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3.6 Leefbaarheid en veiligheid
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
9.699
Baten in €
184
Percentage van totale uitgaven
3%

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan
onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de
bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is
gericht op de aanpak van woninginbraken. Voor een effectieve aanpak
van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en
inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten
essentieel. De afdeling stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het
beleid met toezicht en handhaving.

Wat heeft Gouda bereikt?
Daling aantal woninginbraken
In 2019 is het aantal woninginbraken gedaald met 25% ten opzichte van 2018. In totaal zijn er 276
inbraken gepleegd, waarvan 45% een poging betrof. Vanuit de subsidieregeling inbraakwerende
middelen zijn 314 aanvragen gehonoreerd.
Afname jeugdcriminaliteit
Er zijn meer meldingen jeugdoverlast gedaan, maar de overlast van groepen op straat is merkbaar
afgenomen. In Goverwelle is een groep jonge jeugd met succes intensief aangepakt door
jongerenwerk en politie
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn zeven panden gesloten en zijn er elf bestuurlijke waarschuwingen afgegeven
na de vondst van soft- of harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 40 signalen geduid.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie
In verband met de verwachte terugkeer van uitgereisde Gouwenaars is gewerkt aan een plan van
aanpak terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader
van tegengaan van radicalisering.
Afname sociale overlast: woonoverlast en verwarde personen op straat
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
Stadstoezicht
Er zijn bij handhaving op het verkeerd of te vroeg aanbieden van afval (Diftar) 416 boetes
uitgeschreven. Er zijn bijna 2500 MOG meldingen opgepakt en ruim 6300 naheffingen opgelegd voor
parkeren.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

25%
Resultaat aantal woninginbraken

+22%
Resultaat meldingen
jeugdoverlast

-2%
Resultaat aantal meldingen
burenruzie
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3.6.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
In 2019 is de nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld, voor de periode 2019-2022. Per prioriteit wordt de
voortgang gerapporteerd die door de gemeente, in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners, in het afgelopen jaar
behaald is.
Jeugdcriminaliteit: meer overlast meldingen, maar minder groepen op staat
Het aantal meldingen jeugdoverlast bij politie is in 2019 gestegen van 582 naar 708 meldingen. De meldingen zijn divers
van aard en verspreid over de stad. De cijfers zijn samen met de politie geduid: wat speelt er en wanneer. Het percentage
Top60ers dat in 2019 werd verdacht van een misdrijf (recidive) bedroeg 54%. In 2018 was dit 58%. Hiermee is de
doelstelling van <50% bijna gehaald.
In Plaswijck gold gedurende het eerste half jaar een samenscholingsverbod voor een locatie in de omgeving van het
winkelcentrum. Dit instrument heeft geleid tot rust en het doorbreken van het overlastpatroon.
In Goverwelle heeft het jongerenwerk een intensieve activiteit gedaan met jonge jeugd die in beeld was gekomen bij de
groepsscan Goverwelle: men heeft goed zicht gekregen op het gedrag, ouders gesproken over dit gedrag en over de
impact van dit gedrag in de wijk. Het jongerenwerk heeft jongeren positieve ervaringen laten opdoen en duurzaam contact
opgebouwd met deze jeugd. Daar waar nog zorgen waren over jonge jeugd is een 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.
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.
Op straat worden weinig groepen jongeren gezien. Voor het opbouwen van duurzaam contact, is de vindplek op straat
verder 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) en Mobile Media Lab van politie).
Woninginbraken: een daling van 25% in 2019
In 2019 is het aantal woninginbraken gedaald met 25%: van 366 naar 276. Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel
HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is afgenomen met 9%. Hiermee zijn de voor 2019 vastgestelde doelstellingen
ruimschoots gehaald. Als afzonderlijk gekeken wordt naar de verschillende HIC-delicten, komt uit de cijfers naar voren dat
aantal overvallen is gedaald van zeven in 2018 naar twee in 2019. Voor straatroof gaat het om tien gevallen in 2018 en
vijftien gevallen in 2019. Het aantal geweldsincidenten is licht gestegen. Het betrof 362 incidenten in 2018 en 385
incidenten in 2019.
Er is tienmaal 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.
In twee 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. 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.
Drugscriminaliteit: zeven sluitingen en elf bestuurlijke waarschuwingen
Er is een horecabedrijf tijdelijk gesloten voor negen maanden, er zijn vijf woningen en een lokaal gesloten voor 6-12
maanden en er zijn elf 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. 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 bovenstaande bestuurlijke maatregelen getroffen.

62

Jaarstukken 2019

Radicalisering en polarisatie: plan van aanpak terugkeerders
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. In het casusoverleg zijn 32 casussen besproken.
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 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. Tot slot is op
12 november een goedbezocht stadsdebat georganiseerd.
Tegengaan van ondermijning: 40 signalen opgepakt
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 doorontwikkeld en verder
geprofessionaliseerd, in samenwerking met de ketenpartners. Het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) is o.a.
officieel aangewezen als toezichthouder. Alle 28 aanvragen voor een exploitatievergunning Drank- en Horeca zijn getoetst
aan de Wet Bibob. BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 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).
In 2019 zijn circa 40 signalen van ondermijning opgepakt. Ook is afgelopen jaar een programmamanager Ondermijning
aangetrokken om het programma Aanpak Ondermijning 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. Het streven is niet om
zoveel mogelijk signalen te bespreken, maar om daadwerkelijk effectief met de ketenpartners te kunnen interveniëren.
Ondermijning kenmerkt zich door criminelen die 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.
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.
Sociale overlast: extreme (woon)overlast en 120 zaken voor buurtbemiddeling
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.
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.
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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 naar het oordeel van de politie te verklaren door de
toename van het aandeel personen met verward gedrag.
Gebiedsregie: van verkeersknelpunten tot samenwerking op basisscholen
Gebiedsregie draagt bij aan het behalen van de Veiligheids- en leefbaarheidsdoelstellingen in de gemeente Gouda. In
gebied Noord was dit met name op het gebied van jeugdoverlast bij het Driewegplein en de Lekkenburg, een project tegen
restafval vanaf het Van Hogendorpplein tot aan de scholen en de inzet van bewonersteams ten tijde van de autobranden. In
West is een aantal verkeersknelpunten aangepakt, onder andere bij de Lange Noodgodstraat en de Herenstraat. Daarnaast
zijn de wijkteams en andere bewonersgroepen ondersteund bij diverse bewonersinitiatieven en is jeugdoverlast in de
Binnenstad aangepakt. In Oost is een opbouwwerker ingezet om de sociale cohesie in een buurt in Goverwelle te
versterken. Samen met bewoners organiseert zij ontmoeting in de buurt. 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.
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.
Inzet van de afdeling Stadstoezicht
Per 1 oktober 2019 is Stadstoezicht een zelfstandige afdeling geworden. Gezien de toename en terugname van taken en
Fte´s, bijvoorbeeld bij de havendienst, ondermijning en handhaving op afval, was voor een goede aansturing een aparte
afdeling nodig.
Dit om beter vorm te kunnen geven aan de ingezette verdiepingsslag bij de Handhaving. Een hoeveelheid toezichthouders
is omgeschoold naar Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Op deze wijze kunnen zij ook invulling geven aan de
noodzakelijke repressieve kant richting misdragingen in de leefomgeving. Als gevolg van de Diftar regeling is er inzet
gepleegd op te vroeg of verkeerd aangeboden afval en daar waar is mogelijk bestuursrechtelijk gehandhaafd.
Er is speciale aandacht geweest voor het verminderen van parkeeroverlast door controle uit te voeren op het betaald
parkeren. In deze zones worden door de medewerkers van Stadstoezicht scans gemaakt van de voertuigen waarna
gecontroleerd wordt of er betaald is. Indien dit niet het geval is krijgt de voertuigeigenaar een naheffing. Er is tevens
gecontroleerd op fout parkeren van allerlei soorten vervoersmiddelen en aanhangwagens. Deze eigenaren krijgen een
bekeuring en/of het voertuig wordt op kosten van de eigenaar weggesleept. In onderstaande tabel zijn de aantallen
weergegeven.
Op verschillende scholen is voorlichting gegeven over goed gedrag in het verkeer. Er is tevens ondersteuning geleverd bij
de grotere evenementen zoals Gouda bij kaarslicht, maar ook bij speciale markten en de 4 mei herdenking.
Omschrijving

aantal

Kentekenscans

bedragen in €

175.669

395.000

Naheffingen parkeren

6.364

258.000

Reclameheffingen

4.574

0 (*)

Bekeuringen

3.875

Meldingen Openbaar Gebied milieu

3.399

Waarnemingen

2.636

Meldingen Openbaar Gebied overig

2.497

Waarschuwingen

669

Diftar bestuurlijke handhaving

416

Totaal

Toelichting
* De opbrengst van de 3.875 bekeuringen is niet voor de gemeente maar gaat naar het Rijk.

3.6.2 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Gouda
(31/12/2019)

Streefwaarde

Stand 2019

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal
woninginbraken

276

-10% per jaar

-25%

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
jeugdoverlast

708

-5% per jaar

+22%

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
overlast door personen

774

-5% per jaar

+22%

64

37.000
690.000
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Taakveld

Omschrijving

Gouda
(31/12/2019)

Streefwaarde

Stand 2019

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
conflictbemiddeling en
burenruzie

657

-5% per jaar

-2%

3.6.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te
rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die
gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in
perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting
2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle
gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en
sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke
verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000
jongeren

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

Realisatie

2014

201

138 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

2015

180

134

2016

117

137

2017

136

131

2018

97

119

2,6

2,2 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

Toelichting 1.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2017
2018

2,2

2,2

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2017

6,6

5,0 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

2018

5,6

4,8

1. Veiligheid

Diefstallen uit
woning

2017

7,1

2,9 De streefwaarde
voor 2020 is
vastgesteld op 4,1.

2018

5

2017

6,1

4,8 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

2018

6,5

5,4

1. Veiligheid

per 1.000 inwoners

Vernielingen en
per 1.000 inwoners
beschadigingen (in
de openbare
ruimte)

2,5

In 2018 is het cijfer
gedaald door de
sterke afname van
het aantal
woninginbraken.

Toelichting
1. Het aantal HALT-verwijzingen ligt in 2018 onder het Nederlands gemiddelde maar is nog altijd een aanzienlijk aantal. De
criteria die gehanteerd worden door HALT zijn niet altijd van toepassing op de Goudse jongeren, nl. first-offender, relatief
licht vergrijp.

3.6.4 Wat heeft het gekost?
3.6.4.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019
na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil
rekening t.o.v.
begroting na
wijziging

Lasten

8.957

9.806

9.699

107

Baten

-163

-242

-184

-58

8.794

9.564

9.515

49

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.120

-1.178

-1.178

0

7.674

8.386

8.337

49

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat
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3.6.4.2 Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en
baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

Rekening 2019 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer lasten

4.637

4.637

4.631

6

1.1 Crisisbeheersing en brandweer baten

-46

-46

-33

-13

Saldo

4.591

4.591

4.598

-7

1.2 Openbare orde en veiligheid lasten

4.323

5.169

5.068

101
-45

-118

-196

-151

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid baten

4.205

4.973

4.917

56

Totaal saldo taakvelden

8.796

9.564

9.515

49

3.6.4.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1)
1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

V/N

I/S

101.000

V

High Impact Crime (HIC): Door daling van het aantal woninginbraken zijn er
minder interventies geweest waardoor hier een voordeel is ontstaan van
€ 41.000.

41.500

V

I

Ondermijning: Voor ondermijning heeft Gouda twee subsidies ontvangen. Dit
betreft een bedrag uit het ondermijningsfonds onder andere voor familieaanpak (€ 116.000); van dit bedrag is € 78.000 uitgegeven en het restant zal
uitgegeven worden in 2020; deze onderschrijding op zowel de lasten als op de
baten van € 38.000 is per saldo budgetneutraal. Verder heeft de gemeente geld
van het Rijk ontvangen voor 'Weerbaarheid bestuur' (€ 120.000). De
verwachting was dat in 2019 reeds € 45.000 zou worden uitgegeven maar alle
activiteiten zullen pas plaatsvinden in 2020. Voorgesteld wordt daarom om de
begrote € 45.000 voor 2019 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

98.000

V

I

Overig J&V: Dit betreft een aantal verschillende begrotingsposten die flexibel
ingezet kunnen worden, onder andere voor onderzoek naar drugs en het
opvangen van incidenten. Per saldo is hiervan nog € 61.000 over.

61.000

V

I

Radicalisering: Ter bestrijding van jihadisme hebben we in de
decembercirculaire 2019 € 238.000 versterkingsgelden ontvangen van het Rijk.
Dit bedrag kon nog niet in de begroting verwerkt worden, maar de uitgaven
hiervoor hebben al wel plaatsgevonden in 2019. Het restantbedrag van het Rijk
komt in 2020 via opnieuw beschikbaar stellen terug in de begroting (onder
aftrek van de reeds gedane uitgaven ad € 174.000.

174.000

N

I

Thematisch werken: dit betreft een flexibel budget om incidenten op te kunnen
vangen zoals bij voorbeeld autobranden. In 2019 resteert een voordeel van
€ 57.000.

57.000

V

I

Fietsparkeren: Het voordeel op de lasten van € 48.000 wordt voor het grootste
deel veroorzaakt doordat de begrote bijdrage afkoop betaalde fietsenstalling
noordzijde station niet ingezet is. De afspraken met Prorail daaromtrent zijn nog
niet afgerond. De hogere opbrengsten uit opgehaalde / verkochte fietsen leidde
tot een voordeel bij de baten.

48.000

V

I

Turfmarktkerk: de afwikkeling van dit dossier in 2019 leidde tot meerkosten ten
opzichte van de begroting van € 27.000, voornamelijk veroorzaakt door
juridische kosten.

27.000

N

I

3.500

N

I

Overig

Baten

V/N

I/S

45.000

N

38.000

N

I

3.000

V

I

10.000

N

I

3.6.4.4 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

228

218

10

71

40

31

298

258

41

Parkeren
Vervanging cameratoezicht
TOTAAL

Toelichting op het investeringsoverzicht
Vervanging cameratoezicht
Nog niet alle camera's zijn vervangen in 2019; dit vindt verder plaats in 2020.
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Verschil

3.6.5 Verbonden partijen
Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de
verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.
Verbonden partijen

Doel

Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands
Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten
van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet
veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:
■ de brandweerzorg;
■ de geneeskundige hulpverlening;
■ de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
■ de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
■ het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte
van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
Het GGD Rampenopvangplan houdt het volgende in: ten tijde van crises en rampen zorgdragen voor de bescherming en
bewaking van de gezondheid van burgers en wel in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners. Na een
crisissituatie wordt zo snel mogelijk herstel van (psychosociale) gezondheid en een veilige leefomgeving bewerkstelligd,
zoals die vóór de crisis aanwezig was.
Visie, ontwikkelingen en risico’s zie 3.4.5.
Concreet
In de beleidsplanperiode 2016-2019 hebben Veiligheidsregio en GHOR Hollands Midden laten zien dat de organisatie er
staat. Nu is de veiligheidsregio klaar om een stap voorwaarts te maken en nieuwe veiligheidsuitdagingen in de samenleving
tegemoet te treden. Dat blijkt uit het nieuwe regionale beleidsplan, 2020 – 2023, waarvan het beleid GHOR een hoofdstuk
is.
Samenhang in taken
Op basis van de vijf taken van de veiligheidsregio is samenhang aangebracht in de ontwikkeling en werkzaamheden van
onze veiligheidsregio voor de komende jaren.
De vijf taken die namens de achttien gemeenten in Hollands Midden worden uitgevoerd zijn:
1. brandweerzorg
2. GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
3. coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
4. risico- en crisisbeheersing
5. meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
Ook aan de algemene doelen van de veiligheidsregio levert GHOR een bijdrage. Dat zorgt voor Samenhang in taken.
In het regionaal beleidsplan is rekening gehouden met risico’s die beschreven staan in het regionaal risicoprofiel.

H. Voorkomen van
criminaliteit

De activiteiten van de RDOG Hollands Midden dragen bij aan het signaleren van crimineel
gedrag en/of bijsturing daarvan

Jeugdpreventieteam

Veiligheidsregio Hollands Midden
De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer,
geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een
gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing en de invordering de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de
kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijv. een terrasvergunning of het houden
van een evenement. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.
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3.7 Bestuur en organisatie
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
30.085
Baten in €
4.239
Percentage van totale uitgaven
11%

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop
samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Het is hierbij
belangrijk dat iedereen onderdeel is van de stad, in al zijn diversiteit.
Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van
bewonersinitiatieven en (burger-)participatie en is er aandacht voor
diversiteit, integratie en burgerschap. Naast de samenwerking met de
inwoners van de stad, behartigt Gouda haar belangen ook samen met
de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda
heen liggen als de ''collega'' steden Alphen aan den Rijn en Woerden is
er op vele vlakken sprake van een constructieve samenwerking die al
veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat heeft Gouda bereikt?
Ruimte voor initiatieven
Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers
wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte.
De wijkteams hebben een extra budget van € 20.000 besteed aan projecten op het gebied van groen,
leefbaarheid en energietransitie.
Diversiteit, integratie en burgerschap
In 2019 is de Uitvoeringsagenda SamenLeven vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda is de aanleiding
geweest voor nieuwe initiatieven uit de stad. Ook is in januari de Charter Diversiteit ondertekend.
In november is er een Bruispunt Gouda georganiseerd door Gouda Bruist over ''Allemaal Gouwenaars''
en de vele initiatieven in de stad die werken aan de inclusieve samenleving.
Regionale samenwerking
In 2019 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan de woonopgave en het verkeers- en vervoersplan. In
november is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart gesloten. Dit is tot stand gekomen vanuit de
samenwerking Alphen-Gouda-Woerden en met inbreng van het Platform Slappe Bodem. Het Rijk stelt
hiermee 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bodemdaling, de partijen investeren
gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€ 210
In 2019 heeft Goudapot 210.000
euro uitgekeerd aan
initiatiefnemers
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160
In 2019 daalde het aantal
statushouders met een uitkering
tot 160

4
Raadsbrede samenwerking op 4
onderwerpen

