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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april onder meer het volgende
besloten:
Uitbreiding vrijwillige vuurwerkvrije zones komende jaarwisseling
Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er ervaringen opgedaan met een vrijwillige
vuurwerkvrije zone rondom Ruiterclub Bloemendaal en Dierenopvangcentrum Gouda.
Deze is na afloop schriftelijk geëvalueerd. Daarnaast is er een Stadspeiling en een
jongerenonderzoek uitgevoerd onder Gouwenaars. Op basis van ervaringen en uitkomsten
van de onderzoeken, stelt het college voor om de pilot met vrijwillige vuurwerkvrije zones
te verbreden naar andere delen van Gouda voor de komende jaarwisseling (2019-2020).
Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat er in hun buurt voldoende draagvlak is voor een
vuurwerkvrije zone, kunnen bij de gemeente borden en posters aanvragen om op te
hangen in hun straat, buurt, park of buurt. De voorwaarden om door de gemeente
gefaciliteerd te worden bij het instellen van een vuurwerkvrije zone, worden momenteel
nader uitgewerkt in een stappenplan. Uitgangspunt is maximaal 15 vuurwerkvrije zones.
Het succes van de initiatieven hangt af van de bewoners zelf: zij zullen met elkaar het
gesprek aan moeten gaan om te zien of er voldoende draagvlak is voor een vrijwillige
vuurwerkvrije zone en elkaar eventueel aan moeten spreken als er toch vuurwerk wordt
afgestoken. Dit voorstel zal tijdens de raadsbehandeling van het veiligheidsbeleid met de
gemeenteraad worden besproken.
Nieuw veiligheidsbeleid 2019-2022
De huidige Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) is eind 2018 verlopen. In 2018 is
het veiligheidsbeleid geëvalueerd door onderzoeksbureau DSP. Op basis van deze
evaluatie stelt het college nieuwe prioriteiten voor de komende 4 jaar voor. Deze zijn nader
uitgewerkt in de Kadernota 2019-2022. Daarnaast zijn de concrete acties op de prioriteiten
voor 2019 uitgewerkt in het Actieplan 2019. De prioriteiten van het nieuwe veiligheidsbeleid
zijn:
1. Het bestrijden van jeugdcriminaliteit
met name het plegen van woninginbraken, handel in drugs, en radicalisering
2. De reductie van ondermijning door een aanpak op 4 sporen
(Knooppunten, hennepteelt, criminele netwerken en bestuurlijke weerbaarheid)
3. Het voorkomen van sociale overlast
door met name bij extreme woonoverlast situaties en bij de problematiek rond
personen met verward gedrag de samenhang met zorg te borgen.
Voor alle prioriteiten geldt dat er al intensief wordt samengewerkt tussen de domeinen van
zorg en veiligheid. Een goed integrale veiligheidsaanpak start met een focus op preventie.
In de afgelopen vier jaar is geïnvesteerd in preventieve maatregelen zoals vroegtijdig
signaleren, het bieden van hulp en zorg aan risicogezinnen en een brede (preventieve)
opdracht aan het jongerenwerk. De komende vier jaar wordt dit beleid geïntensiveerd. De
kadernota is voor advies voorgelegd aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD).
De inbreng van de GASD is zo veel mogelijk meegenomen in de Kadernota en het
actieplan 2019. De kadernota 2019-2022 wordt ter behandeling en vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad. Het actieplan 2019 wordt ter bespreking aangeboden.

