier ook bij aanwezig. Een aantal bewoners wil in het voorjaar van 2022 een buurtbijeenkomst organiseren. Een mooie start! 
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Jeugdoverlast 

In 2020 is de jeugdoverlast verminderd in Gouda Noord. Op een aantal plekken is nog wel extra aandacht nodig. De overlast veroorzaakt door volwassen 
mannen valt hier buiten. Hiervoor werkt gebiedsregie samen met de politie en indien nodig met het Leger des Heils. 

 

Gebiedsregie West 

Overlast 

Op verschillende plekken in West zijn fysieke maatregelen ingezet (poorten, hekken cameratoezicht) om overlast tegen te staan. Ook zijn bestuurlijke 
maatregelen ingezet op individueel- en groepsniveau om de overlast te reduceren.  

 

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. Gebiedsregie faciliteert en ondersteunt. Gebiedsregie is de vaste gesprekspartner van het 
inwonersinitiatief Vogelbuurt Veilig. Met de wijkvereniging Westergouwe zijn er verschillende voorstellen gedaan voor fysieke aanpassingen om de wijk 
leefbaarder te maken. Er is in West inzet vanuit de opbouwwerker geweest om de verschillende groepen bewoners bij elkaar te brengen en te versterken. In 
2022 zal hier verder aan worden gewerkt. Vanuit Sportimpuls is de aankoop van trainingsmateriaal en de aankleding van de gymzaal bekostigd voor Team 
Bunker. Een sportinitiatief waarbij jongens, met name uit Korte Akkeren, kickboks les krijgen en zo ook bezig zijn en discipline leren. Ook zijn de buurtvaders 
actief in Korte Akkeren, tijdens ramadan houden zij een oogje in het zeil.  

 
Gebiedsregie Oost 
 
Overlast 
In 2021 was het relatief rustig op de bekende overlastlocaties. Vanuit Kort Haarlem (omgeving FW Reitzstraat) ontving de politie nauwelijks overlast 
meldingen, ook niet na het weghalen van de toezichtcamera halverwege het jaar. Via de opbouwwerker komen er nog wel signalen binnen van lichte overlast 
in de achterpaden. Na/tijdens de renovatie van de wijk wordt samen met Woonpartners naar de achterpaden gekeken.  
In Goverwelle (omgeving Watergangpolderplein) was nauwelijks sprake van overlast. Eerdere inzet lijkt zijn vruchten af te werpen. 
De belangrijkste overlastplekken bevonden zich in de Marathonlaan en aan de Sportlaan. Rond de Marathonlaan zien we duidelijk overlast door jeugdigen. 
Om die reden ligt er in die wijk ook veel nadruk op wijkversterking en preventie. Stevige inzet door alle partners heeft merkbaar resultaat opgeleverd. Aan de 
Sportlaan, ter hoogte van de Jodan boys is cameratoezicht ingesteld, een aantal maanden gold een samenscholingsverbod en rond de jaarwisseling is de 
parkeerplaats volledig afgesloten voor voertuigen. Parkeerplaatsen in de omgeving waarvan overlast werd veroorzaakt werden tevens afgesloten. De politie 
heeft de locatie sterk geprioriteerd. Ter hoogte van de Han Hollanderweg is ook een camera geplaatst na een aantal autobranden die veel onrust 
veroorzaakte onder omwonenden. Rond de Marathonlaan is veel aandacht voor versterking van de cohesie. Gouda bruist heeft een Lief en Leed straat 
gemaakt van de Marathonlaan. Het sociaal team is met een spreekuur op de locatie aanwezig en met het Sportpunt wordt gekeken naar meer mogelijkheden 
voor sport. Zo wordt verkend of een Cruijffcourt haalbaar is op de locatie. 
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Bewonersgroepen/ initiatieven 
Op de Ouverturelaan heeft ’t Govertje zijn deuren geopend. Dit is een bewonersinitiatief dat is ondersteund door de opbouwwerker welke door gebiedsregie is 
ingehuurd. Bewoners willen van ‘t Govertje een ontmoetingsplek maken voor alle bewoners van Goverwelle. Het sociaal team organiseert inmiddels 
spreekuren in ‘t Govertje. Stichting de Bizon geeft o.a. cursussen op de locatie. Vanuit de Hanepraij ontstaat een initiatief om naast het verzorgingscentrum, 
aan het einde van de IJssellaan, een ontmoetingsplek te realiseren voor mensen uit het centrum en mensen uit de wijk. Met de opbouwwerker en een collega 
van BOR worden de plannen verkend. 
  
 
Individuele melders 
Het afgelopen jaar is meer dan voorgaande jaren het gesprek gezocht met melders. Inwoners die overlast ervaarden werden regelmatig gesproken en ook 
geïnformeerd over acties en oplossingsrichtingen. In december kreeg de gemeente ineens veel klachten van omwonenden van opvanglocatie het Kompas. 
Met deze omwonenden, de leiding van het Kompas, de politie en de gebiedsregisseur is inmiddels een klankbordgroep opgericht waarin de overlast en de 
aanpak maandelijks wordt geëvalueerd.  
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