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3.6 Leefbaarheid en veiligheid
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
11.164
Baten * € 1.000
461
Percentage van totale uitgaven
4%

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 2021 is het aantal woninginbraken gedaald met 50% ten opzichte van 2020. In totaal zijn er 137
inbraken gepleegd, waarvan 50% een poging betrof. Er zijn 114 BuurtWhatsAppgroepen actief die tips
krijgen.
Afname jeugdcriminaliteit
Er zijn fors minder meldingen jeugdoverlast gedaan (-42%). Tijdelijk cameratoezicht en toegenomen
handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken. Het project dealbrekers is van start gegaan, dit is
gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn acht woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Daarnaast is er
zeven maal een last onder dwangsom opgelegd voor onder andere lachgas, vuurwerk, hennep of
harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 30 signalen geduid en 20 bestuurlijke
rapportages aangeleverd.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie
Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er in samenwerking met de ketenpartners uit het
casusoverleg radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van twee Goudse
terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van
tegengaan van radicalisering.
Stadstoezicht
Handhaving heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn uiteindelijk 91 formele
waarschuwingen uitgeschreven voor samenscholing of andere overtredingen van de
noodverordeningen. Er is veel inzet gepleegd ten behoeve van het aanspreken van bezoekers en
ondernemers.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

-50%
Resultaat aantal woninginbraken

-42%
Resultaat meldingen
jeugdoverlast

-5%
Resultaat aantal meldingen
conflictbemiddeling en burenruzie
Jaarstukken 2021

75

3.6.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
In 2019 is de 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.
Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen: minder meldingen
jeugdoverlast, fors minder woninginbraken
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2021 fors gedaald (-42%). 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%. Er is veel inzet gepleegd op overlastlocaties in met name Oost,
Goverwelle, Kort Haarlem en Korte Akkeren Oud. Tijdelijk cameratoezicht en meer handhaving heeft geleid tot enige rust in
de wijken. Zo is er aan de Sportlaan cameratoezicht ingezet en gold er een aantal maanden een samenscholingsverbod.
Rond de jaarwisseling is de parkeerplaats volledig afgesloten voor voertuigen. Parkeerplaatsen in de omgeving waar
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 veroorzaakten onder omwonenden.
Rond de Marathonlaan is veel aandacht voor versterking van de cohesie.
Preventie op jeugd
In 2021 is de opdracht voor uitvoering van jongerenwerk uitgevoerd door stichting Buurtwerk. De focus in de opdracht ligt
op risicojeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De jongerenwerkers van Buurtwerk hebben ruim 400 jongeren bereikt. Er is
contact gelegd via online activiteiten en voorlichtingen, sportactiviteiten, jeugdinitiatieven, schooljongerenwerk en ambulant
werk. Via het ambulant werk worden ongeveer 200 jongeren in de leeftijd 13-19 jaar bereikt. Daarnaast zijn er acht
risicogroepen die (twee)wekelijks binnen komen voor een gerichte activiteit. Met twee nieuwe groepen uit Achterwillens en
Bloemendaal wordt momenteel iets opgestart.
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 slagvaardig
ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Momenteel is er een gemiddelde caseload van vijf casussen per maand welke in
het interventieteam worden behandeld.
Resultaten TopX
In 2021 is de TopX aanpak verder ingevuld. De instroomcriteria zijn medio 2020 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 tien personen die bij start van de TopX geselecteerd zijn, waren met
elkaar in totaal 73 keer als verdachte aangemerkt. Na één jaar zijn deze tien personen in totaal 43 keer als verdachte
aangemerkt. Dit is een daling van 41%. In 2021 vielen er in totaal 16 personen onder de aanpak. Hiervan zijn er inmiddels
zeven afgesloten, waarvan vier positief en drie negatief.
Woninginbraken: -50%
Er zijn 137 woninginbraken gepleegd, dit is 50% minder dan in 2020. De helft hiervan betrof een poging, de andere helft
een voltooide inbraak. De oplossingsratio steeg naar 8,1%. Hiermee is de doelstelling van een oplossingsratio van 11% of
meer, echter niet behaald. De doelstelling van -10% woninginbraken is ruim behaald.
Er is drie 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. Zes 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’ kritische
informatie met de BuurtWhatsAppgroepen om zo tips te krijgen van mogelijke getuigen van de inbraak of verdachte situatie.
Drugscriminaliteit en Ondermijning
In 2021 zijn acht woningen gesloten waar handelshoeveelheden drugs werden aangetroffen. Er zijn in 2021 geen last onder
dwangsom (lod) opgelegd voor drugshandel op straat. Wel is tweemaal een lod opgelegd aan personen die werden
aangetroffen met lachgas in hun bezit. Er is 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.
Een van de belangrijke pijlers binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het structureel controleren van bedrijfsstructuren. Zo vinden er structurele horeca-, overlastpanden-, spookbewoning- en ondermijningscontroles plaats. In 2021
waren de coronamaatregelen goed merkbaar, waardoor een aantal controles niet zijn doorgegaan. In totaal hebben er tien
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controles plaatsgevonden. Hiervan waren er twee horecacontroles, vijf overlastpanden en spookbewoning controles en drie
ondermijningscontroles. Deze laatstgenoemde betroffen diverse locaties met opslagboxen en bedrijventerreinen.
In 2020 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 HEIT geïntensiveerd.
Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 gewerkt met gerichte bedrijvencontroles in plaats van grote integrale
horecacontroles.
In totaal zijn er 47 Bibob-toetsingen uitgevoerd waarvan er 17 onderzoeken nog niet zijn afgerond. Er zijn in totaal twaalf
adviesvragen ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob. Het Landelijk Bureau Bibob concludeerde in deze zaken:
• Vier keer dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden;
• Vier keer dat er een mindere mate van gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden;
• Vier 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.
Radicalisering, sociale overlast en gebiedsregie
Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er in samenwerking met de ketenpartners uit het casusoverleg
radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van twee Goudse terugkeerders. De
netwerkregisseur heeft opvoedingsondersteunings- en weerbaarheidsbijeenkomsten van project Oumnia Works
gefaciliteerd. Er hebben twee trainingen aan groepen moeders plaatsgevonden.
Er zijn in de eerste helft van 2021 78 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen, het oplossingspercentage
(halfjaarcijfer) was 79%, dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar (77%). Team integraal 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.
Samen met de buurt 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.
Ook in Noord zijn dergelijke initiatieven ondersteund, met name in Achterwillens en de Burgen-en Lustenbuurt.
Inzet van de afdeling Stadstoezicht
Een groot deel van het reguliere werk van de afdeling Stadstoezicht veranderde onder invloed van corona. De afdeling is in
september 2021 na de toename van besmettingen weer opgedeeld in twee teams, die vanaf dat moment weer gescheiden
werkten gelijk aan 2020. Zo is het risico op besmetting en uitval voor de gehele afdeling fors gereduceerd. Er is extra
capaciteit ingehuurd om zowel de handhaving op corona als het reguliere werk zo veel mogelijk doorgang te kunnen laten
vinden.
In periodes dat er minder tot geen toeristen in de stad kwamen, was er minder werk qua parkeercontroles en het
uitschrijven van naheffingen. Het aantal reguliere bekeuringen is stabiel gebleven ten op zichte van het voorgaande jaar. In
de woonwijken kreeg de controle op verkeerd geparkeerde voertuigen en andere middelen, zoals aanhangwagens, meer
aandacht. Dit leidde tot meer bekeuringen.
Omschrijving
Kentekenscans
Naheffingen parkeren
Reclameheffingen
Bekeuringen*

Aantal

Bedragen in €

139.209

n.v.t.

4.619

300.235

168

122.158

2.981

niet bekend

Afgehandelde meldingen Slimmelden

3.340

n.v.t.

Waarnemingen

5.186

n.v.t.

Waarschuwingen (excl. coronagerelateerde waarschuwingen)

726

n.v.t.

Diftar bestuurlijke handhaving

269

7.209

156.498

429.602

Totaal
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Omschrijving

Aantal

Bedragen in €

* Het bedrag dat gemoeid is met bekeuringen komt slechts deels ten gunste van de gemeente.
De sancties leiden tot verschillende geldstromen.

Illustratie: totaal aantal meldingen slimmelden 2021 per categorie en wijk

3.6.2 Corona
Ook in 2021 had corona impact op het openbare leven. Het aantal meldingen jeugdoverlast is echter, in tegenstelling tot
2020, niet gestegen maar juist gedaald. Het jongerenwerk kon gedurende de lockdowns soms alleen buiten plaatsvinden
en in sommige periodes konden zij geen enkele activiteit uitvoeren.
De netwerkregisseur heeft in samenwerking met een afvaardiging uit de Marokkaanse gemeenschap en de
crisisorganisatie een bijeenkomst ten behoeve van de vaccinatiebereidheid in de Marokkaanse gemeenschap
georganiseerd.
In het afgelopen jaar had de gemeente te maken met de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid 19. De verschillende
handhavingskaders vanuit de veiligheidsregio en Den Haag hebben veel gevraagd van de handhavers op straat. De
verschillende maatregelen op basis van keuzes van het kabinet zorgden, in de ogen van een deel van het publiek, voor
onduidelijkheden. Er was hierdoor soms extra spanning tussen de handhavers en inwoners/ondernemers. Naarmate het
jaar vorderde nam de tolerantie jegens de regels steeds meer af en dat had zijn effect op de relatie met de inwoners. De
inkomsten uit precario (terrassen) en havengelden zijn in 2021 beduidend lager dan begroot.
De bekeuringen die zijn uitgedeeld in het kader van overtredingen van de noodverordeningen zijn via het strafrecht
afgehandeld. De inkomsten hieruit zijn hierdoor niet voor de gemeenten. Er zijn relatief veel waarschuwingen uitgedeeld.
Dit was conform de opdracht vanuit de veiligheidsregio. Iedere aanpassing van de verordening zorgde voor een nieuwe
waarschuwingsperiode. Het handhavingskader binnen de gemeente was veelal gericht op het waarschuwen en informeren
en daarna pas op repressie. Het groot aantal waarnemingen (1.111) duidt op het aantal maal dat er een controle is
uitgevoerd op onderstaande feiten, waarbij geen overtreding werd geconstateerd.
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Handhaving op corona

Combibon sanctie

Waarneming

Bouwmarkt
Geen anderhalve meter afstand

Waarschuwing

0

15

0

95

86

36

Horeca

0

168

4

Mondkapje

29

106

17

Samenscholing

26

398

15

Speeltuinen

0

49

0

Sportvelden

0

44

0

avondklok

7

14

3

Click&collect

0

12

1

contactberoepen

0

11

1

corona check

0

123

0

noodverordening

19

24

4

quarantaineplicht

0

3

0

supermarkten

5

58

0

181

1111

81

Totaal

3.6.3 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal
woninginbraken

Gouda
276

Streefwaarde
-10% per jaar

Stand 2021
136

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen
jeugdoverlast

708

-5% per jaar

491

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen
gestoord/overspannen
persoon

774

-5% per jaar

924

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen
burenruzie en
conflictbemiddeling

657

-5% per jaar

659

Toelichting: De doelstelling op zowel de afname aantal meldingen overspannen persoon als afname aantal meldingen
burenruzie en conflictbemiddeling zijn niet behaald. Ten aanzien van het aantal meldingen gestoord/overspannen persoon
geldt dat er landelijk nog steeds jaarlijks een stijging te zien is, en dat is ook het geval in Gouda. Het is hierbij belangrijk om
te vermelden dat dit niet om unieke personen gaat. Er kunnen meerdere meldingen over één persoon worden gedaan. De
meeste meldingen horen uiteindelijk niet thuis bij de politie, maar bij de zorg.
Het aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling is vrijwel gelijk gebleven. Hier is de beoogde daling van 5% niet
gerealiseerd. Met de inzet van buurtbemiddeling worden mooie resultaten bereikt, maar hiermee worden niet altijd nieuwe
meldingen voorkomen.

3.6.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Het 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. 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. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande
jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

1. Veiligheid

Misdrijven per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

2016

12

14 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

2017

14

13

2018

10

12

2019

13

13

2020

13

11

2020

5,4

Realisatie

In 2020 zijn in
Gouda meer
jongeren naar Halt
doorverwezen dan
gemiddeld in
Nederland.

4,5 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.
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1. Veiligheid

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

2020

6,7

6,2 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven Diefstallen uit
woning

2020

3,7

1,8 2020: 4,1

per 1.000 inwoners

Het aantal
woninginbraken is
sterker gedaald dan
verwacht. Landelijk
vertonen deze
cijfers een nog
sterkere daling.

3.6.5 Wat heeft het gekost?
3.6.5.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten

Begroting 2021 na
wijzigingen

Rekening 2021 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijzigingen

10.280

11.443

11.164

-125

-492

-461

279
-32

10.155

10.951

10.704

247

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-226

-346

-345

-1

9.929

10.605

10.359

246

Gerealiseerd resultaat

3.6.5.2 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)

Lasten /
Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

Saldo
Totaal saldo taakvelden

Begroting 2021 Begroting 2021 na
wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging
-130

5.226

5.062

5.193

-48

-48

-39

-9

5.178

5.015

5.154

-139

5.054

6.380

5.972

409

-77

-444

-422

-22

4.977

5.936

5.550

386

10.155

10.951

10.704

247

3.6.5.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

130

N

Dit betreft corona gerelateerd kosten. De compensatiemiddelen zijn in 2021
toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor er op dit taakveld een
overschrijding op de lasten is ontstaan.

117

N

13

Diverse kleine verschillen.

Baten

V/N
9

N

N

9

N

22

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

409

V

Radicalisering: Vanuit de versterkingsgelden zijn een aantal opleidingen /
trainingen gegeven voor met name moeders met kinderen in de puberteit.
Bewustwording over de Nederlandse westerse samenleving en leven in
Nederland met een islamitische achtergrond speelt daarbij een balangrijke rol.
Daarnaast is het budget aangewend om duidingstrajecten in te kopen bij
Reclassering Nederland. Dit is expertise die de gemeente zelf niet in huis heeft.

355

V

Jeugd en Veiligheid: Door corona konden niet alle acties op het gebied van
"Ondermijning en Weerbaarheid bestuur" doorgang vinden.

235

V

Uitvoering bijzondere wetten: het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door
benodigde aanvullende personele inzet op het gebied van vergunningverlening,
in verband met activiteiten Gouda-750. Daarnaast zijn er lagere precarioinkomsten (ook ivm Corona) wat voor een nadeel zorgt op de baten.

165

N

36

N

16

N

14

V

Diverse kleine verschillen.
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3.6.5.4 Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Afrondingsverschillen

1

N

Totaal

1

N

3.6.6 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

Hecht / Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel
reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert Hecht / 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

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

Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
De meest omvangrijke taak van Hecht / de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere
over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. Hecht /de RDOG HM
voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, BKK en draagt zij bij aan het op gang brengen
van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt Hecht / de RDOG HM gemeenten in de ontwikkeling van beleid
voor kwetsbare burgers.
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 bijvoorbeeld 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 * € 1.000
31.397

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop
samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Daarom wordt
actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en
(burger-)participatie. 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.

Baten * € 1.000
5.706
Percentage van totale uitgaven
10%

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. Gouda
Bruist ondersteunde ruim 75 lief en leedstraten. De wijkteams ontvingen € 3000 voor de communicatie
met de wijk. Diverse wijkteams zagen in 2021 ondanks corona kans om leuke projecten in de buurt op
te starten of mogelijk te maken.

GoudApot
Stichting GoudApot keerde ruim € 220.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

Regionale samenwerking
In 2021 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan een strategische herpositionering. De kernboodschap
wordt ingezet bij lobby-activiteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven
van de regio. Deze opgaven zijn verdeeld overd rie kernthema’s: groeigebied, bereikbaarheid en
economische vitaliteit.

Wat is de belangrijkste indicator?

€ 220
In 2021 heeft GoudApot € 220.000 uitgekeerd aan initiatiefnemers
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