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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari onder meer de volgende
besluiten genomen:

Zonnepanelen op dak Cultuurhuis Garenspinnerij
Het dak van Cultuurhuis Garenspinnerij is geschikt voor het plaatsen van 216 zonnepanelen. Met
Kunstpuntgouda (KPG) zijn afspraken gemaakt over een leveringsovereenkomst energie door
de gemeente aan KPG. Uit de financiële berekening blijkt dat de investering in zonnepanelen de gemeente
een jaarlijks voordeel oplevert van € 511,-. Deze investering geeft invulling aan de gemeentelijke
duurzaamheidsambities, zoals verwoord in het huidige coalitieakkoord en het Actieprogramma Energie van
de gemeente Gouda 2012-2014. De verwachting is dat de zonnepanelen in april 2016 in gebruik worden
genomen.

Actieplan 2016 Gouds Veiligheidsbeleid
Veiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt in Gouda. In 2015 is hier hard aan gewerkt door de
gemeente en haar veiligheidspartners. In de Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn hiervoor de
kaders beschreven die naar concrete acties zijn vertaald in het IVB actieplan 2016.
Prioriteiten
Zoals ook in het IVB Actieplan 2015 zijn in 2016 de veiligheidsprioriteiten: Aanpak van High Impact Crime,
met nadruk op aanpak woninginbraken, tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, terugdringen van
sociale overlast en voorkomen van radicalisering.
Daling en werk aan de winkel
In 2015 is op diverse terreinen een daling in de cijfers gerealiseerd. Het totaal aantal misdrijven is in 2015
fors afgenomen (-19%). Er zijn met name minder geweldsincidenten (bedreiging en mishandeling) geweest,
minder fietsendiefstallen en minder vernielingen. Echter niet alle doelstellingen zijn gehaald. Zo is het aantal
woninginbraken in 2015 helaas niet gedaald met 10% zoals de doelstelling was. Het aantal inbraken is in
2015 nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2014. Daar zal onder ander ook in 2016 een belangrijke
focus op komen te liggen, want de inbraakcijfers moeten gaan dalen.
Nieuwe acties voor 2016
Per prioriteiten worden de acties voor 2016 beschreven. Nieuw hierin zijn de volgende zaken:
Aanpak woninginbraken: scherpere keuzes per project, focus op directe acties bij inbraakgolven en
duidelijke voorlichting over preventieve maatregelen, stimuleren whatsappgroepen en buurtbijeenkomsten.
Aanpak jeugdoverlast: het opstarten van een dagbestedingproject in Gouda en koppeling onderzoek naar
drugsnetwerken (2015) met onderzoek naar ondermijning (2016) en jeugdcriminaliteit.
Sociale overlast: mei 2016 oplevering van districtelijk plan van aanpak voor overlast verwarde personen.
Radicalisering: inzet versterkingsgelden van het rijk van € 335.000 voor intensiveren van de preventieve
aanpak.
Top 60 aanpak
Met de Top 60 wordt de jeugdcriminaliteit aangepakt. Het resultaat hiervan wordt gemeten aan de hand van
recidive. In 2015 zijn 24 van de 60 jongeren die onder de aanpak vielen een of meerdere malen
aangehouden voor een misdrijf. Dit betreft 40% van het totaal. Doelstelling om in 2018 op 50% uit te komen
is hiermee in 2015 al ruim gehaald. Het blijft zaak om dit vast te houden. 8 casus zijn in 2015 positief
afgesloten. In 2016 blijft de Top 60 zich richten op jonge criminelen die High Impact Crimes plegen (overval,
inbraak en straatberoving).

