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Geachte leden van de PvdA-fractie,
Hierbij ontvangt u antwoord op de door u gestelde vragen over de Veiligheidsavonden.

1. Hoeveel veiligheidsavonden organiseert u jaarlijks in Gouda en waarom is er voor deze frequentie
gekozen?
In 2015 zijn vier avonden gehouden. Per geografisch gebied (3 in totaal) is er dit jaar één
veiligheidsavond georganiseerd en voor één geografisch gebied één terugkombijeenkomst. Een
terugkombijeenkomst volgt een half jaar na de veiligheidsavond. Hier wordt de voortgang van
hetgeen is besproken teruggekoppeld. Voor deze frequentie is gekozen om voldoende ruimte te
laten aan bewoners om over de volle breedte van veiligheid en leefbaarheid onderwerpen te
kunnen agenderen en te kunnen bespreken met medebewoners en professionals. Overigens vinden
er naast de algemene avonden nog vele andere avonden in de gebieden plaats, variërend van een
bijeenkomst in het kader van een pilot m.b.t. communicatiemiddelen (bv. Appgroepen) tot een
specifieke avond over een onderwerp dat speelt in een specifiek gebied.
2. Naar ons weten worden de veiligheidsavonden gehouden in vier delen van Gouda namelijk; Gouda
Noord, Gouda Zuid, Gouda Oost en Gouda West. Waarom is er gekozen voor deze vorm van
grootschaligheid? Zo zijn er bij de laatste veiligheidsavond van Gouda Oost bewoners uitgenodigd
uit de wijken, Oosterwei, Goverwelle en gedeelte van Kort Haarlem.
Per avond staat een van de drie Goudse gebieden centraal (Oost, Noord en West). In 2015 was het
thema voor de avonden: de aanpak van woninginbraken, daar is bij het uitnodigen ook rekening
mee gehouden. De buurt(en) waar veel inbraken plaats vonden stond daarbij centraal en is er ook
in de betreffende gebieden extra aandacht gevraagd voor deelname aan de avond. In 2016 zullen
er waarschijnlijk weer andere buurten bijzondere aandacht krijgen. Wat hierin ook meespeelt is dat
er voor verschillende locaties binnen een gebied wordt gekozen om aan te sluiten bij de
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verschillende wijken / buurten. Op die manier zullen steeds andere mensen overwegen om te
komen. En, indien noodzakelijk, worden er losse bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot
een specifiek gebied.
3. Op 22 april 2015 is de motie Grotere betrokkenheid van bewoners bij aanpak veiligheid in
meerderheid aangenomen door de raad. Op welke wijze geeft u uitvoering aan deze motie? Hoe
verhoudt zich dat met de veiligheidsavonden die gehouden worden in Gouda?
In zijn algemeenheid is (het stimuleren van) bewonersbetrokkenheid van groot belang in het
veiligheidsbeleid. Of het nu gaat om het bevorderen van communicatiemiddelen (app-groepen),
het stimuleren van bewonersinitiatieven, het bevorderen van het gebruik van Burgernet of het
stimuleren van het melden van (vermoedens van) crimineel gedrag. In aansluiting op de
aangenomen motie, worden deze lijnen in de veiligheidsavonden bijeen gebracht en onder de
aandacht gebracht. Bewoners kunnen zich bij aanmelding vooraf en tijdens de avond uitspreken
over veiligheidsprioriteiten. Politie is aanwezig op de avonden, aanspreekbaar en geeft uitleg over
haar werkwijze. Daarnaast zal binnenkort een pilot starten in de wijk Plaswijck, voor wat betreft
directe inspraak van bewoners op inzet van capaciteit van politie en stadstoezicht. Afhankelijk van
de ervaringen kan dit eventueel breder ingezet worden, waarbij de veiligheidsavonden ook een
belangrijk moment kunnen zijn.
4. Op welke wijze betrekt u buurtbewoners die niet komen naar de georganiseerde
veiligheidsavonden bij het veiligheidsbeleid? Worden deze bewoners überhaupt actief betrokken
bij het veiligheidsbeleid?
In de beantwoording van vraag 3 kunt u lezen dat bewonersbetrokkenheid breder gaat dan alleen
via de avonden. Bewoners kunnen zich via diverse kanalen uitspreken over het veiligheidsbeleid en
de uitvoering daarvan. Naast de avonden kan dat door contact op te nemen met de
gebiedsregisseurs, met de stadsmarinier, met diverse medewerkers van politie, gemeente,
stadstoezicht. Via klankbordgroepen en wijkteams ontvangt de gemeente ook veel informatie.
De groep bewoners die zich meldt rondom een concrete overlastsituatie of vraag is breder/groter
dan de groep die zich tijdens avonden met het beleid wil bezighouden.
5. Inmiddels zijn er al een aantal veiligheidsavonden gehouden. Op welke wijze en op welke termijn
krijgt de gemeenteraad een terugkoppeling over de gehouden veiligheidsavonden?
Bij de behandeling van de Actieplannen IVB hoort de raad jaarlijks over de ervaringen die opgedaan
zijn. De veiligheidsavonden zijn hierbij een van de vele instrumenten.
6. Waarom worden gemeenteraadsleden niet als raadsleden uitgenodigd voor de geplande
veiligheidsavonden in Gouda? Is het mogelijk dat de raadsleden hiervoor alsnog uitgenodigd
worden?
Als raadslid bent u van harte welkom op de veiligheidsavonden. In 2016 zullen de data ook via de
griffie gecommuniceerd worden.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Gouda,

de wnd. secretaris,

de burgemeester,

Drs. S. Meijs

Dr. M. Schoenmaker
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