Jaarstukken 2020
versie 7 juli 2021

3.6 Leefbaarheid en veiligheid
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
10.269
Baten * € 1.000
269
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 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2% ten opzichte van 2019. In totaal zijn er 272
inbraken gepleegd, waarvan 48% een poging betrof. Vanuit de subsidieregeling inbraakwerende
middelen zijn 375 aanvragen gehonoreerd.
Afname jeugdcriminaliteit
Er zijn fors meer meldingen jeugdoverlast gedaan (+20%). Tijdens de lockdown periode waren
bewoners meer alert op groepsvorming op straat en zijn er meer meldingen gedaan. Tijdelijk
cameratoezicht en toegenomen handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken.
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn tien woningen en twee horecazaken gesloten en zijn er twee bestuurlijke
waarschuwingen afgegeven na de vondst van soft- of harddrugs. In het programma Aanpak
Ondermijning zijn 30 signalen geduid.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie
In verband met de terugkeer van een uitgereisde Gouwenaar is gewerkt aan een plan van aanpak
terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van
tegengaan van radicalisering, welke door corona geen doorgang konden vinden.
Stadstoezicht
Handhaving heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn 214 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?

-2%
Resultaat aantal woninginbraken

+20%
Resultaat meldingen
jeugdoverlast

+5%
Resultaat aantal meldingen
conflictbemiddeling en burenruzie
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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.
Jeugdcriminaliteit: meer overlast meldingen, oudere jeugd (18+) op straat
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2020 fors gestegen. Opvallend was de toename in overlast op straat door oudere
jeugd (18+). Dit betreft personen die al veel langer in beeld zijn bij veiligheidspartners en die weinig progressie lijken te
maken als het gaat om het vinden van een goede baan voor een duurzaam toekomstperspectief. Met name in Oost, Kort
Haarlem, Korte Akkeren Oud en in de polderbuurt in Goverwelle werd veel overlast door deze groepen geconstateerd.
Tijdelijk cameratoezicht en meer handhaving heeft geleid tot enige rust in de wijken.
Voor de lange termijn is ingezet op een individuele aanpak waarin één lijn getrokken wordt: perspectief bieden voor die
personen waarbij dat kansrijk is en tegelijk begrenzen van gedrag. Deze aanpak vraagt om goede informatieverzameling
(zowel op straat als vanuit de systemen) en duiding en vergt veel capaciteit van betrokkenen. Tijdelijk is er een
casusregisseur ingezet voor het verzamelen van informatie. Deze werkwijze wordt in 2021 voortgezet en er wordt gekeken
naar mogelijkheden voor de uitbreiding van de capaciteit.
In 2020 is de opdracht voor uitvoering van jongerenwerk opnieuw aanbesteed. De focus in de opdracht ligt op risicojeugd in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Stichting Buurtwerk is per januari 2021 de nieuwe uitvoerder.
Resultaten eerste lichting TopX (juli 2020-jan 2021)
In juli 2020 veranderde de Top60 in de TopX aanpak. De instroomcriteria zijn gewijzigd waardoor een meer flexibele en
actuele inzet op veelplegers mogelijk is. Het belangrijkste instroomcriterium is het 5 of meer keer voorkomen als verdachte
in het afgelopen jaar. Naast het plegen van woninginbraken kunnen nu ook andere criminele feiten een reden zijn voor
instroom. De TopX benadering kenmerkt zich door zowel repressie als zorg. 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. Van de eerste lichting TopX (juli 2020-jan 2021) zijn op dit moment de volgende resultaten te melden:
• Er zijn 10 casussen opgestart. 14 casussen voldeden aan de instroomcriteria, 4 daarvan waren op dat moment al elders
onder behandeling. 3 van de 10 casussen waren daarvoor ook opgenomen in de Top60 aanpak;
• Deze 10 casussen zijn tussen de 19 en 24 jaar oud. Het betreft 9 mannen en 1 vrouw;
• Iedereen heeft bij de start een gesprek gehad met zijn of haar casushouder en/of politie. Organisaties, zoals Fivoor,
Exodus, Metraal, Kwintes en/of Humanitas, voeren de casusregie uit;
• Bij het merendeel van de casussen is sprake van onderliggende problematiek, zoals LVB (licht verstandelijke beperking);
• Bij het merendeel van de casussen biedt familie geen ondersteunend netwerk in de positieve zin. In een aantal gevallen
zijn direct familieleden in aanraking (geweest) met politie of justitie;
• 1/3 deel is gedurende dit half jaar gedetineerd geraakt, 1/3 deel is gedurende de looptijd buiten Gouda gaan wonen al
dan niet op een begeleid wonen plek. De begeleiding wordt vooralsnog voorgezet totdat de situatie stabiel genoeg is;
• 5 van de 10 casussen zijn gedurende de looptijd minder gaan plegen. Het precieze recidivecijfer kan pas na een jaar
bepaald worden.
De overgebleven Top60 casussen zijn na de start van de TopX verdeeld tussen twee verschillende aanpakken. 13
casussen worden nu besproken op het overleg nazorg ex-gedetineerden en 3 casussen worden besproken in de
groepsaanpak Korte Akkeren. Voor 27 casussen geldt dat ze bij het stoppen van de Top 60 niet verder besproken worden
binnen het Veiligheidshuis. Het overgrote deel van deze 27 stond al een tijd op de monitorlijst. Bij deze casussen waren al
langere tijd geen actuele hulpvragen of zorgen meer, maar was de afspraak dat zij nog twee jaar gemonitord zouden
worden.
Bij alle afgesloten casussen is gekeken of er nog hulpverlening betrokken was en dit is zowel naar de betrokkene als naar
de hulpverlening gecommuniceerd. Er zijn naar de afgesloten casussen verschillende brieven gestuurd - neutrale, positieve
en negatieve brieven. In de positieve brieven is toegelicht wat ze moeten doen als ze meer zorg nodig denken te hebben en
in de negatieve brieven is toegelicht dat politie de jongeren in de gaten houdt. Tot slot zijn 2 casussen gesloten i.v.m.
verhuizing. Daarnaast heeft politie ook nog verschillende lijsten en noteringen om de casussen waar nog zorgen over zijn in
de gaten te houden.
Woninginbraken
Er zijn 272 woninginbraken gepleegd, dit is 2% minder dan in 2019. 48% hiervan betrof een poging, 52% een voltooide
inbraak. De oplossingsratio zakte naar 5,1%. Er zijn dus naar verhouding minder woninginbraken opgelost in 2020 dan in
2019 (10,5%). Hiermee is de doelstelling niet behaald. Wel zijn het afgelopen jaar op basis van uitgebreid recherchewerk
meerdere Goudse woninginbrekers opgepakt en veroordeeld.
Er is twee maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen,
éénmaal 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
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met de politie. In totaal hebben zich vorig jaar 102 huishoudens aangemeld voor de vakantieservice. 19 inwoners hebben
gebruik gemaakt van de poortverlichtingsregeling. In verschillende buurten zijn de buurtvoorlichters ingezet om
buurtvoorlichting 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’ tijd kritische 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 375 aanvragen gehonoreerd. In november 2020 was het jaarbudget van
€ 50.000 volledig benut en is de regeling na een aantal jaar beëindigd.
Drugscriminaliteit en Ondermijning
In 2020 zijn 10 woningen gesloten waar handelshoeveelheden drugs werden aangetroffen. Vier rapportages die eind 2020
zijn ontvangen van de politie, worden in 2021 behandeld. Er zijn twee horecabedrijven tijdelijk gesloten, dit betrof beide een
spoedsluiting vanwege drugshandel op heterdaad en een dreiging voor een mogelijke aanslag. Nieuw is dat in 2020 de
vergunningen zijn ingetrokken van een horecabedrijf naar aanleiding van een eerdere sluiting in 2019.
In 2020 is tweemaal een last onder dwangsom opgelegd voor drugshandel op straat. Een last is inmiddels verbeurd. Dit
houdt in dat de persoon die de last heeft verbeurd € 5.000 aan de gemeente moet betalen. Tegen de tweede last loopt nog
bezwaar, mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard dan is ook de tweede last verbeurd.
In 2020 is het ondermijningsbeeld van Gouda opgeleverd door het RIEC. Hieruit bleek dat Gouda te maken heeft met
drugscriminaliteit, criminele families, Outlaw Motor Gangs, malafide bedrijven, witwassen en mensenhandel. Er is sprake
van een verzwaring van de casuistiek. In 2019 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de
inzet op de malafide horeca, dit is in 2020 voortgezet. Aanleiding hiervoor was dat ruim 20% 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 2020 gewerkt met hele gerichte bedrijvencontroles in plaats van grote integrale
horecacontroles. Alle aanvragen voor een exploitatievergunning Drank- en Horeca zijn getoetst aan de Wet Bibob. De Wet
Bibob regelt dat de overheid vergunningen kan weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen misbruik van een
vergunning (gaan) maken. In 2020 is de APV aangepast waardoor ook de afhaal- en bezorgzaken vergunningsplichtig zijn
geworden. Deze maatregel is ingevoerd vanwege casussen waarbij wordt gezien dat er sprake is van witwassen, fraude en
drugshandel.
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 een Goudse terugkeerder. De casusregisseur
heeft met achtergebleven familieleden van uitreizigers contact gehad en waar nodig is hulpverlening ingezet.
Er zijn in 2020 135 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen, het oplossingspercentage (halfjaarcijfer) was 77%, dit
is vrijwel gelijk aan vorig jaar (78%). Het landelijk gemiddeld oplossingspercentage lag in 2018 rond de 68%. 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. Het focusoverleg zorgt voor een
integrale aanpak op complexe problematiek om zo een doorbraak te forceren in casussen die dreigen vast te lopen.
In de Burgen-en Lustenbuurt is een start gemaakt met een leefbaarheidsproject door gemeente, Mozaiek Wonen, sociaal
team en politie. Ook bij het Gloriantplantsoen is samen met een aantal moeders gewerkt aan de leefbaarheid door een
spelkist te plaatsen. In Korte Akkeren was veel inzet vanuit gebiedsregie op jeugdoverlast in Korte Akkeren Oud. In
Westergouwe is de wijkvereniging actief met verschillende verbeteringen in de openbare ruimte. In gebied Oost was er op
diverse plekken inzet om overlast tegen te gaan. Er zijn camera's geplaatst en er is veel contact met melders.
Inzet van de afdeling Stadstoezicht
Een groot deel van het reguliere werk van de afdeling Stadstoezicht veranderde onder invloed van corona. De afdeling is
op 1 april in twee teams gesplitst, die vanaf dat moment gescheiden werkten. 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.
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Omschrijving
Kentekenscans
Naheffingen parkeren
Reclameheffingen
Bekeuringen*

Aantal

Bedragen in €

135.031

n.v.t.

4.803

313.636

196

69.844

3.866

niet bekend

Afgehandelde meldingen Slimmelden

1.854

n.v.t.

Waarnemingen

5.656

n.v.t.

Waarschuwingen (excl. coronagerelateerde waarschuwingen)

1.007

n.v.t.

99

10.296

152.512

393.776

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

3.6.2 Corona
Corona heeft in 2020 met name impact gehad op de ervaren jeugdoverlast. Er was gedurende de periodes met strenge
maatregelen veel jeugd op straat doordat onderwijs, sport en andere activiteiten niet konden doorgaan.
In 2020 is het aantal meldingen fors gestegen, met name in het 2e en 3e kwartaal wijkt dit af van voorgaande jaren. In totaal
zijn er 851 meldingen gedaan, tegen 708 in 2019. Hier zijn meerdere verklaringen voor te geven. Tijdens de lockdown
periode waren bewoners meer alert op groepsvorming op straat en zijn er meer meldingen gedaan. Op een aantal locaties,
die hieronder beschreven staan, was ook daadwerkelijk sprake van meer overlast. Door de cijfers samen met de politie te
duiden (wat speelt er en wanneer) is er een goed beeld van de overlast in de stad.
Voor wat betreft woninginbraken was 2020 een afwijkend jaar. De afgelopen jaren was er een forse daling te zien van het
aantal woninginbraken, soms wel met 28% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verwachting was dat dit zou
afvlakken. Een daling van slechts 2% over 2020 is echter niet waarop was gerekend. Naast een ongeveer gelijk verloop als
in 2019, was er helaas een aantal inbraakpieken waardoor het jaar niet met betere cijfers kon worden afgesloten. In de
periodes dat er sprake was van een lockdown waren er duidelijk minder woninginbraken. In de periodes waarin meer mocht
en kon was er juist een enorme toename in het aantal woninginbraken.
In 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2%. Hiermee is de doelstelling van -10% niet gehaald, maar is er wel
sprake geweest van een daling ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen,
inbraken, straatroof, geweld) is afgenomen met 7%. Hiermee is de vastgelegde doelstelling voor 2020 (-5%) behaald.
Het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van opvoedondersteuning of weerbaarheid tegen radicalisering en het
deelnemen aan bewonersinitiatieven was afgelopen jaar niet vanzelfsprekend. Telkens moest worden afgewogen of een
bijeenkomst nu wel of niet wenselijk was. Dit heeft geleid tot het niet door laten gaan van ver gevorderde plannen of acties.
Aan de andere kant zijn er ook mooie initiatieven ontstaan. Zo organiseerden jongeren voor ouderen in Oost een
balkonbingo en hebben (kwetsbare) kinderen tijdens de zomermaanden fijn buiten kunnen spelen.
Bij een grote corona uitbraak binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in de zomer, heeft de netwerkregisseur
direct een afvaardiging van deze gemeenschap bijeen gebracht met als doel om de crisis, in aanvulling op de bestaande
structuur van de gemeente, in eigen kring aan te pakken. Er is een gezamenlijke boodschap geformuleerd met het
crisisteam en er was bestuurlijke ondersteuning. Leden van de afvaardiging hebben boodschappen en filmpjes op
Whatsapp gedeeld. Zij hebben zelf mensen aangesproken op het naleven van maatregelen, er is in preken in de moskeeën
aandacht besteed, er is een livestream met een GGD arts in de moskee geweest en er is een info actie op straat
georganiseerd. Binnen minder dan drie weken was het aantal besmettingen significant gedaald. Er was landelijke
belangstelling voor de aanpak en premier Rutte noemde Gouda als goed voorbeeld.
In het afgelopen jaar had de gemeente te maken met 18 verschillende noodverordeningen. Dat betekende voor handhaving
dat de werkwijze en de systemen waar de handhavers mee werken, voortdurend aangepast moesten worden. De
verschillende handhavingskaders vanuit de veiligheidsregio en Den Haag hebben veel gevraagd van de handhavers op
straat. Er was soms spanning tussen de handhavers en inwoners of ondernemers. Naar mate het jaar vorderde nam de
tolerantie jegens de regels af en dat had zijn effect op de relatie met de inwoners. De inkomsten uit precario (terrassen) en
havengelden zijn in 2020 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.
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Handhaving op corona

Combibon sanctie

Bouwmarkt

Waarneming

Waarschuwing

0

53

0

77

223

58

Horeca

2

440

9

Mondkapje

4

16

0

46

1.297

109

Speeltuinen

1

171

8

Sportvelden

12

307

30

Geen anderhalve meter afstand

Samenscholing

3.6.3 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Gouda
(31/12/2020)

Streefwaarde

Stand 2020

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal
woninginbraken

272

-10% per jaar

-2%

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
jeugdoverlast

851

-5% per jaar

+20%

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
overlast door personen

887

-5% per jaar

+15%

1.2 Openbare orde en
veiligheid

Afname aantal meldingen
conflictbemiddeling en
burenruzie

693

-5% per jaar

+5%

3.6.4 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. 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 10.000
jongeren

Periode

Gouda

2015

Nederland Streefwaarde

Realisatie

180

134 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

2016

117

137

2017

136

131

2018

97

119

2019

135

132

1. Veiligheid

Misdrijven per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven

2019

4,8

6,8 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

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

2019

6,8

5,9 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven Diefstallen uit
woning

per 1.000 inwoners

2019

3,8

2,3 2020: 3,4

1. Veiligheid

Misdrijven Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2019

2,4

2,3 Hier wordt niet op
gestuurd in het IVB.

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

Begroting 2020 Begroting 2020 na
3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

Lasten

9.157

10.424

10.269

155

Baten

-171

-376

-269

-108
48

Saldo van baten en lasten

8.986

10.048

10.000

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2

-238

-236

-2

8.983

9.809

9.764

46

Gerealiseerd resultaat
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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)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Lasten

Begroting 2020 Begroting 2020 na
3e wijziging

Rekening 2020 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

4.790

5.352

5.419

-47

-47

-98

51

Saldo

4.743

5.306

5.321

-15

1.2 Openbare orde en veiligheid - Lasten

4.366

5.072

4.850

222

1.2 Openbare orde en veiligheid - Baten

-124

-330

-171

-159

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Baten

-67

Saldo

4.242

4.742

4.679

63

Totaal saldo taakvelden

8.986

10.048

10.000

48

3.6.5.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

V/N

I/S

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

67

N

Corona test- en vaccinatielocatie: Met de GGD is afgesproken dat de door
gemeente gemaakte kosten betreffende de realisatie van de testlocatie en de
vaccinatielocatie zullen worden doorbelast aan de GGD. De GGD zal vervolgens
de kosten voor inrichting en arbeid doorbelasten aan respectievelijk het ministerie
van VWS en het RIVM. De lasten en baten zijn niet geraamd en zijn nagenoeg
aan elkaar gelijk.

56

N

I

Maatregelen COVID-19: Bij de 8-maandsrapportage is ten laste van de Algemene
Reserve een bedrag beschikbaar gesteld van € 352.000. De uiteindelijke lasten
waren € 37.000 hoger. De raming van kosten blijkt door bijsturing in de te nemen
COVID-19 maatregelen complex.

37

N

I

Overig

26

V

I

1.2 Openbare orde en veiligheid
Jeugd en Veiligheid: Onder andere door beperkingen als gevolg van corona
konden een deel van de uitvoeringsmaatregelen High Impact Crime geen
doorgang vinden. De afwikkeling van het Ondermijningsfonds leidt tot een
voordeel aan de batenkant.
Weerbaarheid bestuur: De besteding van deze van het rijk ontvangen middelen
kon in verband met de inzet op andere prioreteiten, waaronder corona, niet
plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de voor 2020 begrote € 120.000 opnieuw
beschikbaar te stellen in 2021.

222

V

96

V

I

120

V

I

Rijksgelden Radicalisering: Van het beschikbare budget van € 205.000 is in
verband met corona slechts € 18.000 uitgegeven. Alle trainingen en
bijeenkomsten zijn uitgesteld. Het restant van de oorspronkelijke middelen kan
niet als ontvangst in 2020 verantwoord worden, maar komt via de balans
beschikbaar in 2021. Derhalve wordt een nadeel op de baten van € 187.000
gerealiseerd.
Toezicht en handhaving parkeren: Zowel handhaving op fietsparkeren als op het
reguliere (betaald) parkeren was in 2020 ondergeschikt aan prioriteiten als gevolg
van corona. Op basis van de uren-nacalculatie is meer tijd in coronagerelateerde
zaken gestoken en minder tijd aan de oorspronkelijke kern-handhavingstaken
besteed.

98

V

I

Uitvoering bijzondere wetten: Aanvullende capaciteit in verband met inzet voor het
voortraject van Gouda-750 (onder andere ten behoeve van de beoordeling van
evenementenaanvragen) heeft geleid tot een budgetoverschrijding.

69

N

I

Turfmarktkerk: In de verdere afwikkeling van dit dossier in 2020 zijn met name
juridische kosten en kosten voor adviezen van derden gemaakt. Deze kosten
waren niet begroot. In 2020 zijn door de raad over dit dossier Artikel-39-vragen
gesteld, ook met betrekking tot de specificatie van de kosten.

108

N

I

Cameratoezicht: Op basis van de nacalculatie uren is de toerekening aan deze
post lager dan begroot door per saldo lagere personeelskosten.

41

V

I

Veiligheid en handhaving: De kosten van Slachtofferhulp zijn, eenmalig, ten laste
van een ander budget en taakveld gebracht. Dat heeft geleid tot een voordeel
binnen dit taakveld.

38

V

I

6

V

I

Overig

Baten

V/N

I/S

51

V

56

V

I

5

N

I

159

N

43

V

I

187

N

I

15

N

I

3.6.5.4 Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Reserve Goudse Poort
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Bedrag V/N

I/S

2

I

N

3.6.5.5 Investeringen
Gepland

Werkelijk

Verschil

Vervanging cameratoezicht - In 2020 is slechts een deel van de camera's vervangen. De kosten
van mobiel cameratoezicht zijn ten laste van exploitatiebudgetten gekomen.

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

82

10

71

Totaal

82

10

71

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

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

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland en tien 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)
De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere over- en
ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. De RDOG HM voert
werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt zij bij
aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt 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
27.785

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
4.655
Percentage van totale uitgaven
9%

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.

GoudApot
Stichting GoudApot keerde ruim € 210.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

Regionale samenwerking
In 2020 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan een economische visie, aan de lobby bij het Rijk en
provincie voor de realisatie van directe verbindingen tussen N11 en de A12, aan een regionaal
meldpunt zorgfraude en aan de agenda verstedelijking en mobiliteit.

Wat is de belangrijkste indicator?

€ 210
In 2020 heeft GoudApot € 210.000 uitgekeerd aan initiatiefnemers
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