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3.1 Economie, werk en onderwijs
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
19.119
Baten in €
8.477
Percentage van totale uitgaven
7%

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken
van de economie waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit
vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie,
werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende
arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod,
adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen
onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren
gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat heeft Gouda bereikt?
Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie
Gouda stimuleerde het onderwijs opdat het aanbod van opleidingen aansluit op de vraag van het
bedrijfsleven. Dit kwam tot uiting via het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology. Het
project werd in 2019 verlengd. Daarnaast moedigde Gouda innovatie in Triple Helix-verband aan door
een regionale innovatieprojectenagenda voor te bereiden. Tevens stelde Gouda een 'Bidbook Campus
Gouda' op.
Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid
Gouda werkte aan een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid door in te zetten op preventie en een
effectieve aanpak van de bestrijding jeugdwerkloosheid. Doel: een daling van de jeugdwerkloosheid in
de periode 2019-2022 met 100 jongeren. Resultaat in 2019 (tot 1/9): daling met 67 jongeren.
Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio
Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. Met
Gouda Onderneemt is een economische agenda 2018-2020 opgesteld, met maatregelen die het
vestigingsklimaat versterken. Samen werd deze agenda uitgevoerd. Hierover wordt in dit programma
en elders in de jaarrekening gerapporteerd.
Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval
Er is een Sterk Techniek Plan opgesteld, het Onderwijsachterstandenbeleid is herijkt en de uitbreiding
van Voorschoolse Educatie naar 16 uur is voorbereid. Tevens is de schooluitval tegengegaan.
Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met toekomstbestendige schoolgebouwen
Gouda werkte aan kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame- en toekomstbestendige
schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de strategische uitvoeringskaders voor het
Integraal Huisvestingsplan.
Tekst

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

2 %*
Streefwaarde 2019:
afname aantal voortijdige
schoolverlaters tot 1,75% (= 100
jongeren)
* dus lichte stijging
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32*
Streefwaarde periode
2019-2022: afname
jeugdwerkloosheid
met 100 jongeren
* tot 1/10/2019

T8*
Streefwaarde 2019:
leegstand kantoren buiten top 10
'gemeenten met hoogste
leegstand'
* medio 2018

3.1.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie
Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, werkte Gouda nauw samen met lokale en regionale
arbeidsmarkpartners en werd de samenhang van de activiteiten bewaakt.
Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?
Triple Helix meerjarige agenda
Met gemeenten in de regio Midden-Holland, met het bedrijfsleven en met onderwijspartners werd in 2019 afgesproken om
vanuit de Triple Helix agenda in te zetten op innovatie in het bedrijfsleven en het onderwijs. Het doel is om gezamenlijk aan
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te werken en een betere aansluiting tussen onderwijs,
arbeidsmarkt en gemeenten te bewerkstelligen. De gemeente Gouda vervult hierin de rol van Kwartiermaker. In 2019 werd
de Economische Visie Midden-Holland (Blaauwberg rapport) opgesteld. Dit rapport biedt een analyse/foto van de
economische structuur van de regio en doet aanbevelingen hoe de samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs
versterkt kan worden. De Economische Visie wordt in 2020, inclusief een projectenagenda die een dynamisch karakter
krijgt, aan de gemeenteraden aangeboden. Daarnaast werden goede voorbeelden van Triple Helix samenwerking in het
land bezocht (zoals aan de regio Achterhoek).
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology (CIV ST)
In 2019 werd de samenwerking tussen de gemeente en het CIV ST verder uitgebouwd. Met studenten werd gewerkt aan
innovatieve oplossingen zoals metingen rondom bodemdaling. In december sloot de gemeente een overeenkomst met CIV
ST, waarin de samenwerking is vastgelegd tot 2023. Gouda zet in op een stevigere verbinding van het CIV ST met het
regionaal bedrijfsleven en in het bijzonder met het MKB.
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV W&Z)
Na de start van het CIV W&Z in 2018 werd 2019 benut om de samenwerking tussen gemeente Gouda, onderwijs en
zorgpartijen verder vorm te geven. Zo werden onderzoeksopdrachten gekoppeld aan het in 2019 gestarte practoraat
(lectoraat op MBO-niveau) in CIV-verband. Hierbij gaat het om de toepasbaarheid van technologie in de zorgsector. Ook
werd vanuit de Triple Helix agenda met zorgpartners in de regio Midden-Holland een start gemaakt met een project op het
snijvlak van zorg en technologie (zoals domotica).
Acquisitie HBO
In 2019 zijn de mogelijkheden om het hoger onderwijs-aanbod in Gouda te versterken verkend. Om te laten zien welke
kansen Gouda en de regio in dit kader te bieden heeft, werd een zogenaamd bidbook opgesteld (met een beschrijving van
het bestaand onderwijsaanbod, het type bedrijvigheid en de regionale maatschappelijke opgave). Met dit bidbook in de
hand zijn/worden met HBO-scholen nieuwe gesprekken gevoerd. De verwachting is dat deze gesprekken in 2020 leiden tot
concrete samenwerkingsafspraken, waarmee uiteindelijk een breder aanbod van HBO-onderwijs in Gouda wordt
gerealiseerd.
Energie en onderwijs
Rondom de energietransitie heeft de gemeente bijgedragen aan het VanGasLosfestival. Tijdens dit festival werden
studenten bewust gemaakt van het belang van inzet op duurzaamheid.
Gouda heeft de ambitie om een het MBO-opleidingsaanbod rond de thema’s klimaat, energie en milieu te versterken. Met
mboRijnland en het Wellantcollege werd verkend of dit haalbaar is. Aanvullend met andere MBO-instellingen in Gouda,
publiek en privaat, is dit verder opgepakt. In 2020 wordt deze verkenning afgerond.
Kom Binnen bij Bedrijven
‘Kom Binnen bij Bedrijven’ is een jaarlijks terugkerend regionaal evenement. Bedrijven zetten gedurende één week hun
deuren open voor werkzoekenden, scholieren en belangstellenden, die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, een stage- of
leerwerkplek of vrijwilligerswerk.
In 2019 vond het evenement in de week van 23 maart plaats. In totaal deden in Gouda 58 bedrijven mee (in 2018: 46) en zij
verwelkomden 474 bezoekers (2018: 300). Dit heeft geleid tot matches en mooie kennismakingen. De gemeente Gouda
nam zelf als werkgever ook deel. Het organiseren van dit evenement heeft als neveneffect, dat de gemeente een duurzaam
netwerk met bedrijven opbouwt en de samenwerking met het onderwijs versterkt.

Jaarstukken 2019

11

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid
In 2019 werd in de regio Midden-Holland intensief samengewerkt aan een ‘sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’. De
jeugdwerkloosheid nam in 2019 (tot 1 oktober) in Gouda af met 32 jongeren tot 294 werkzoekende jongeren.
Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?
Sluitende aanpak kwetsbare jongeren
Door het maken van werkafspraken tussen de arbeidsmarktpartners wisten de partners in de regio elkaar steeds beter te
vinden en zijn oplossingen gecreëerd waardoor minder jongeren ‘tussen wal en schip vielen’. Er zijn Europese subsidies
(ESF) aangewend, extra werkcoaches zijn ingezet om werkzoekende jongeren toe te leiden naar school en/of werk, er is
een spreekuur gehouden en de ‘jongeren buiten beeld’ zijn door het Ministerie inzichtelijk gemaakt. In 2020 worden deze
jongeren begeleidt richting passend werk en/of scholing. Ook kregen jongeren bij het leerwerkloket informatie over scholing
en konden zij testen uitvoeren (bijvoorbeeld competentietesten).
School@work
Gouda heeft in 2019 het project School@work weer ondersteund. Dit project is een activiteit van het mboRijnland, Promen
en de gemeenten in de regio Midden-Holland. Per 1 augustus zijn 17 jongeren uit de regio gestart. Deze jongeren volgen
een MBO-opleiding niveau 1, maken gebruik van de infrastructuur en expertise van Promen (hybride leren) en behalen een
diploma. Deze onderwijsvorm blijkt geschikt voor jongeren die niet goed binnen het reguliere onderwijs passen. De
werkwijze voorkomt dat jongeren tussentijds uit het onderwijs vallen.
Praktijkverklaringen
Met Praktijkverklaringen worden werkzoekenden zonder startkwalificatie omgeschoold met erkende diploma’s en nemen de
kansen voor arbeidsbeperkten op duurzaam passend werk toe. Mensen leren, afgeleid van mbo-opleidingen, vaardigheden
aan die aansluiten op hun eigen behoefte en die van werkgevers. In 2019 heeft de gemeente Gouda toestemming
gekregen om als arbeidsmarktregio te participeren aan een landelijke pilot. Samen met het onderwijs en Promen is een
projectplan opgesteld en een projectleider aangesteld. Vanuit het Werkgeversservicepunt wordt dit plan uitgevoerd en wordt
het bedrijfsleven gestimuleerd om in twee jaar tijd 150 werkzoekenden op te leiden voor Praktijkverklaringen.
Opleidingskeuze met goede kansen op de arbeidsmarkt
Gouda stimuleert dat jongeren een opleiding kiezen met arbeidsmarktperspectief. Om jongeren te helpen bewust te kiezen,
bracht Gouda in 2019 een overzicht uit met de meest kansrijke beroepen. Deze werd bij alle scholen onder de aandacht
gebracht. Jaarlijks wordt dit herhaald.
Sluitende aanpak stage- en leerwerkplekken
Samen met het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zette Gouda in op voldoende stage- en
leerwerkplekken. Hiermee draagt Gouda bij aan het voorkomen dat jongeren hun opleiding vroegtijdig onderbreken. In 2019
waren er, afhankelijk van de sector, nauwelijks tot geen tekorten.
Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio
Om het vestigingsklimaat in Gouda en de regio te versterken is een Economische Agenda 2018-2020 opgesteld. Met
Gouda Onderneemt is opnieuw samengewerkt om deze uit te voeren. Om de circulaire economie vorm te geven, de
energietransitie mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de Triple Helix is waar nodig met andere gemeenten in de
regio samengewerkt.
Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?
Versterken vestigingsklimaat
De economische agenda kent negen thema’s. In de jaarrekening wordt op meerdere plaatsen over de voortgang van de
projecten en activiteiten binnen deze thema’s gerapporteerd (onder andere bij Gouda 750, ‘Kom Binnen bij Bedrijven’,
(zakelijk) toerisme, regionale Triple Helix samenwerking, duurzaamheid).
Het bestuur bezocht in 2019 opnieuw een groot aantal bedrijven. Het college ging onder meer op bezoek bij Carapax,
Lafeber Int. Transporten en de Goudse Verzekeringen. Daarnaast legden de wethouders economie ruim 20
bedrijfsbezoeken af.
Helaas heeft een aantal bedrijven Gouda verlaten (zoals Sanofi). Dit hangt samen met (her)huisvestingsbeleid van
bedrijven waarop de gemeente nauwelijks invloed heeft. De contacten met de bedrijven waren goed. Bedrijfseconomische
overwegingen zoals samenvoegen van vestigingen leidde er soms ook toe, dat bedrijven Gouda verlieten. Hierdoor daalde
ook de werkgelegenheidsontwikkeling, naast fluctuaties in het aantal zelfstandig werkende personen zonder personeel.
Het vernieuwde winkelcentrum Goverwelle is eind 2019 geopend.
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De provincie heeft de regio’s gevraagd om een regionale kantorenstrategie op te stellen (verplicht), een regionale
bedrijventerreinenstrategie en een regionale detailhandelsvisie (vrijwillig).
• Regionale kantorenstrategie
De regio Midden-Holland heeft in 2019 de regionale kantorenstrategie 2019-2024 opgesteld. Deze is door de colleges
van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten vastgesteld en door Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland aanvaard. De gemeente Gouda was trekker van dit proces.
• Regionale bedrijventerreinenstrategie
Er is gewerkt aan het opstellen van een regionale bedrijventerreinenstrategie. De kwantitatieve behoefteraming (deel I) is
bijna afgerond en wordt in 2020 aan de gemeenten ter instemming voorgelegd. Hierna wordt deze aan de Provincie
aangeboden. De gemeente Krimpenerwaard is trekker van dit proces. In 2020 wordt verder gewerkt aan deel II van de
bedrijventerreinenvisie. Hierin is de insteek meer kwalitatief, met onder meer een duiding van de terreinen, afspraken
over uitgifte van bedrijventerreinen en regionale afstemming hierover.
• Regionale detailhandelsvisie
Er is een regionale detailhandelsvisie Midden-Holland in voorbereiding. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk trekt dit
proces. Hiervoor is een analysedocument opgesteld. Deze analyse wordt in 2020 verder uitgebouwd tot een visie.
Circulaire economie
Op het gebied van circulaire economie nam de gemeente Gouda deel aan diverse inspiratiebijeenkomsten waaronder de
‘Innovatiedag Het Groene Hart’. De organisatie was in handen van het Platform Groene Hart Werkt!.
Met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet, is een vervolgstap gezet in de realisatie van het ‘Ecopark Gouda’.
In het ‘Voorlopig ontwerp’ werd een modulair stortbordes opgenomen. Er is onderzocht of de ruimte onder het bordes
bestemd kan worden voor ‘bedrijfjes in containers’ die zich bezig houden met duurzaamheid of recycling van afval.
Ontwikkelstrategie Goudse Poort
In 2019 zijn er verdere stappen gezet om tot uitvoering van de ontwikkelstrategie Goudse Poort te komen. Dit heeft geleid
tot het besluit om de Shell-Entree te verbeteren.
In 2019 is intensief gesproken met bedrijven, eigenaren van panden en de provincie Zuid-Holland, om tot clustering van
PDV (perifere detailhandel) van de Goudkade op de Goudse Poort te komen. Het tempo van de ontwikkelingen wordt in
sterke mate bepaald door de investeringsbeslissingen van de betrokken bedrijven.
Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval
In 2019 heeft de gemeente met Goudse (voor)scholen gewerkt aan doorlopende leer- en ontwikkellijnen, de bestrijding van
onderwijsachterstanden, passend onderwijs, reductie schooluitval en het bieden van kansen aan jongeren, die een
startkwalificatie willen behalen.
Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?
Doorlopende leer en ontwikkellijnen
De overgang tussen voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.v. is in 2019 doorontwikkeld. Tevens is
ingezet op een soepele overgang van VMBO naar middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om uitval te voorkomen. Jongeren
vanuit het VMBO werden gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen. In juli 2019 werd de aanvraag in het kader
van Sterk Techniek onderwijs goedgekeurd. Dit betekent dat vanaf 2020 scholen met het bedrijfsleven gaan investeren in
versterking van het techniekaanbod en het stimuleren van de keuze voor techniek. Hiervoor hebben deze partijen ruim
4 miljoen euro verkregen. Vanuit die samenwerking zijn in 2019 ook de eerste ideeën opgedaan voor de te realiseren
Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek.
Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede school en Weekendschool
Gouda heeft ingezet op het bestrijden van onderwijsachterstanden door voorschoolse educatie op de peuteropvang,
schakelklassen in het primair onderwijs en collectieve activiteiten van de Brede School en de Weekendschool. Dit is gedaan
binnen de landelijk kaders voor besteding van de rijksuitkering, ingevuld met gemeentelijk beleid. De evaluatie van het
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid werd in 2019 afgerond. De uitkomsten van deze evaluatie zijn vastgelegd in
de subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020. De samenwerking met de Brede school en de Weekendschool, als
collectieve voorzieningen, is daarbij ook vastgelegd. Kinderopvangorganisaties hebben zich in 2019, met subsidie,
voorbereid op de (wettelijk verplichte) uitbreiding van voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur in 2020.
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Passend onderwijs en versterken samenhang jeugdhulp-onderwijs
Gouda sluit aan bij de basisondersteuning van het onderwijs met jeugdhulp. De ontwikkelagenda van onderwijs en
gemeenten is in 2019 geëvalueerd waarbij men zich richt op onderwerpen die nieuwe impuls nodig hebben gerelateerd aan
het meer en beter samenwerken tussen zorg en onderwijs. Op het ‘overeenstemmingsgericht overleg‘ (OOGO) tussen
gemeenten en onderwijs is dit beleid gemonitord, geëvalueerd, opgesteld en uitgevoerd. In 2019 heeft de gemeente veel
overleg gevoerd met het onderwijs over de toegankelijkheid van het speciaal onderwijs en de inzet van zorg voor
individuele kinderen op het (regulier) onderwijs. Naar aanleiding van het wegvallen van de Regenboogschool is veel
overleg gepleegd met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden om het belang en beschikbaarheid van een
zogenoemde ‘cluster 4’ onderwijsvoorziening voor het basisonderwijs in Midden-Holland te onderstrepen.
Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen
De VSV-cijfers (Voorkomen van Voortijdige Schoolverlaters) over 2019 zijn nog niet bekend. Het genoemde percentage bij
de prestatie-indicatoren van 2,0% VSV’ers is van 2018. De verwachting is, dat het percentage in 2019 licht is gestegen.
Binnen het Regionaal Meldpunt Schoolverlaters en door Leerplicht is gewerkt aan het voorkomen van voortijdige
schoolverlaters. Jongeren die niet terug naar school konden, zijn toegeleid naar werk. Tevens is meer integraal gewerkt met
partners zoals het sociaal team. Ook VSV’ers die in eerdere jaren uitvielen, zijn zoveel mogelijk toegeleid naar werk en/of
school. ‘Groenpluk’ (jongeren die voortijdige hun opleiding afbreken en gaan werken) kreeg in 2019 extra aandacht. Een
groep van 9 schoolverlaters die in de horeca werkzaam waren, volgden een reeks workshops over werken en leren in de
horeca. Als vervolgstap wordt met werkgevers gewerkt aan het behalen van (deel)kwalificaties.
Aanpak laaggeletterdheid
In 2019 is stevig ingezet op zowel het vinden van deelnemers als het aanbieden van veel verschillende trajecten. Dit is zeer
effectief geweest. Er zijn ruim 400 deelnemers meer bereikt dan in 2018 en inmiddels bereiken we ook NT1-ers. De
rijksbijdrage 2019 is volledig benut.
Het Goudse Taalhuis is zeer succesvol. Veel laaggeletterden weten de weg naar het Taalhuis goed te vinden. In 2019 heeft
het Taalhuis 162 intakes verzorgd. Alle deelnemers zijn doorgestroomd naar een traject bij een organisatie die is
aangesloten bij het Taalakkoord. Het convenant 'Tel mee met taal 2' is ondertekend.
Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen
Meerjarige aanpak vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan
Samen met het onderwijsveld is in 2018 een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Uitgangspunt daarvan is een goede
balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, onder andere gebaseerd op een clustering
van scholen. De raad heeft in april 2019 de strategische kaders voor onderwijshuisvesting vastgesteld en kennis genomen
van het bijbehorend IHP.
Gouda heeft, gebaseerd op deze strategische kaders en het IHP, samen met de schoolbesturen een uitvoeringsplan
opgesteld voor de eerste vijf jaar, welke begin 2020 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Huisvestingsopgaven buiten Integraal Huisvestingsplan
In 2019 werden verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuw, permanent schoolgebouw in
Westergouwe.
Verder hebben de bouwheren het afgelopen jaar het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de nieuwe locatie van
Ark-Gemiva aan de Clematislaan nader uitgewerkt. Daarbij zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar specifieke
locatie-kenmerken, zoals bijvoorbeeld flora en fauna. Op basis van het ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd
en heeft afstemming met de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en omwonenden plaatsgevonden.
Mede door het door de raad in 2018 extra ter beschikking gestelde budget is in 2019 de vernieuwbouw Driestar opgeleverd.
Samen met het schoolbestuur van De Goudse Waarden is gewerkt aan een permanente oplossing voor de locatie aan de
Heemskerkstraat. Dit voorstel wordt begin 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

3.1.2 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2019

3.3. Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van aantal banen

35.429

3.3. Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal
bedrijfsvestigingen

6.352

3.3. Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren

plek 11
(C&W,
jan 2018)

Plek buiten de top 10

medio 2018: plek 8 (volgens
de monitor van Cushman and
Wakefield)

4.3. Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

Afname aantal jongeren
zonder werk t/m 27 jaar

226

In de periode 2020 - 2023
t/m 1 oktober 2019:
daling realiseren van 100
294 jongeren zonder werk
jongeren (van 326 naar 226) daling van 32 jongeren
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3.1.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te
rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die
gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in
perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting
2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle
gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en
sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke
verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

3. Economie

Functiemenging

%

Periode
2018

Gouda
52,2

Nederland Streefwaarde
52,8 Gouda stuurt niet
op deze indicator

Realisatie

3. Economie

Vestigingen (van
bedrijven)

per 1.000 inw. 15
t/m 64jr

2018

5,6

4,8 Gouda stuurt niet
op deze indicator

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

1,7

1,9 Gelijk blijven

meeteenheid in
2019 gewijzigd,
geen vergelijk
mogelijk

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

47

23 Afname

meeteenheid in
2019 gewijzigd,
geen vergelijk
mogelijk

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie
(vsv-ers)

%

2016

1,8

1,7 Afname naar 1,75
(100 jongeren)

2018

2

1,9

Zie toelichting 1.

Toelichting
1. Het streefcijfer van 1,75% is gebaseerd op de landelijke gerealiseerde cijfers van schooljaar 2016-2017. Van alle vo- en
mbo-leerlingen/studenten samen (tot 23 jaar) verliet in 2016-2017 1,75% het onderwijs zonder startkwalificatie. Aangezien
de uitval landelijk sindsdien licht stijgt, is ingezet op 1,75% als streefcijfer. Die licht stijgende trend zet zich landelijk en ook
in onze regio door. Daarom is het streefcijfer niet gehaald.
Het is overigens lastig om de stijging precies te duiden. Het lijkt deels te maken te hebben met ‘groenpluk’; door de
aantrekkende economie stoppen meer jongeren met hun opleiding om te gaan werken.

3.1.4 Wat heeft het gekost?
3.1.4.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

Rekening 2019 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

Lasten

18.451

19.890

19.119

771

Baten

-6.847

-7.420

-8.477

1.057

Saldo van baten en lasten

1.828

11.604

12.470

10.642

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-29

-79

-79

0

11.575

12.391

10.563

1.828

Gerealiseerd resultaat

3.1.4.2 Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en
baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

Rekening 2019 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

2.4 Economische havens en waterwegen - lasten

767

674

749

2.4 Economische havens en waterwegen - baten

-1

-1

0

-1

766

673

749

-76
545

Saldo

-75

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - lasten

715

784

239

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - baten

-667

-734

-1.071

337

48

50

-832

882

124

172

189

-18

Saldo
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - lasten
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Taakvelden (bedragen * € 1.000)

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - baten
Saldo
3.4 Economische promotie - lasten
3.4 Economische promotie - baten

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

Rekening 2019 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

-152

-152

-138

-14

-28

19

51

-32

2.369

2.309

2.304

5

-487

-402

-637

236

Saldo

1.882

1.907

1.667

241

4.2 Onderwijshuisvesting - lasten

7.055

8.060

8.084

-24

4.2 Onderwijshuisvesting - baten

-200

-332

-880

549

Saldo

6.855

7.729

7.204

525

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lasten

7.419

7.891

7.554

337

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - baten

-5.342

-5.799

-5.751

-48

2.077

2.092

1.803

288

11.599

12.470

10.642

1.828

Saldo
Totaal saldo taakvelden

3.1.4.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

2.4 Economische havens en waterwegen

75.000

N

Groot onderhoud waterkeringen en afwatering: Op basis van de meest recente
beheerplannen is een aanvullende dotatie van € 73.000 noodzakelijk gebleken.

73.000

N

I

2.000

N

Overig
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

545.000

V

Voor de grondexploitatie Spoorzone is in het verleden een verliesvoorziening
gevormd. Hiervan is in 2019 € 882.000 vrijgevallen. Aan de raad wordt
voorgesteld dit voordeel toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw
en (gebieds)transformatie en aan de reserve Zuidelijk Stationsgebied.

545.000

V

3.4 Economische promotie

Baten

V/N

1.000

N

I

1.000

N

337.000

V

I

337.000

V

236.000

V

I/S

I

I

5.000

V

Kenniscentrum Bodemdaling: Door vertraging in de uitvoering kon het
beschikbaar gestelde budget niet ingezet worden. Voorgesteld wordt om dit
bedrag opnieuw beschikbaar te stellen.

50.000

V

I

Promotie toerisme: Het voordeel op de baten wordt met name veroorzaakt door
de verkoop van (VVV-)cadeaukaarten. Daar staan ook kosten tegenover. Deze
posten waren niet begroot.

92.000

N

I

114.000

V

I

Reclame openbare ruimte: Op basis van de prognose reclame-inkomsten is bij
de bij de viermaandsrapportage een budgetaanpassing doorgevoerd. Deze
aanpassing bleek ultimo 2019 te negatief geweest te zijn. Inkomsten
driehoeksborden zorgden voor het positieve resultaat. Het nadeel bij de baten
wordt veroorzaakt door extra personele inzet bij de voorbereiding en
begeleiding van de aanbesteding.

44.000

N

I

24.000

V

I

Stadsmarketing: Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door ontvangen
bijdragen in verband met het project Cheese Valley. Daar staan ook kosten
tegenover (€ 101.000). Deze waren niet separaat begroot maar vormden een
onderdeel van de begroting Stadsmarketing - Gouda 750.

29.000

N

I

86.000

V

I

Stadsmarketing Gouda750: Op basis van de geactualiseerde planning vallen
uitgaven die voorzien waren in 2019 in een latere fase. Aan de raad zal worden
voorgesteld om dit voordeel in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen.

87.000

V

I

22.000

V

I

10.000

N

I

549.000

V

557.000

V

I

8.000

N

I

48.000

N

Toeristenbelasting: De opbrengst toeristenbelasting is € 22.000 hoger dan de
raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op het belastingjaar 2018 en
wordt onder andere veroorzaakt door een hoger aantal overnachtingen ten
opzichte van 2017 (van 83.000 naar 86.000). In 2020 wijzigt de wijze van
aanslagoplegging. De aanslagen 2020 worden via voorlopige aanslagen aan
het begin van het belastingjaar opgelegd. Dit geldt nog niet voor de aanslagen
toeristenbelasting 2019; die worden begin 2020 (achteraf) opgelegd.
Overig

33.000

V

4.2 Onderwijshuisvesting

24.000

N

Voor het opstellen van de raadsvoorstellen met betrekking tot het IHP en de
Goudse Waarden zijn extra onderzoeken uitgevoerd.

30.000

N

I

I

De voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen
voldoet niet meer aan de richtlijnen van het BBV en is in 2019 vrijgevallen.
Overig
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
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6.000

V

337.000

V

I

Omschrijving (bedragen * € 1)

V/N

I/S

260.000

V

I

Leerlingenvervoer: Het overschot is te verklaren door onderuitnutting van het
vervoersbudget. Hierbij zijn de kosten onderhevig aan het fluctuerende aantal
personen in het leerlingenvervoer.

30.000

V

I

Leerplicht: In 2019 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor
personeel; bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van
leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en
Waddinxveen.

57.000

V

I

255.000

V

I

Onderwijsbeleid: € 12.000 van het verschil wordt verklaard doordat het
opstellen van de innovatieagenda langer duurt dan verwacht in verband met
zorgvuldige afstemming met regionale triple helix partners. De rest van het
verschil is een voordeel op de overhead.

83.000

V

I

Specifieke uitkering Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten (RMC): Bij deze regeling zijn de baten en lasten per saldo altijd
neutraal omdat restanten beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.

38.000

V

Volwasseneneducatie: Het nadeel aan de lastenkant kan worden verklaard
doordat er in 2019 stevig is ingezet op het vinden van deelnemers en het
aanbieden van verschillende trajecten, wat resulteerde in 400 meer deelnemers
dan in 2018. De Rijksbijdrage 2019 is volledig benut.
Het voordeel aan de batenkant kan voor € 158.000 worden verklaard door de
meeneemregeling 2018. Daarnaast is er rekening gehouden met een
terugbetaling over 2018 van plm. € 48.000, wat nog niet is geïnd.

369.000

Specifieke uitkering Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV): Bij deze door MBO
Rijnland uitgevoerde SiSa-regeling zijn de baten en lasten altijd neutraal omdat
restanten beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.

Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE: De subsidieregeling
kindgebonden financiering peuteropvang en VVE staat in de kinderschoenen en
het gebruik daarvan komt minder snel op gang dan verwacht. Daardoor is er
een voordeel van € 260.000 ontstaan op het geraamde budget. Exacte raming
van benodigde subsidiebedragen is lastig voor kinderopvangorganisaties en dit
heeft over 2018 tot terugvordering van in totaal € 100.000 subsidie geleid.
Organisaties hebben met deze kennis voor 2019 lagere bedragen aangevraagd
dan was begroot.
In 2020 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deze subsidieregeling, door
meer kinderopvangaanbieders.

Onderwijsachterstanden: Het verschil aan de lastenkant kan verklaard worden
doordat van de reservering van € 300.000 voor VVE-uitbreiding per 2020,
€ 117.000 niet is uitgegeven; dit budget was bestemd voor
kinderopvangorganisaties om zich voor te breiden op 16 uur VVE (extra
personeel, scholing, pilots etc.). De aanvankelijke randvoorwaarden voor de
uitbreidingspilot bleken vertragend te werken.
Daarnaast is de egalisatiereserve van plm. € 133.000 niet gebruikt. Er wordt
een egalisatiereserve aangehouden om fluctuaties in de rijksuitkering op te
kunnen opvangen en fluctuaties in de subsidieaanvragen voor VVE
(kindgebonden financiering).
Voor de jaarlijkse vaste kosten is € 5.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit
fluctueert per jaar, er zit wat ruimte in de begroting, bv. voor overheadkosten
e.d.
Het resterend budget zal worden overgeheveld naar 2020, waardoor het per
saldo budgetneutraal is.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken overig: Dit betreft diverse kleine afwijkingen
die niet verder worden toegelicht.

Lasten

Baten

V/N

I/S

10.000

V

I

255.000

N

I

I

38.000

N

I

N

I

206.000

V

I

23.000

N

I

23.000

V

I

6.000

V

I

6.000

V

I

3.1.4.4 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

109

94

15

TOTAAL

109

94

15

Toelichting op het investeringsoverzicht
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan
Voorgesteld wordt om dit investeringsbudget in 2019 af te sluiten.
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3.1.5 Verbonden partijen
Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de
verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.
Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap
Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling
van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen,
de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de
bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen
en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Belastingsamenwerking GouweRijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte
van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
Voor bedrijven is een prettige woon- en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor
een vestigingsplaats. Gouda biedt met zijn historische binnenstad én zijn aantrekkelijke omgeving met gevarieerde
recreatieve mogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplaats. De recreatiegebieden van de Groenalliantie in Gouda en de
bredere regio zijn hierin van groot belang.
De recreatiegebieden worden doorontwikkeld qua inrichting, waarbij op verschillende doelgroepen wordt ingespeeld:
actieve recreatie, beleven en gebruiken (creatief, sportief, ontdekkend, luxe genietend, natuur genietend, familieverband
etc.). Deze doorontwikkeling wordt de komende jaren voortgezet.
Bedrijvenschap Regio Gouda
Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas
in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt
het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en
daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De begroting 2019-2020 en ontwerpbegroting 2021-2022 voorzien
dat alle gronden uiterlijk eind 2021 zijn uitgegeven en dat de gemeenschappelijke regeling in 2022 wordt opgeheven. vanaf
2020 vinden deeluitkeringen van het batig saldo aan de gemeente plaats.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de marktgelden en toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel. De
aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.
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3.2 Energie en klimaat
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
24.768
Baten in €
27.045
Percentage van totale uitgaven
9%

De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal
te zijn. In aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld
voor een gasvrije stad. Om dit te realiseren is een grootschalige
energietransitie nodig, met als doel om volledige over te gaan van de
huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en
voor iedereen betaalbare energievoorziening. Op het gebied van
klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en water wil de gemeente
werken aan een toekomstbestendige stad met droge voeten voor onze
kinderen en kleinkinderen.

Wat heeft Gouda bereikt?
Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
In samenwerking met partners in de stad is een begin gemaakt met de Transitievisie Warmte. Deze
geeft in 2021 de volgorde aan waarin buurten/ wijken aardgasvrij worden gemaakt. In 2019 zijn de
eerste contouren van een afwegingskader hiervoor geschetst. Ook is in 2019 het
verduurzamingsprogramma voor gemeentelijk vastgoed gestart. Verduurzaming is een belangrijk
onderdeel van het strategisch kader voor onderwijshuisvesting.
Klimaatadaptatie: water en groen
In 2019 zijn het rioleringsplan, de structuurvisie groen en de klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Bij
rioleringsprojecten worden klimaat- en groenopgaven zoveel mogelijk meegekoppeld. Grote
bouwplannen moeten verplicht (openbaar) groen realiseren. Vanuit het Groenfonds wordt groenaanleg
in de zes minst groene wijken mogelijk gemaakt.
Bodemdaling
In een intensief participatietraject zijn de (on)mogelijkheden besproken van de aanpak van overlast
door bodemdaling in de binnenstad. Rondom rioleringsprojecten wordt uitgebreid gecommuniceerd
over grondwater en funderingsvraagstukken. Met de rijksoverheid is een regiodeal gesloten, met als
inzet een kenniscentrum bodemdaling in de stad.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

105
Huishoudelijk restafval in kg per
inwoner in 2019; dit was 199 in
2016; streefwaarde is 100 in 2020

24.5
Toename van het aantal m2 *
1.000 openbaar groen;
streefwaarde is 2.030.300 m2;
eind 2019 is er 2.054.789 m2
groen

13.4
Afname CO2-uitstoot:
308.000 ton in 2017 t.o.v. 321.400
ton in 2016

Jaarstukken 2019

19

