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Onderwerp: Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 april 2015
Constaterende dat:
 De aanpak van veiligheid aan effectiviteit en draagvlak wint als Gouwenaars zoveel mogelijk
bij betrokken worden
 Buurtbewoners goed weten wat de buurt nodig heeft om leefbaarder en veiliger te worden
 Wijkbijeenkomsten niet voldoende zijn om de veiligheidsproblematiek effectief aan te
pakken.
 Het veiligheidsgevoel van bewoners positief zal worden beïnvloed indien zij meer betrokken
zullen worden bij de veiligheidsaanpak.

Overwegende dat:
 Gouwenaars ook buiten formeel georganiseerde bijeenkomsten zouden moeten kunnen
aangeven wat de grootste (veiligheid) ergernissen binnen de eigen buurt zijn zodat daarop
gericht beleid gevoerd kan worden
 Internet en nieuwe (social) media tal van mogelijkheden bieden om Gouwenaars inzicht te
geven in het politiewerk en stadstoezicht.
 Dat het de voorkeur verdient als gebruik wordt gemaakt van al bestaande structuren van
actieve buurtbewoners, zoals enkele klankbordgroepen en wijkteams
 Binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet
van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen.
Verzoekt het college:
 De Raad uiterlijk in de tweede helft van 2015 te rapporteren over een aantal concrete
voorstellen om de betrokkenheid van Gouwenaars bij het werk van politie en stadstoezicht
te vergroten. Waarbij gedacht kan worden aan het bieden van de mogelijkheid om via
internet een top 3 van veiligheidsprioriteiten in wijken en buurten vast te stellen en
 Bij het maken van de plannen voor politie-inzet in de wijken en buurten rekening te houden
met de prioriteiten zoals die door bewoners zijn ingebracht.
 Dit op te nemen in de jaarlijkse actieplannen die voortvloeien uit het IVB 2015-2018.
En gaat over tot de orde van de dag
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