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Evaluatie uitvoeringsprogramma 2013 
 
Op 18 september 2012 heeft de raad van de gemeente Goirle de Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Goirle 
2013-2016 vastgesteld. Deze kadernota wordt uitgewerkt in de vorm van een jaarlijks uitvoeringsprogramma 
waarin concrete activiteiten voor dat jaar worden beschreven.  Deze uitvoeringsprogramma's worden elk jaar 
geëvalueerd en (eventueel) bijgesteld om weer als een actuele voedingsbodem te dienen voor de opstelling van 
de nieuwe kadernota. 
De 6 prioritaire thema's zullen hier kort aan bod komen. Voor nadere informatie verwijs ik u naar het complete 
document. Samenvattend is het volgende te melden: 

1. Woninginbraken 
Begin van 2013 golf van inbraken met een piek in de maand februari daarna een daling van aantal 
woningbraken met uitzondering van de maand augustus. De politie heeft flink op de uitvoering geïnvesteerd 
door o.a. het inzetten van een heterdaadteam. De gemeente Goirle heeft de preventieve kant benaderd door 
de burger alert te maken en te stimuleren zelf iets aan de woninginbraken te doen. 
2. Overlast jeugdgroepen 
2013 kenmerkt zich door zacht winterweer waardoor de jeugd langer buiten is gebleven. Dit is te merken 
aan het aantal overlastmeldingen van de burger over de jeugd. De maand augustus piekt boven de andere 
maanden uit. Door integraal samen te werken en passende acties uit te voeren is de jeugd bekend en 
aanspreekbaar. We kennen volgens de BEKE methode geen overlastgevende jeugdgroepen. 
Er is een nieuwe overeenkomst conform eisen Wet Bescherming Persoonsgegevens ondertekend met de 
partners van de buurtregie. En de APV is aangepast aan de nieuwe Drank- en horecawet. 
3. Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 
Cijfers over alcohol- en drugsgebruik dateren van 2011. De GGD meet iedere 4 jaar met behulp van 
gezondheidsenquête onder jongeren het alcoholgebruik Het percentage jongeren dat alcohol dronk nam in 
2011 flink af van 59% tot 44%. Echter nog steeds drinkt 1 op de 7 jongeren erg veel (meer dan 6 glazen 
minstens 1 weekenddag).  In 2013 is de campagne "Think before you drink" ten uitvoer gebracht. Er is 
BOA-toezicht op de leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet geweest bij verschillende evenementen. 
4. Georganiseerde criminaliteit 
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Er zijn 13 adressen integraal bezocht waarvan 7 maal een hennepkwekerij/-stekkerij is aangetroffen en 6 
maal loos alarm. In de regio Hart van Brabant zijn in 2013 totaal 285 kwekerijen opgerold en 504 adressen 
bezocht. In totaal heeft het hennepteam een bedrag van € 3.084.013,00 in beslag genomen. 
Er is 8 keer een BIBOB toets gedaan bij de aanvraag van een exploitatievergunning. Drie dossiers zijn 
doorgeleid naar het RIEC voor een nadere analyse waarvan 1 keer een vergunning geweigerd is. 
5. Voertuigcriminaliteit 
Uit rapportage van de politie blijkt dat veel woninginbraken gecombineerd worden met het stelen van de 
auto's. In heel de politie regio Zeeland West Brabant zijn 181 auto's gestolen waarbij de daders inbraken in 
de woning om de autosleutels te bemachtigen. 
6. Crisisbeheersing 
12 Keer per jaar zijn de alarmeringscomputer en de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie getest. Er 
zijn diverse cursussen en trainingen gegeven op het gebied van de crisisbeheersing. De technische 
voorzieningen zijn in de Gemeentelijke Beleidsteamruimte uitgebreid conform de eisen van de 
Veiligheidsregio. De gemeentesecretaris en de ambtenaar openbare orde en veiligheid hebben actieve input 
geleverd aan de regionale planvorming Nafase van Bevolkingszorg. Daarnaast is de gemeente gaan 
samenwerken met de gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oisterwijk om de crisisorganisatie te 
verstevigen en verder te bouwen. 
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