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Voorwoord
Voorwoord zal worden geschreven met input uit de parallelsessie van 7 maart.
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Mensen maken de stad
Algemeen
‘Gorinchem is een stad die bereikbaar is, een stad
die schoon is, een stad waar je prettig en duurzaam
kunt wonen, je zorg kunt ontvangen, kunt werken,
naar school gaat en onderneemt’ (bron: Gorkums
Akkoord)
Gorcumers moeten zich veilig voelen op straat, bij
de sportvereniging, op school en zeker ook thuis.
Dat gevoel van veiligheid is waar we als gemeente
met onze (veiligheids)partners en inwoners stevig
aan blijven werken. Met elkaar zorgen we ervoor dat
veiligheid en leefbaarheid in Gorinchem de
komende jaren een stevige plek krijgen.
We zetten in op het behouden en verstevigen van
de veiligheid(sbeleving) op de lange termijn en
staan klaar wanneer acute incidenten of
crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde
aandacht vragen.
In de afgelopen decennia is het
veiligheidsvraagstuk ingrijpend veranderd. Daar
moeten we op inspelen. Bepaalde criminaliteit is
gedaald (woninginbraak, fietsendiefstal en auto
inbraak) maar ondanks de daling blijven die wel
onze aandacht vragen.
Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks
van veiligheidsonderwerpen, variërend van
woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot
verkeersveiligheid, ondermijning en
drugsbestrijding. Voor de aanpak van al deze
thema’s zijn heel wat instrumenten beschikbaar
voor de gemeente Gorinchem en kan ook gedacht
worden aan allerlei (nieuwe) oplossingen.
Om dat voor elkaar te krijgen, is een Integraal
Veiligheidsplan (IVP) onmisbaar. Het is het kader
voor het veiligheidsbeleid in zijn totaal binnen de
gemeente.
In dit Integrale veiligheidsplan (IVP) voor de periode
2019-2022 concentreren we ons zowel op de
thema’s die de Gorcumers het meest raken of hun
gevoel voor veiligheid aantasten, als ook landelijke
en regionale trends en thema’s waarbij we als
gemeente de regie voeren.

speelt in het werken aan leefbaarheid en veiligheid
in de stad, maar ook inwoners en externe partners.
Proces
Tijdens de werkateliers in september 2017 is
bewoners en ondernemers over veiligheid rondom
evenementen en horeca gesproken. In maart 2018
is de burgemeester in gesprek geweest met
inwoners en de buurtpreventieteams uit Gorinchem
over hun veiligheid(sbeleving) en aandachtspunten.
In juni 2018 heeft samen met de politie een
veiligheidsavond plaatsgevonden met de raad
waarin de uitkomsten van de bewonersavond zijn
gespiegeld met de beeldvorming en behoeften van
de raad.
Tevens zijn in oktober 2018 gesprekken gevoerd
met onze interne en externe veiligheidspartners
(zoals politie, Poort6, Dienst Gezondheid & Jeugd,
Sociale teams, platform Sociale Veiligheid Merwede
Lingelijn, Security5, Camera Uitleesruimte).
Deze brede, gezamenlijk input heeft de basis
gevormd om tot de volgende prioriteiten te komen:
veilige wijken, zorg & veiligheid, ondermijning,
sociale stabiliteit, fysieke veiligheid,
cybercrime/informatie veiligheid en veilig uitgaan &
evenementen. Deze prioriteiten zijn in lijn met de
plannen en maatregelen van deze partners.
In het hoofdstuk ‘onze visie voor een leefbare en
veilige stad’ staan de samen met onze
(veiligheid)partners en inwoners geformuleerde 8
uitgangpunten die de basis vormen voor visie en de
aanpak en prioriteiten op het gebied van veiligheid
voor de periode 2019-2022.
In het hoofdstuk ‘prioriteiten’ staat per prioriteit
beschreven wat we samen met onze partners al
doen, wat we willen bereiken, wat we gaan doen en
wat Gorcumers en ondernemers kunnen doen.
En verder?
Op basis van dit Integraal Veiligheidsplan 2019
2022 zal een jaarlijks uitvoeringsprogramma
gemaakt worden. In het uitvoeringsplan worden de
concrete activiteiten nader uitgewerkt.

Participatie
De rol van de overheid is veranderd. In de
afgelopen jaren heeft Gorinchem een koers
ingeslagen waarbij de overheid inwoners en buurten
graag meer wil betrekken bij de aanpak van
problemen met overlast en onveiligheid en hun
woonomgeving. Tijdens de bijeenkomsten met
inwoners, bewonersgroepen en
buurtpreventieteams kwam naar voren dat het
belangrijk is dat niet alleen de gemeente een rol
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Visie voor een leefbare en veilige
stad
De rol van de overheid is veranderd. In de
afgelopen jaren heeft Gorinchem een koers
ingeslagen waarbij de overheid inwoners en buurten
graag meer wil betrekken bij de aanpak van
problemen met overlast en onveiligheid in hun
woonomgeving. Om dit IVP uit te kunnen voeren
vinden we het belangrijk dat niet alleen de
gemeente een rol speelt in het werken aan
leefbaarheid en veiligheid in de stad. We vragen
ook de betrokkenheid van inwoners, ondernemers,
partners en professionals. Daarbij hebben wij een
duidelijke rol: de gemeente fungeert als aanjager,
ondersteunt en brengt partijen samen bij het
aanpakken van de leefbaarheids- en
veiligheidsvraagstukken.
De handhavers (buitengewoon
opsporingsambtenaren) zijn voor de leefbaarheid
actief in de stad aanwezig. Ze zijn benaderbaar voor
iedereen, vervullen een preventieve- en
signalerende rol en spreken mensen aan op hun
gedrag. Ze houden, in goede samenwerking met de
politie, toezicht op de naleving van de wet- en
regelgeving en treden waar nodig verbaliserend op.
We nodigen inwoners uit om met initiatieven te
komen die bijdragen aan de veiligheid in de stad of
de eigen buurt. Daardoor worden de sociale
verbindingen versterkt en creëert dit een positief
gevoel van verbondenheid in de woonomgeving.
Veiligheid draagt op die manier bij aan een sociale
en stabielere samenleving.
Samen met onze (veiligheids)partners en inwoners
hebben we 8 uitgangpunten geformuleerd die de
basis vormen voor de visie en de aanpak en
prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de
periode 2019-2022.
1 Het verhaal achter de cijfers
Veel inwoners ervaren de tijd waarin we leven als
een tijdperk van onzekerheid. Er is behoefte aan
een bestuur dat als baken van betrouwbaarheid en
ankerpunt fungeert. Wij willen open de dialoog
aangaan over wat inwoners bezighoudt. We moeten
verder durven kijken dan de cijfers uit registraties en
monitoren. Die cijfers lijken immers zo hard, maar
bieden slechts schijnzekerheid. Meer dan ooit is het
nodig te kijken naar het verhaal achter deze cijfers.
Wij luisteren naar de signalen van onze inwoners en
richten ons op wat zij belangrijk vinden.
2 Samen met de stad
Een veilig en leefbaar Gorinchem is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. We
investeren in goede en langdurige relaties,
samenwerkingsverbanden en netwerken. We
werken samen met inwoners, ondernemers,

maatschappelijke organisaties,
geloofsgemeenschappen, het jongerenwerk en
verenigingen aan de veiligheid in onze stad. Onze
maatschappelijke partners, zoals de wijkteams, het
Sociaal Team en scholen, spelen een belangrijke
rol. Zij zijn in staat om problemen in een vroeg
stadium te herkennen en samen met ons op te
pakken.
3 Kwetsbare groepen
We zetten in op persoonsgerichte aanpakken
waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten
bundelen. Dat vergroot de kans op succesvolle en
duurzame oplossingen voor onze kwetsbare
inwoners. We begeleiden de statushouders en
nieuwkomers in de stad en zetten de nazorg van ex
gedetineerden voort. De doelgroep jeugd, met name
de preventieve aanpak, blijft onze onverminderde
aandacht houden.
4 Burger in beweging
Gorcumers zijn initiatiefvolle inwoners en
ondernemers. Het succes van Bliek in Actie en
andere inwonersinitiatieven zoals de diverse
buurtpreventieteams binnen Gorinchem, tonen dit
aan. We worden steeds vaker benaderd voor
initiatieven die de samenhang in wijken verbetert en
die een positief effect hebben op de veiligheid in de
wijken. Voor het slagen van deze initiatieven
ondersteunen en investeren wij in wijken en
buurten. We geven onze professionals en inwoners
de ruimte om gezamenlijk, maar vooral ook flexibel
en slagvaardig, in te spelen op vragen,
verwachtingen en wensen die leven in onze stad.
Dit versterkt niet alleen de onderlinge band, maar
leidt ook tot meer medeleven en zorg voor elkaar.
5 Preventie
Wat zijn dalende criminaliteitscijfers waard als
inwoners zich niet ook veiliger voelen? De beleving
van veiligheid van personen wordt deels bepaald
door factoren op landelijk niveau, maar ook lokaal
moet er aandacht blijven en komen voor de beleving
van inwoners. We zetten daarom in op preventie en
communicatie. Hiermee worden inwoners bewust
gemaakt over veiligheid en wordt hun inzicht in hun
eigen rol hierin vergroot. Dit bevordert het
veiligheidsgevoel.
6 Optreden als één overheid
Het is belangrijk om samen met onze
veiligheidspartners als één overheid op te treden.
Samen hebben we meer bevoegdheden en kunnen
we efficiënter optreden. We zorgen voor
duidelijkheid voor onze inwoners.
7 Naleving van regels
Voorkomen waar het kan en handhaven waar het
moet. We bevorderen naleving van regels door in te
zetten op effectieve manieren van
gedragsbeïnvloeding. We werken hiervoor niet
alleen samen met onze externe partners maar ook

4

met onze eigen boa’s en toezichthouders. De
laatsten zijn onze oren en ogen in de wijk en zijn
onmisbaar voor het ondersteunen van onze
veiligheidsthema’s. Daarnaast versterkt de
aanwezigheid van boa’s het veiligheidsgevoel.
Hiervoor is er een directe link met het VTH beleid en
uitvoeringsplan en worden prioriteiten onderling
goed op elkaar afgestemd.
8 Technische ontwikkelingen
Steeds vaker worden technische middelen ingezet
(cameratoezicht, bodycam’s) om de politie (en
gemeente) te ondersteunen in haar werk. Daarnaast
maken diverse partijen (politie, het platform sociale
veiligheid MLL en Security 5) intensief gebruik van
de Camera Uitleesruimte (CUR). Op andere
gebieden ontwikkelen zich duurzame technische
oplossingen (voor bijvoorbeeld verlichting) die een
positieve bijdrage kunnen leveren aan het
veiligheidsgevoel (zogenaamde slimme verlichting).
We zullen de komende jaren onderzoeken hoe deze
middelen en ontwikkelingen een passende bijdrage
kunnen (blijven) leveren aan een goed
veiligheidsgevoel.
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Prioriteiten 2019-2022
Het afgelopen anderhalf jaar is breed input
opgehaald bij inwoners, (veiligheids)partners,
en politiek over waar we als gemeente de
komende jaren op het gebied van veiligheid
mee bezig moeten zijn en waar we de regie op
moeten voeren. Deze brede, gezamenlijke
input heeft de basis gevormd om tot 8
prioriteiten te komen.
Op dit moment zijn de diverse beleidstukken
nog in ontwikkeling. Vooruitlopend hierop is
over en weer input geleverd. Zo is bijvoorbeeld
samengewerkt en input opgehaald over de
inhoud en het uitvoeringsplan van het
Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid
(VTH beleid), over het Preventie en
Handhavingsplan Alcohol, het integraal Sociaal
Beleid, het Evenementenbeleid, het Bibob
beleid en het Diversiteitsbeleid.
1. Veilige wijken
Waar gaat het om?
De sociale kwaliteit van een wijk of buurt wordt
sterk beïnvloed door intermenselijke relaties.
Belangrijke positieve aspecten zijn de
betrokkenheid van inwoners bij de buurt, de
kwaliteit van de sociale netwerken, informele
sociale controle en de samenredzaamheid. De
sociale kwaliteit komt onder druk te staan door
problemen als woonoverlast, overlast van
verwarde personen, drank- en drugsoverlast
en jeugdoverlast.
Professionals zien dat de tolerantiegrens van
inwoners opschuift en dat inwoners hun
klachten steeds vaker rechtstreeks neerleggen
bij het bestuur. Het elkaar aanspreken op
gedrag is niet meer zo vanzelfsprekend. Het
aantal casussen woonoverlast en de
complexiteit ervan neemt toe. Daarnaast
constateren de professionals dat soms
conflicten in het buitenland leiden tot ruzies in
de wijk tussen inwoners.
Uit de cijfers van het rapport vuurwerkoverlast
blijkt dat in diverse wijken inwoners relatief
veel overlast ervaren van vuurwerk.
Ook verkeersoverlast in de vorm van te hard
rijden of agressief rijgedrag is van invloed op
de sociale kwaliteit in de woonomgeving.
Verder zien we dat de bevolking vergrijst en
dat er aandacht moet zijn voor de senioren in
de samenleving.

Wat zeggen de cijfers?
Gorcumers voelen zich overwegend (zeer)
veilig (84%). De door de politie geregistreerde
overlast neemt sinds 2015 af (landelijke trend).
Gorcumers ervaren iets minder overlast van
buurtinwoners en jeugd. Het percentage
meldingen over verkeersoverlast is de
afgelopen jaren gedaald. Toch is gebleken dat
onze inwoners zich hier met name zorgen over
maken. Verder ervaren in bepaalde wijken
inwoners meer overlast gerelateerd aan drank
en drugs.
Wat willen we bereiken?
 Woonoverlast aanpakken
 Afname van verkeersoverlast die inwoners
als zodanig ervaren
 In blijven zetten op terugdringen
woninginbraken
Wat doen we al?
De integrale overlastaanpak werpt langzaam
haar vruchten af. De overlastcijfers op het
gebied van verkeers- en jeugdoverlast zijn licht
afgenomen. Het continueren van de
overlastaanpak blijft van belang om de
positieve ontwikkeling vast te houden.
Drugsoverlast rond locaties waar jongeren
verblijven (onder andere scholen en
sportvoorzieningen) pakken we aan. Als er
concrete signalen van drugshandel of
problematisch drugsgebruik zijn, wordt door de
samenwerkende partners adequaat
opgetreden. Op het gebied van preventie
hebben met name de jongerenwerkers een
belangrijke signalerende en voorlichtende
functie. Voor scholen en andere partners die
veel contact hebben met jongeren is het
mogelijk om beroep te doen op deskundigen.
Overlast rondom coffeeshops wordt stevig
aangepakt. De politie en de Gorcumse boa’s
voeren (on)aangekondigde controles uit.
Inwoners geven aan verkeersoverlast als grote
bron van ergernis te ervaren. Te hard rijden en
agressief rijgedrag zorgen voor (het gevoel
van) onveiligheid in het verkeer. We nemen
waar mogelijk maatregelen om bijvoorbeeld de
snelheid van autoverkeer te verlagen op
plaatsen waar inwoners die onveiligheid
voelen.
We geven voorlichting aan ouders van
middelbare scholieren over middelengebruik
(alcohol, roken, drugs) en gamen.
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Wat gaan we doen?
 We zetten in op een wijkgerichte
aanpak van toezicht en handhaving
door onze opsporingsambtenaren
 We nemen, in overleg met inwoners,
maatregelen om onveilig
verkeersgedrag van auto’s en
brommers in de binnenstad en in de
wijken terug te dringen en treden
handhavend op wanneer het nodig is
 We zoeken samen met inwoners naar
oplossingen voor verkeersoverlast.
Indien gedragsmaatregelen niet
mogelijk en haalbaar zijn wordt
gekeken naar infrastructurele
maatregelen
 Er zal een maatschappelijk debat
worden gevoerd hoe in de toekomst
om te gaan met vuurwerk
Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
 Mede-inwoners bij kleine irritaties of
eenmalige overlast aanspreken op hun
gedrag
 Aangifte doen van woninginbraak,
vandalisme en overlast bij de politie
via de website: www.politie.nl
 Tijdig hulp zoeken bij burenruzies om
ernstige conflicten te voorkomen (o.a.
door inzet van buurtbemiddeling:
www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling)
 Verkeersonveilige situaties melden bij
Veilig Verkeer Nederland via de
website: participatiepunt.vvn.nl
 Melden van vuurwerkoverlast bij de
politie, 0900-8844.
 Discriminatie melden bij Radar
(https://radar.nl/)
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2. Zorg & Veiligheid
Waar gaat het om?
Een klein deel van de Gorcumse inwoners met
ernstige problemen op meerdere leefgebieden
vertoont gedrag of handelt zo, dat dit zowel het
zorgdomein als het veiligheidsdomein raakt.
Het kan gaan om bijvoorbeeld huiselijk geweld,
incidenten verwarde personen, zedenzaken of
veelplegers. Dit kan gevolgen hebben voor
gezamenlijk inzet vanuit zorg en veiligheid.
Oorzaak en gevolg lopen dwars door elkaar
en zijn even divers als hardnekkig: psychische
klachten, verslaving, schulden, werkloosheid of
een combinatie hiervan. Vroeg signaleren en
het inzetten van (zorg) interventies in een
samenwerking op het snijvlak van zorg en
veiligheid, vergroot de kans op beheersing en
bijsturing van problematiek.
Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving
veel waarde gehecht aan zelfredzaamheid,
eigen probleemoplossend gedrag of
zelfstandigheid. Voor dat deel van de inwoners
als hierboven omschreven, is dit tijdelijk of
structureel niet haalbaar. Hiervoor is
aanvullende inzet noodzakelijk vanuit de
openbare geestelijke gezondheidszorg
(bemoeizorg) al dan niet in combinatie met
justitiële maatregelen om het verlies van
zelfregie en zelfstandig functioneren te
corrigeren of te herstellen.
Ook in Gorinchem zien we de meldingen over
personen met verward/overspannen gedrag
toenemen. Deze meldingen komen in alle
gradaties van zorgsoorten en meldingszwaarte
voor. Een deel van de meldingen geeft
omgevingsoverlast.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Jeugd verdient daarom extra aandacht. Met de
meeste jongeren gaat het, al dan niet met wat
ondersteuning, goed. Een klein deel evenwel
vertoont risicogedrag, geeft overlast, is
slachtoffer van loverboys (mensenhandel), is
verslaafd, is in een vorm van criminaliteit
beland of is zelf slachtoffer van
(huiselijk)geweld. In veel gevallen is er sprake
van combinatie van achterliggende problemen
(gezin, geen of onvoldoende dagbesteding
(school of werk) en persoonlijkheidsproblemen
zoals een licht verstandelijke beperking (LVB).
Wat zeggen de cijfers?
We zien een landelijke toename van het
aantal meldingen en de problematiek
ervan bij het meldpunt Zorg en Overlast
(OGGZ). Het aantal politie registraties van

overlast door personen met verward/
overspannen gedrag is sinds 2015
gestegen met 71 %. Met de inzet van het
Project Wijk GGD’er zien we de groei weer
afnemen.
Daarnaast is een stijging te zien in het
aantal meldingen huiselijk geweld &
kindermishandeling en het opleggen van
tijdelijke huisverboden.
Het aantal meldingen rondom
burenoverlast is redelijk stabiel rond de
100 meldingen per jaar. Hierbij de
kanttekening dat er geen categorie
woonoverlast is waarbinnen de politie
registreert.
Wat willen we bereiken?
 Verdere intensivering en afstemming/
samenwerking door alle partijen door
gezamenlijke aanpak waarbij de
inwoner centraal staat. Dit betekent
ook dat we de bereidheid moeten
hebben om soms mee te werken aan
creatieve oplossingen die niet in het
standaard systeem passen
 We zetten in op verschuiving naar
handelen op vroeg signaleren
 We zetten ons in om escalaties en
crisissituaties te voorkomen. Daar
waar de veiligheid van personen in het
geding is, moet handelend worden
opgetreden
 We hebben speciale aandacht voor
inwoners die kwetsbaar zijn
Wat doen we al?
We werken (regionaal en lokaal) intensief
samen met de zorgpartijen en politie om
per geval een passende aanpak te
ontwikkelen: de persoonsgebonden
aanpak.
We zetten, als nodig, wettelijke
mogelijkheden in: de Wet Bijzondere
opneming psychiatrische ziekenhuizen
(Wbopz).
We werken met een gecoördineerde
aanpak samen met veiligheidspartners bij
huiselijk geweld via Veilig Thuis en
toepassing van de Wet Tijdelijk
Huisverbod.
We werken met een tweesporenaanpak bij
jeugd (straf en zorg) gericht op het bieden
van perspectief en inzet van straf(recht)
waar nodig. De aanpak is ook gericht op
het gezin (ouders, broertjes en zusjes) en
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de sociale omgeving (vrienden, school,
sport, vrije tijd). Vroegtijdig signaleren en
ingrijpen (verbinden van leefwerelden en
versterken van de basis) is daarbij
essentieel om overlast en criminele
carrières te voorkomen of te doorbreken.
Door preventie-activiteiten van Stichting
Halt te baseren op Haltstrafzaken en te
combineren met breed ingezette preventie
activiteiten, worden jongeren meer bewust
van hun handelen en de gevolgen
daarvan.
Wat gaan we doen?
 We werken regionaal samen aan de
doorontwikkeling van de regionale
ontwikkelagenda sluitende Aanpak
Mensen met Verward Gedrag ZuidHolland Zuid. De lokale aanpak voor
mensen met verward gedrag krijgt
vorm met de continuering van het
project WijkGGD-er
 We trainen ons gemeentelijk personeel
met een publieksfunctie om te leren
omgaan met mensen met verward
gedrag/ ‘ander gedrag’
 We gaan door met de Nazorg voor ex
gedetineerden gericht op
maatschappelijke re-integratie
 We implementeren de Wet aanpak
woonoverlast (WAW) om structurele
ernstige woonoverlast aan te pakken
met bestuurlijk instrumenten
 We implementeren de nieuwe Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) en de Wet zorg en dwang
(Wzd) vanaf 2020 in de gemeentelijke
processen
 We anticiperen op de wijziging in de
Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
 We intensiveren de samenwerking
tussen Veilig Thuis en het integraal
Sociaal Team 0-100 +
 We zoeken de afstemming van
preventie-activiteiten op de
(repressieve) inzet in de
veiligheidsketen
 We investeren op ontwikkelen naar
een inclusieve samenleving in alle
wijken van Gorinchem waarin we oog
hebben voor elkaar en samen de wijk
maken





Meldpunt Zorg & Overlast wanneer u
zich ernstig zorgen maakt over iemand
in uw omgeving. Meer informatie is te
vinden op de website:
www.meldpuntzorgenover
last.ggdzhz
Contact opnemen voor advies en
informatie of melding van Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling bij
Veilig Thuis. Meer informatie is te
vinden op de website
www.veilighthuiszuidhollandzuid.nl
Bij gevaar of dreiging contact
opnemen met de politie op 0900-8844
of bij acute dreiging 112

Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
 *
Contact opnemen voor advies
en informatie of melding met het
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3. Vermogens- en geweldscriminaliteit
Waar gaat het om?
De geregistreerde en traditionele criminaliteit
neemt in Gorinchem af. Deze meerjarige trend
is waarneembaar in heel Nederland. De
gezamenlijke inzet van politie, gemeente,
inwoners en andere partners werpt haar
vruchten af. Het percentage Gorcumers dat
slachtoffer is van een vermogens- of
gewelddelict neemt sinds 2015 af. Ondanks de
mooie daling van woninginbraken en
autodiefstal blijven Gorcumers zich hier zorgen
over maken. Het is daarom belangrijk de
resultaten vast te houden door te blijven
monitoren en in te zoomen op hotspots.
Preventieve maatregelen blijven nodig.
Inwoners spelen zelf ook een rol. Zij kunnen
maatregelen nemen in en om de woning. De
extra oren en ogen in de wijk helpen bij het
opsporen van strafbare feiten.
Er is een trend zichtbaar waarin vormen van
inwonersparticipatie en zelforganisatie
toeneemt, bijvoorbeeld buurtpreventieteams,
WhatsApp groepen.
Ouderen worden in toenemende mate
zichtbaar als een kwetsbare bevolkingsgroep
voor bepaalde vormen van criminaliteit, met
name babbeltrucs en woningovervallen.
De mate waarin criminaliteit loont, wordt
bepaald door de afzetmogelijkheden van
buitgemaakte goederen. In het Digitaal
Opkopers Register (DOR) moeten opkopers
verplicht goederen registeren Dit systeem
wordt gekoppeld aan het politiesysteem. Dit
register is voor de politie een goed hulpmiddel
voor de opsporing van inbrekers, overvallers,
straatrovers en andere dieven.
Personen die in het verleden zijn veroordeeld
voor een HIC-delict (overval, straatroof of
woninginbraak) krijgen sinds 2015 speciale
aandacht in het Veiligheidshuis Zuid-Holland
Zuid. Deze zogenaamde HIT aanpak draagt bij
aan het terugdringen van recidive.
Wat zeggen de cijfers?
Het aantal misdrijven in Gorinchem is ten
opzichte van 2015 gedaald met 18%. Dit is
meer dan het regionale gemiddelde. Zo daalde
het aantal woninginbraken van 131 in 2015
naar 90 in 2017. Openlijke geweldpleging
tegen personen nam toe ten opzichte van 2015
en 2016. Het percentage Gorcumers dat
slachtoffer is van een vermogens- en
gewelddelict neemt over de hele linie af sinds

2015. Gorcumers maken zich met name
zorgen over woninginbraken.
Wat willen we bereiken?
 Blijven inzetten op een verdere daling
van de vermogens- en
geweldscriminaliteit
 Zorgen voor een gemeentelijk digitaal
veilige omgeving.
 Versterking van de eigen rol van
inwoners en ondernemers
Wat doen we al?
De daling van de traditionele misdaad is mede
het resultaat van de samenwerking tussen
politie, gemeente, inwoners en andere
partners. De succesvolle aanpak bestaat uit
een combinatie van diverse aanpakken. De
initiatieven door inwoners zelf (de oprichting en
inzet van de diverse preventieteams in
Gorinchem, het gebruik van Whatsapp
groepen, de goede deelname van onze
inwoners aan Burgernet) en het inzetten van
preventieve maatregelen (preventie door
middel van veiligheidsmarkten,
informatiebijeenkomsten voor ouderen,
interactief spel maar ook repressie en nazorg)
sluiten op elkaar aan. We zetten deze
gezamenlijke aanpak voort om de positieve
resultaten vast te houden.
We blijven monitoren en de aandacht vestigen
op plaatsen waar criminaliteit relatief veel
voorkomt. De aanpak is niet alleen gericht op
de zogenaamde High Impact Crimes
(waaronder woninginbraken), maar we trekken
ook gezamenlijk op bij het tegengaan van
diefstal van fietsen en het stelen van en uit
auto’s.
Wat gaan we doen?
We continueren de gezamenlijke aanpak op
het gebied van vermogens- en
geweldscriminaliteit. De komende jaren leggen
we het accent op:






Het blijven stimuleren van en ruimte
bieden aan inwonersinitiatieven op het
gebied van burgerparticipatie en
veiligheid (onder andere Whatsapp
groepen en buurtpreventieteams)
Blijven inzetten op preventie voor alle
bevolkingsgroepen
Samen met politie verlagen van de
drempel om te melden en het doen van
aangifte
Implementeren van het Digitaal
Opkopers Register (DOR) en inzetten
van toezicht op de in- en
verkoopregisters van bedrijven die
handelen in tweedehandsgoederen

10

Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
 Melden van woninginbraak en andere
vormen van criminaliteit bij de politie
via de website: www.politie.nl
 Melden Misdaad Anoniem via de
website:
www.meldmisdaadanoniem.nl
 Ondernemers kunnen zich
verenigingen in een keurmerk Veilig
Ondernemen.
 Inwoners kunnen zich verenigen in
buurtpreventieteams of Whatsapp
groepen en hiervoor contact opnemen
met de gemeente
 Inwoners en ondernemers kunnen
divers jaarlijkse veiligheidsinitiatieven
bijwonen
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4. Ondermijning
Waar gaat het om?
Door Clingendael en in het Nationaal
Dreigingsbeeld 2017 wordt beschreven dat de
georganiseerde misdaad naar verwachting de
komende jaren toeneemt. Oorzaken zijn onder
meer het toenemende gebruik van digitale
technologie door criminele groepen en een
groeiende vraag naar zaken als drugs, wapens
en witwassen. Het gaat om diverse vormen
van criminaliteit die onze samenleving
ondermijnen, de boven- en onderwereld met
elkaar vermengen en een eerlijk
ondernemersklimaat negatief beïnvloeden.
Hoewel ondermijnende criminaliteit niet altijd
zichtbaar is in de openbare ruimte, heeft het
wel zichtbare gevolgen. Denk aan de
verwaarlozing van panden, drugshandel en
branden die veroorzaakt worden door
hennepkwekerijen.
Fenomenen als drugshandel en –productie,
fraude en witwassen en mensenhandel doen
zich ook in Gorinchem voor. De precieze aard
en omvang zijn, zoals gebruikelijk bij deze
fenomenen, onduidelijk.
Criminele netwerken acteren veelal
bovenlokaal, treden weinig in het daglicht. De
verbinding met de lokale samenleving en
economie is niet goed zichtbaar.
Risicofactoren in Gorinchem zijn de
kwetsbaarheid van groepen inwoners, de
infrastructuur en ligging van de stad.
Vergunningen en subsidies worden geweigerd
als deze worden misbruikt voor het faciliteren
van (ondermijnende) criminaliteit.
De Wet Bevordering Integriteits-beoordelingen
(wet BIBOB) kan hiervoor worden ingezet. Op
regionaal niveau wordt samengewerkt in de
aanpak van mensenhandel en prostitutie.
Wat willen we bereiken?
 Het zichtbaar maken van onzichtbare
criminaliteit
 Verbeteren van het verkrijgen van
informatie en vergroten van de
informatiepositie van de gemeente en
haar partners
 Terugdringen aantal hennepplantages
en drugspanden
 Bewustwording van inwoners en
ondernemers, de gemeentelijke
organisatie en maatschappelijke
professionals

Wat doen we al?
We zijn recent begonnen met het trainen van
professionals zodat zij de diverse signalen van
ondermijnende criminaliteit makkelijker en
sneller herkennen. We werken bovendien
samen op regionaal niveau.
Aanvragen van horecavergunningen worden
uitgebreid bekeken. Sinds kort kunnen ook
andere vergunningsaanvragen en subsidies
uitgebreid worden bekeken en geweigerd als
ze worden misbruikt voor het faciliteren van
(ondermijnende) criminaliteit. De Wet
Bevordering Integriteit Beoordelingen door het
Openbaar Bestuur (wet BIBOB) wordt waar
nodig ingezet.
We werken met een gecoördineerde aanpak
met onze veiligheidspartners en de
woningbouwvereniging voor de ontmanteling
van hennepplantages.
Wat gaan we doen?
De essentie van bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit is ‘barrières
opwerpen’, ‘hinderen’. Met onze middelen
kunnen we, in samenwerking met onze
partners, de criminele industrie verstoren. We
denken hierbij aan:
 Bestuurlijke weerbaarheid;
 Maatschappelijke weerbaarheid
(informeren van ondernemers,
inwoners, instellingen over risico’s die
zij lopen en hoe te handelen)
 Het versterken van de lokale
informatiepositie, het voorkomen van
integriteitsschendingen en de aanpak
kwetsbare gebieden
 Aanscherpen van beleid en
regelgeving
 Consequent inzetten van de
beschikbare middelen
 Doorbreken van anonimiteit door
consequent toezicht en handhaving
 Het versterken van de Bibob-aanpak
 Het weigeren, intrekken van
vergunningen en subsidies of onder
aanvullende voorschriften of
beperkingen verlenen van
vergunningen en het niet aangaan van
aanbestedingen en
vastgoedtransacties bij misbruik door/
wegens het faciliteren van
(ondermijnende) criminaliteit
 Samenwerking met onze partners in
het Veiligheidshuis ZHZ en Regionaal
Informatie en Expertisecentrum
Rotterdam (RIEC Rotterdam)
 Implementeren uitkomsten pilot
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adresfraude (Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit / LAA)
Versterking van de samenwerking met
de regiogemeenten voor
gemeentegrens-overstijgende
problematiek
Een intensivering van de aanpak van
drugspanden (artikel 13b van de
Opiumwet)
Evaluatie van het coffeeshopbeleid.
Organiseren van trainingen en
informatiebijeenkomsten voor
professionals met als doel hen bewust
te maken van de risico’s en het
herkennen van signalen van
georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. Deze bijeenkomsten
worden thematisch op het terrein van
drugs, drugsafval en –dumpingen,
witwassen, vastgoed- en zorgfraude
en mensenhandel
Het lokale prostitutiebeleid zal worden
bekeken en waar nodig worden
aangepast
Het uitoefenen van bestuurlijk toezicht
op seksinrichtingen
Stimulering van inwoners en
organisaties om melding te maken van
ondermijnende criminaliteit in
Gorinchem
Stimuleren van medewerkers om
melding te maken van ondermijnende
criminaliteit in Gorinchem via een
intern meldpunt
Inzet extra capaciteit op de aanpak
van ondermijning (incidenteel en in
projectvorm)

Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
Melden van illegale hennepteelt en andere
vormen van ondermijnende criminaliteit bij de
politie via de website: www.politie.nl
Melden Misdaad Anoniem via de website:
www.meldmisdaadanoniem.nl
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5. Sociale Stabiliteit
Waar gaat het om?
De afgelopen jaren is de samenleving
opgeschrikt door terroristische aanslagen met
een groot aantal doden. Onder andere in
Parijs, Nice en Brussel. Het dreigingsniveau
terrorisme staat in Nederland sinds 2013 op
substantieel. Dit wil zeggen dat er sprake is
van radicalisering en rekrutering op
aanzienlijke schaal. Daarbij is de kans dat er
een aanslag in Nederland zal plaatsvinden
reëel.
Radicalisering is de groeiende bereidheid om
diep ingrijpende veranderingen in de
samenleving (eventueel op ondemocratische
wijze) na te streven en/of te ondersteunen. Dit
staat op gespannen voet met of kan een
bedreiging vormen voor de democratische
rechtsorde. Door deze personen in beeld te
hebben kan door een persoonsgerichte
aanpak worden voorkomen dat de stap naar
terrorisme wordt gemaakt.
Sociale stabiliteit houdt in dat onze
samenleving bestand is tegen conflicten van
binnenuit en van buitenaf. Het gaat om het
organiseren van duurzame veerkracht in de
samenleving zodat deze tegen ‘een stootje’
kan. Dit maatschappelijk evenwicht vraagt om
voortdurend onderhoud van netwerken waarbij
iedereen aan zet is: inwoners,
gemeenschappen, organisaties, overheid en
de samenleving als geheel.
Uit een landelijk onderzoek onder de
professionals die met jongeren werken wordt
duidelijk dat zij zich zorgen maken om
toenemende sociale spanningen en de wij - zij
mentaliteit (in de klas, op straat, bij
sportverenigingen en in de samenleving). Dit
wordt ook bevestigd door Gorcumse
professionals. Gezien de toename van sociale
spanningen, maatschappelijk onrust, de
voedingsbodem voor sympathisanten en
terugkeerders, kiest de gemeente ervoor om
de ingezette integrale samenwerking vanuit
onderwijs, zorg en veiligheid onder regie van
het Veiligheidshuis voort te zetten.
Complexe meldingen worden besproken in het
casusoverleg van het Veiligheidshuis
Rotterdam Rijnmond. Kernpartijen in het
casusoverleg zijn de politie, het Openbaar
Ministerie en de gemeente. De Raad voor de
Kinderbescherming en Reclassering
Nederland, dienst Terugkeer en Vertrek
zijn casuspartijen.

Wat zeggen de cijfers?
Vanaf 2015 zijn diverse meldingen bij de
gemeente binnengekomen over signalen van
extremistisch of radicaal gedrag bij individuele
personen.
Wat willen we bereiken?
We willen sociale spanningen tussen groepen,
maatschappelijke onrust, polarisatie en
radicalisering voorkomen.
We volgen de doelstelling emancipatie- en
diversiteitsbeleid: “De gemeente bevordert
de sociale acceptatie en veiligheid van alle
inwoners van Gorinchem. Alle inwoners in
Gorinchem zullen in gelijke gevallen gelijk
worden behandeld. Daarbij kan iedereen
meedoen en voelt zich onderdeel van
Gorinchem.”
Wat doen we al?
Het voorkomen van deze sociale spanningen
is mogelijk door met elkaar aan een
samenleving te werken waarin (groepen)
inwoners zich met elkaar verbonden voelen.
Elkaar kennen en gekend worden is de basis
voor vertrouwen en stimuleert ook de
dialoog.
Daarom werken we aan de gehele
samenleving. We bouwen en onderhouden
netwerken.
Wat gaan we doen?
 We treffen maatregelen gericht op
het verminderen van
voedingsbodems voor radicalisering
 We versterken de samenwerking
tussen onderwijs, zorg en veiligheid
bij complexe problematiek van
personen
 In de stad kunnen zich incidenten
voordoen die het veiligheidsgevoel
aantasten en tot onrust (kunnen)
leiden. De gemeente roept in die
gevallen, op een zo vroeg mogelijk
moment, een team van professionals
bijeen om maatschappelijke onrust
terug te dringen of te voorkomen
 We optimaliseren het delen van
informatie tussen verschillende
professionals
 We zetten educatie in zodat jongeren
leren om te gaan met
(culturele/seksuele) diversiteit en
krijgen volwassenen een kans hun
plek in de maatschappij te
verwezenlijken
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We stimuleren diversiteit in de stad
en het voorkomen van de
spanningen tussen verschillende
bevolkingsgroepen door middel van
ontmoeting

Wat kunnen inwoners en instellingen
doen?
Zorgen over extremisme en radicalisering in
een zo vroeg mogelijk stadium melden bij de
gemeente of bij de politie via
telefoonnummer 0800-8844
Inwoners kunnen zelf activiteiten organiseren
(denk daarbij aan een buurt of straatfeest of
het tolerantiepad).
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6. Fysieke veiligheid
Waar gaat het om?
De aanwezige (rijks-)wegen, water, rails,
bruggen, bedrijventerreinen leveren bij elkaar
veel en vooral specifieke risico’s op het gebied
van fysieke veiligheid (met name brand-,
water-, externe veiligheid en crisisbeheersing).
Deze risico's nemen toe en worden complexer
door een toename van het vervoer over water,
weg en spoor. Daarnaast spelen
klimaatwijzigingen (meer extreem weer) en de
mogelijke gevolgen van cybercrime een rol.
Veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en
zelfredzaamheid zijn belangrijk voor de
veiligheid van de inwoners van onze stad.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ) voert voor Gorinchem taken uit op
het gebied van risico- en crisisbeheersing.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(OZHZ) voert taken uit op het gebied van de
wettelijke milieu- en omgevingstaken
(vergunningverlening, toezicht en handhaving)
namens de Provincie Zuid-Holland en
Gorinchem. De OZHZ draagt met zijn kennis
en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en
leefbaarheid.
Wij zijn intensief betrokken bij de thema’s die
van belang zijn voor de gemeente Gorinchem.
De komende jaren krijgen we te maken met de
gevolgen van klimaatverandering. Door deze
ontwikkelingen nemen risico’s toe en neemt
ook de problematiek toe. Het is daarom van
groot belang dat de samenwerking met de
Veiligheidsregio verdere invulling krijgt.
Door het analyseren van data over risico’s en
incidenten willen we beter (kunnen) inspelen
op de informatievoorziening en het
voorbereiden van de inwoners op incidenten in
de directe leefomgeving.
Het programma Zelfredzaamheid van de
VRZHZ biedt extra ondersteuning aan
kwetsbare mensen, zoals ouderen en
personen met verward gedrag. Inwoners
ontvangen informatie over hoe zij de
veiligheid voor zichzelf en anderen kunnen
verhogen. Bij dit programma is de gemeente
intensief betrokken.
Het onderhouden van een strategisch netwerk
is nodig om maximaal invloed uit te oefenen
rondom belangrijke ontwikkelingen. Inwoners
en ondernemers zijn zelf ook verantwoordelijk
voor de veiligheid in hun huizen en bedrijven.
De rol van de gemeente is informatie te geven

over hoe zij de veiligheid voor zichzelf en
anderen kunnen verhogen.
In het programma Zelfredzaamheid van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is extra
aandacht voor de veiligheid van niet
zelfredzame, oudere en verwarde personen.
Bewustwording en zelfredzaamheid zorgen
ervoor dat de verantwoordelijkheid voor de
(eigen) veiligheid van Gorcumse inwoners op
een hoger niveau komt, waarbij specifieke
aandacht is voor de kwetsbare inwoners van
de stad
Wat zeggen de cijfers?
Het aantal keer uitrukken van de brandweer
ligt de afgelopen jaren op hetzelfde niveau
(ongeveer 340 uitrukken per jaar). Dit kunnen
meldingen en incidenten zijn in verband met
brand, gevaarlijke stoffen, hulpverlening in
gebouwen, op wegen, spoor en water. Per jaar
komen gemiddeld genomen 1-2 grote
complexe incidenten voor die
opgeschaald worden conform de GRIP
structuur. Daarnaast zien we dat het aantal
incidenten waarbij conform de GRIP structuur
wordt gewerkt, de laatste jaren is toegenomen.
Wat gaan we doen?
We intensiveren de gemeentelijke regie op de
samenwerking met de veiligheidspartners.
Binnen deze aanpak is specifieke aandacht
voor:

Het voorkomen van incidenten,
slachtoffers en schade

Een daadkrachtige gemeentelijke
crisisorganisatie. Mocht er een incident
plaatsvinden dan staat de gemeente
samen met de regionale hulpdiensten
klaar om deze te bestrijden

Meedenken over beleidsprioriteiten en
veiligheidsthema’s bij het opstellen van
het regionaal risicoprofiel (2019) en het
regionaal beleidsplan van de VRZHZ
(2022-2025)
We vergroten de bewustwording en
zelfredzaamheid van de (eigen) veiligheid van
onze inwoners door:
•
Informatie te geven over hoe inwoners
de veiligheid voor zichzelf en anderen
kunnen verhogen
•
In het programma Zelfredzaamheid
extra aandacht te geven aan de
veiligheid van niet-zelfredzame ouderen
en personen met verward gedrag
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Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
In Nederland zijn we goed voorbereid op
noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd
onverwacht iets ernstigs gebeuren. Een grote
brand, extreem weer of andere bijzondere
omstandigheden kunnen vragen om speciale
maatregelen. In dat geval is het belangrijk dat
inwoners precies weten waar zij aan toe zijn en
hoe zij moeten handelen: www.zhzveilig.nl
Brand is iets waar we liever niet aan willen
denken. Want zelfs een kleine brand kan al
veel schade en leed veroorzaken. Gelukkig is
een brand soms met een paar simpele
maatregelen te voorkomen. Als het toch
misgaat, is het soms mogelijk om de schade te
beperken. Lees alles over brandveiligheid in en
om huis, bij evenementen en in en om
bedrijven. Dat kan op de website:
www.brandweer.nl
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7. Cybercrime/informatie veiligheid
Waar gaat het om?
Onze samenleving wordt steeds digitaler.
Nieuwe technieken, diensten en aanbieders
zorgen ervoor dat de maatschappelijke
afhankelijkheid van internet en ICT-middelen
steeds groter wordt. Dit biedt uiteraard kansen,
maar brengt ook bedreigingen en
kwetsbaarheden met zich mee. Voorbeelden
van cybercrime zijn het gebruik van
ransomware (gijzelsoftware), DDoS aanvallen
en hacks. Daarnaast is er digitale criminaliteit
waarbij ICT een rol speelt. Voorbeelden
hiervan zijn internetoplichting, cyberpesten en
phishing (nepwebsites).
De veiligheid van inwoners, overheden en
bedrijven in de digitale samenleving is
momenteel onvoldoende op orde, ook in
Gorinchem valt nog veel te verbeteren. Veel
inwoners en bedrijven zijn digitaal
onvoldoende weerbaar en het bewustzijn over
cyberdreigingen en beschermingsmaatregelen
ontbreekt doorgaans.
Bij digitale veiligheid hebben overheid,
inwoners en bedrijven allemaal een eigen taak.
De uitdaging van de gemeentelijke overheid is
gericht op de eigen organisatie en de CUR en
op de stad met haar inwoners. Het is van
belang dat iedereen passende maatregelen
treft om de eigen digitale veiligheid en
weerbaarheid op orde te hebben.
Wat zeggen de cijfers?
Van cybercriminaliteit wordt weinig aangifte
gedaan en niet alle digitale misdrijven worden
apart geregistreerd. In 2017 is in Gorinchem
van 3 gevallen aangifte gedaan.

We zijn aangesloten bij de Informatie
Beveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten.
We bieden onderwijsinstellingen de kans om
gebruik te maken van voorlichting rondom
cyberpesten en veilig omgaan met social
media
Wat gaan we doen?
 We krijgen inzicht in de aard en
omvang van digitale criminaliteit
 We bevorderen de bewustwording
van medewerkers van de gemeente.
 We blijven inzetten op voorlichting
over cyberpesten en veilig omgaan
met social media bij
onderwijsinstellingen
 We sluiten aan bij initiatieven in de
regio die voor Gorinchem meerwaarde
hebben
 We doen onderzoek naar knelpunten
en risico’s van de vitale infrastructuur
en kwetsbare bedrijven in de stad
Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
 Ondernemers die deel uitmaken van
de vitale infrastructuur kunnen
ondersteuning vragen bij Nationaal
Cyber Security Centrum (NCSC):
website www.ncsc.nl


Inwoners en ondernemers kunnen
actief op zoek naar informatie zoals
bijvoorbeeld op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybe
rcrime

Wat willen we bereiken?
Voor de rol van de gemeente kan er
onderscheid gemaakt worden tussen 'de eigen
organisatie' en 'inwoners en bedrijven in de
stad'.
Een groot deel van de dienstverlening van de
gemeente verloopt digitaal. Onze inwoners
moeten hier veilig gebruik van kunnen maken.
Voor de stad is het van belang dat knelpunten
en risico's van de vitale infrastructuur en
kwetsbare bedrijven in beeld zijn. Vanuit het
rijk biedt het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC) ondersteuning aan bedrijven die deel
uitmaken van de vitale infrastructuur.
Wat doen we al?
We zijn alert op onze eigen digitale veiligheid.
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8. Veilig uitgaan & evenementen
Waar gaat het om?
Gorinchem is een aantrekkelijke stad om in te
wonen en te werken, heeft een bloeiend
uitgaansleven en een grote diversiteit aan
evenementen. Ondernemers, inwoners en
bezoekers zorgen voor een levendige stad. Zij
hebben vertrouwen en ruimte nodig voor hun
initiatieven. Om de stad aantrekkelijk te
houden, moet zij ook veilig zijn. Daarvoor
gelden regels voor horeca-inrichtingen en
evenementen, omdat deze activiteiten overlast
en risico’s met zich mee kunnen brengen.
Enerzijds wil Gorinchem een bruisende stad
zijn die openstaat voor haar omgeving, waarbij
evenementenbezoekers niet alleen naar een
evenement komen, maar ook de stad
ontdekken en geld uitgeven in onze horeca en
winkels. Anderzijds moeten organisatoren van
deze initiatieven en evenementen de veiligheid
en leefbaarheid kunnen waarborgen. Het is
aan de gemeente om in het spanningsveld
tussen beide belangen de balans te brengen.
Het kan betekenen dat deze aspecten
belangrijker zijn dan het zijn van een
bruisende, open vesting.
Organisatoren van evenementen ervaren
steeds meer druk door de toegenomen wet- en
regelgeving en de (daarmee samenhangende)
verhoogde veiligheidseisen. Voor
horeca(ondernemers) geldt hetzelfde. Het
uitgangspunt is dat bezoekers veilig gebruik
kunnen maken van de horecavoorzieningen,
dat ondernemers hun verantwoordelijkheid
nemen om de veiligheid en leefbaarheid te
borgen. Dit met als doel een gezonde balans
tussen het woongenot van de inwoners en de
horeca te realiseren.
De huidige regelgerichte benadering past niet
altijd bij de gesignaleerde risico’s.
Organisatoren worden meer dan voorheen
verantwoordelijk gehouden voor het (veilig)
organiseren van hun evenement.
Van belang is dat adviserende (hulp) diensten
organisatoren ondersteunen en
meedenken in oplossingen voor het beperken
van risico's.
Wat zeggen de cijfers?
In Gorinchem worden per jaar rond de 200
evenementen georganiseerd. Kenmerkend is
de grote variëteit. Denk aan straatbarbecues,
festivals, braderieën, culturele- en
sportevenementen.

Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de organisatoren van
evenementen en (horeca)ondernemers te
komen tot vernieuwde afspraken zonder
afbreuk te doen aan wet- en regelgeving.
Belangrijk daarbij is dat de
informatievoorziening over wat conform weten regelgeving wel en niet kan helder en
transparant is.
Wat doen we al?
Er is een nieuwe functie gecreëerd, namelijk
de evenementenregisseur. Deze zal zich bezig
gaan houden met het begeleiden van
organisatoren. Deze regisseur verbindt partijen
en gemeente.
De evenementenregisseur organiseert ook de
evaluaties. Knelpunten worden door de
evenementenregisseur gesignaleerd en hij lost
deze op in overleg met adviserende
(hulp)diensten, gemeentelijke collega’s en
organisatoren.
We zijn in gesprek met de organisatoren en
(horeca) ondernemers om te komen tot
vernieuwde afspraken zonder afbreuk te doen
aan een veilige leefomgeving voor de
inwoners en bezoekers van onze stad.
De evenementennota en locatieprofielen zijn
herzien.
Wat gaan we doen?
 We stellen een nieuw
evenementenbeleid op en gaan hier
uitvoering aan geven


We ondersteunen door de inzet van
een evenementenregisseur de
organisatoren van evenementen bij
de toepassing van de regelgeving



We brengen en houden onze
handhavingsinstrumenten op peil en
zetten ze adequaat in



We gaan een preventie- en
handhavingsplan alcohol opstellen en
toepassen. Speerpunten in dit beleid
zijn: 1) Geen verkoop van alcohol aan
minderjarigen, 2) Jongeren tot 18 jaar
drinken geen alcohol, daarna met
mate, en 3) Daling overmatig
alcoholgebruik onder 55+ers



Bij de verkoop van alcohol kijken we
niet alleen naar horeca, maar ook naar
sportverenigingen, cafetaria’s etc
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We gaan kijken naar de mogelijkheden
om het gebruik van lachgas met name
in de horeca terug te dringen



We gebruiken het horeca-overleg om
de samenwerking te versterken en
problemen en ideeën in een vroeg
stadium te bespreken



We gaan een cluboverleg met de
nachtclubs organiseren om
problemen en ideeën in een vroeg
stadium te bespreken

Wat kunnen inwoners en ondernemers
doen?
Inwoners en ondernemers die wat willen
organiseren, van buurtfeest tot groot
evenement, van nieuwe horecalocatie tot het
uitbreiden van een terras dienen tijdig (liefst al
bij planvorming) contact zoeken met de
gemeente.
Inwoners kunnen bij klachten melding doen
bij de ondernemer en/of bij de gemeente.
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Nadere informatie






Gorcums Akkoord 2018-2022
Visie van de Stad GO2032
Meerjarenbeleidsplan Strategische Thema’s Veiligheid 2019-2022 Politie Eenheid Rotterdam
Veiligheidsbeeld Gorinchem 2017
Veiligheidsmonitor 2017
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