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Goudse Top60 aanpak eerste resultaten
Uit een eerste tussenevaluatie na een half jaar Top60 aanpak blijkt dat er een voorzichtige positieve
ontwikkeling is ingezet in Gouda. De eerste recidivemeting over de periode 1 juli tot en met 31 december 2013
toont een recidivevermindering van 15%. Ook het totale veiligheidsbeeld in Gouda laat een lichte verbetering op
woninginbraken en jeugdoverlast zien ten opzichte van 2011 en 2012.
Burgemeester Schoenmaker: ‘In juli 2013 is gestart met de Top60 aanpak met als uiteindelijk doel een doorbraak te
bewerkstellingen in het gedrag van Top60 leden. Hoewel dit soort hardnekkige problematiek een lange adem vereist, zijn
de eerste resultaten na een half jaar al bemoedigend te noemen. Er is een lichte verbetering zichtbaar in het
veiligheidsbeeld en een kleine vermindering van de recidive. Ik ben erg blij met deze eerste resultaten en heb grote
waardering voor de extra inzet die verschillende partijen leveren in de Top60 aanpak. Wat mij betreft wordt aangetoond
dat focus op deze groep werkt.’
Samenwerking
Centraal in de Top60 aanpak staat de samenwerking binnen het Veiligheidshuis tussen de diverse (veiligheids)partners.
De afgelopen maanden zijn hier grote stappen in gezet door processen beter op elkaar af te stemmen wat uiteindelijk
ook de samenwerking ten goede komt.
Drie pijlers
De Top60 aanpak bestaat uit drie pijlers; lik-op-stuk, toegesneden zorg en zorg voor broertjes en zusjes
(instroombeperking). De kracht van de Top60 aanpak zit hem in het samenkomen van deze drie pijlers. Alleen
aanhouden en veroordelen leiden vaak niet tot het veranderen van het gedrag. In de Top60 aanpak wordt er maatgericht
gewerkt en wordt er per Top60 klant bekeken welke interventies er nodig zijn met het uiteindelijk doel het hardnekkige
gedrag te veranderen. Zo is bijvoorbeeld sinds de start van de Top60 aanpak bij een groot deel van de Top60’ers een
zorginterventie ingezet. De meeste zorgtrajecten zijn gericht op verbetering van de dagbesteding.
Top60 aanpak
De Goudse Top60 is een persoonsgerichte aanpak en richt zich op de vaak jonge criminelen, die verantwoordelijk zijn
voor de meeste inbraken en andere High Impact Crimes. De Top60 aanpak beoogt om, in de meest hardnekkige
dossiers van criminele personen in Gouda een doorbraak in het gedrag van de dader te bewerkstelligen. Dit gebeurt
door middel van een combinatie van ‘lik-op-stuk’, toegesneden zorg en door aandacht voor broers en zussen om te
voorkomen dat zij zich negatief ontwikkelen.
De Top60 aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Gouda en een groot aantal (veiligheids)partners binnen
het Veiligheidshuis Hollands Midden. Op dit moment hebben de volgende organisaties zich aan de Top60
gecommitteerd: Politie Eenheid Den Haag, Openbaar Ministerie Den Haag, Stichting Reclassering Nederland, Palier,
Bureau Jeugdzorg, MEE Plus, Penitentiaire Inrichting Zoetermeer, GGD Hollands Midden, Bureau Leerlingzaken / RMC,
Raad voor de Kinderbescherming, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Meerdere partijen zullen
gedurende de Top60 aanpak voor participatie aan de Top60 worden benaderd.

