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 datum  19 september 2017  

 opening  19.30 uur sluiting 20.30 uur 
     

  
  

- Heropening 
  

 

De voorzitter heropent de vergadering van 12 september om 19.30 uur. 
 

  
  

11. Debat veiligheid, preventie en Gebiedsgericht Werken (17R.00463) 
  

 

Commissie 
Eerst krijgen fracties in eerste termijn gelegenheid hun opvatting te geven, daarna is er 
ruimte voor onderling gesprek. De fracties brengen onder meer het volgende in: 
 
Inwonersbelangen  

 Primaire focus op het vraagstuk van openbare orde/handhaving 

 Gebiedsgericht werken heeft andere insteek 

 Deze discussie in relatie tot juni-overleg/motie ter zake 

 Wat de inwoner wil – wat de overheid nalaat qua handhaving 

 Verloedering / kleine ergernissen; hoe wordt hierin gehandhaafd? 

 Wie is aan zet als de politie niet op kleine overtredingen gaat zitten? 

 Rol burgemeester en politie bij handhaving 

 Wijk BOA’s 

 
VVD  

 Welke samenleving willen we zijn 

 Veilige leefomgeving 

 Niet alles koppelen aan gebiedsgericht werken 

 Blauw op straat: preventie én handhaving 

 BOA’s zichtbaar: aanspreekpunt voor de gemeente 

 Integratie belangrijk 

 Rol van overheid/ouders/scholen bij probleem jongeren 

 Statushouders ook integreren  

 
ChristenUnie/SGP  

 Voorkomen beter dan genezen, steunt de gekozen lijn 

 Overheid alleen handhaven als sluitstuk 

 Vraagtekens bij rol jongerenwerkers; gaat dat echt verandering teweeg 

brengen? 

 Inmiddels is er namelijk al heel veel in gang gezet. 

 Relatie tussen gebiedsgericht- en wijkgericht werken en BOA’s 

 Buurtveiligheidsondersteuners: gaan we ons niet “overorganiseren”? 
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D66  

 In lijn van RIB steunen / preventief 

 Cijfers laten een dalende trend zien 

 
CDA  

 Cijfers dit jaar minder rooskleurig dan vorig jaar – ook ten opzichte van de regio 

 Preventie – ook kijken naar sociaal economische achterstanden: onderwijs en 

arbeidsmarkt 

 Sociale cohesie / gebiedsgericht werken 

 Meer uren / capaciteit voor inzet BOA’s  

 
LijstvanderDoes  

 Voorbeeld Limburgse agent/wethouder – regie op inzet politie 

 Meer lokaal ingevulde politie 

 Rol en inzet BOA’s – soort van gemeentelijk wijkagent. Belang van opleiding 

 Informatie vanuit de wijk via BOA naar politie 

 Welke acties zijn ondernomen door burgemeesters van Gouda, Alphen aan den 

Rijn en Woerden? 

 
STERK Woerden  

 Kunnen vinden in lijn preventie vs. repressie 

 BOA’s – aantal beschikbare fte? 

 Financiering 

 Streetcornerwerk – inzetten op preventie 

 
Progressief Woerden  

 Preventie voorop 

 Sociale economische achterstand / armoedebeleid biedt handvatten 

 Persoonsgerichte aanpak – communicerend vat met jeugd- en jongerenwerk 

 Gebiedsgericht werken - aandacht voor contact persoon; preventie op één, 

daarna repressie 

 Regierol gemeente 

 
College 
Burgemeester Molkenboer reageert op de vragen en opmerkingen uit de commissie. 

 Het gaat vooral om koers + visie, welke samenleving wil je zijn? 

 Preventieve aanpak zien in totaal van de samenleving 

 Investeren in jongerenwerk - verschillende gradaties  

 Integraal en samenhangend aanpakken: niet ‘’meer van hetzelfde’’ maar 

‘’anders”. Er wordt een aantal voorbeelden besproken. 

 Betrokkenheid ouders / scholen /etc. 

 Tegengaan radicalisering / bevorderen integratie 

 Openbare orde + handhaving – de politie heeft alleen een rol als de openbare 
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orde wordt aangetast  

 Inzet groep BOA’s: op “alle aspecten” en “allemaal daarvoor beschikbaar” 

 ‘’Goudse model’’ – integraal en samenhangend beleid - uitvoering 

 Zichtbaarheid wijkagent: BOA / agent / gebiedsgericht werken 

 Dagbesteding vs. jongerenwerk 

 
Conclusie 
Het gesprek is nog niet afgerond, het is wenselijk dat er een vervolg komt. Deze 
bijeenkomst wordt in een besloten setting gehouden. Tijdens een vervolgbijeenkomst 
worden ook professionals vanuit het werkveld uitgenodigd, onder meer: 

- Politie 
- Vertegenwoordigers “Goudse Model” 
- BOA’s 
- Streetcornerwerk 
- Etc. 

 
Dit verzoek wordt doorgeleid naar de Agendacommissie. 
 

  
  
  

12. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   J. de Kort 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 T.J. Boersma    

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   C. Arentshorst 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti    

 M.H.T. van Noort    

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   D. van der Wind-Hoogeveen 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  G.F. Becht 

  T. van Soest-Vernooij 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


