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Spoor 4: Tegengaan bestuurlijke ondermijning
In 2020 wordt een meldpunt opgestart voor het intern melden van ondermijningssignalen. De uitkomsten van het onderzoek
naar bestuurlijke weerbaarheid worden omgezet in acties. Dit heeft betrekking op het gebied van de uitvoering van de Wet
Bibob, de aanwezige kennis over de bevoegdheden van de verschillende samenwerkingspartners en over de
screeningsprocedure van medewerkers.
Afname van sociale overlast: focus op woonoverlast en personen met verward gedrag
Tegengaan woonoverlast
De gemeente werkt integraal aan de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is vaak een combinatie van zorgmijding, een
psychische stoornis, agressief gedrag, vervuiling en /of geluidsoverlast. Voor buren en omwonenden kan dit langdurig tot
heel vervelende situaties leiden. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD is het eerste aanspreekpunt voor dergelijke
meldingen en dat coördineert vervolgens de benodigde inzet. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten soms uitkomst
bieden.
Buurtbemiddeling
Het aantal meldingen rondom burenruzie en overlastgevende personen blijft hoog. Buurtbemiddeling wordt ingezet om
escalatie te voorkomen. Zij bemiddelt en leert inwoners, die conflicten met buren hebben, deze met enige ondersteuning
zelf op te lossen.
Toezicht en handhaving
Het team Stadstoezicht werkt aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit doet zij onder meer door toezicht te
houden op parkeren, afval, jeugd, evenementen en horeca. Handhavers zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners in
de wijken. Daarbij werkt Stadstoezicht samen met de politie, de omgevingsdienst en met organisaties in de wijk. De
leefbaarheid in de openbare ruimte staat daarbij centraal. Daarnaast zorgt Stadstoezicht voor het cameratoezicht, de
brugbediening, de Havendienst en voor de beveiliging Huis van de Stad. Toezicht en handhaving werkt informatiegestuurd,
waardoor leefbaarheidsvraagstukken sneller in beeld zijn en adequaat aanpakt kunnen worden. Het ontwikkelen van een
effectieve aanpak met de samenwerkingspartners op leefbaar en veilig wordt verder doorontwikkeld in 2020.

3.6.2 Eigen indicatoren
Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

364

-10% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

582

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen gestoord/
overspannen persoon

637

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen burenruzie en
conflictbemiddeling

671

-5% per jaar

3.6.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen per
1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

2,2

2,2

Hier wordt niet op
gestuurd in het
Integraal
Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Diefstal uit woningen per
1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

5

2,5

4,1

1. Veiligheid

Gewelds- en seksuele
misdrijven per 1.000
inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

5,6

4,8

Hier wordt niet op
gestuurd in het
Integraal
Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Vernieling en misdrijven
tegen de openbare orde
per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

6,5

5,4

Hier wordt niet op
gestuurd in het
Integraal
Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt per
10.000 inwoners van 12
t/m 17 jaar

aantal per 10.000
inwoners

2014

201

138

Hier wordt niet op
gestuurd in het
Integraal
Veiligheidsbeleid

2015

180

134

idem

2016

117

137

idem

2017

136

131

idem

2018

97

119

idem

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
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