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Eén jaar Goudse Top60 aanpak
positieve ontwikkeling zet door
De Top60 is nu ruim één jaar actief en de voorzichtige positieve ontwikkeling sinds de start van
de Top60, heeft zich in het tweede half jaar verder doorgezet. De woninginbraakcijfers (- 22%)
en jeugdoverlastcijfers (- 33%) laten in het eerste half jaar van 2014 een verbetering zien ten
opzichte van het eerste half jaar van 2013. Ook is er een positieve trend gezet in het recidiveaantal. Top60-jongeren zijn in het afgelopen jaar (juli 2013 - juli 2014) minder vaak
aangehouden voor een misdrijf dan in het jaar daarvoor (77% - 61%).
Burgemeester Schoenmaker: ‘Sinds de start van de Top60 aanpak in juli 2013 zien we voorzichtige
positieve resultaten. Ik ben blij dat deze ontwikkeling zich ook in het tweede half jaar Top60 aanpak
heeft doorgezet. Uiteindelijk is het doel van de Top60 aanpak een doorbraak te bewerkstellingen in
het gedrag van Top60 leden. Zover zijn we nog niet, maar er wordt met alle partijen heel hard gewerkt
binnen de drie pijlers van de Top60-aanpak, om deze positief ingezette ontwikkeling nu verder uit te
bouwen.’
Samenwerking
Bij de start van de Top60 zijn verschillende partijen vanuit politie, justitie en zorg betrokken. Door alle
partijen is een Top60-convenant ondertekend. In het afgelopen half jaar hebben ook scholen dit
convenant ondertekend. Momenteel lopen er ook afspraken met het UWV voor informatie-uitwisseling.
Sinds 1 juli 2014 is de werkwijze van de Top60 aanpak ondergebracht in het Veiligheidshuis MiddenHolland. Nieuwe instroom voor de Top60 aanpak vindt nu plaats via de briefing van het
Veiligheidshuis.
Drie pijlers
De Top60 aanpak is een persoonsgerichte aanpak en 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. 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. Alleen aanhouden en veroordelen leiden vaak niet tot het veranderen van het gedrag.
In de Top60 aanpak wordt maatgericht gewerkt en wordt per Top60 klant bekeken welke interventies
er nodig zijn met het uiteindelijk doel het hardnekkige gedrag te veranderen. Partners in de Top60
aanpak hebben elkaar binnen de drie pijlers steeds vaker gevonden en vindt meer afstemming plaats
over aanpak en werkwijze. Hierdoor is meer mogelijk op casuïstiek niveau.
Top60 aanpak
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

