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3.3 Wonen en leefomgeving
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
47.153

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de
juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving?
Hoe blijven we gemengde woonwijken houden, waar inwoners een
breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze
onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en
Wonen.

Baten in €
24.684
Percentage van totale uitgaven
17%

Wat heeft Gouda bereikt?
Versnelling woningbouw Gouda
In gesprek met marktpartijen, woningcorporaties en omwonenden is voor de Spoorzone een ontwerp
Ontwikkelperspectief opgesteld. Voor diverse locaties in de Spoorzone zijn overeenkomsten gesloten
met ontwikkelende partijen. Voor de uitvoering van dit programma is een interne programmamanager
aangesteld, die de samenhang tussen de verschillende bouwinitiatieven en ontwikkelingen van de
gemeentelijke bouwlocaties bewaakt. Om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken is een
samenwerking aangegaan met de provincie Zuid-Holland.
Uitvoeren van het mobiliteitsplan
In 2019 is een ontwerp Verkeerscirculatieplan met een bijbehorend maatregelpakket opgesteld. Dit
plan wordt in de loop van 2020 opnieuw aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het college heeft
een no-regret maatregelenpakket opgesteld; maatregelen die los van de effecten van een
verkeerscirculatieplan kunnen worden uitgevoerd.
Op vier locaties zijn maatregelen getroffen om verkeerssituaties te verbeteren. Voor nog eens tien
projecten zijn voorbereidingen getroffen.
Duurzaam beheer openbare ruimte
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle infrabeheer taken (exclusief afval en straatreiniging) weer onder
aansturing van de gemeente geplaatst. Het beheerplan Groot onderhoud en vervanging is
geactualiseerd. Hiermee zijn de lange termijnkosten en financieringsbehoefte voor de eerstvolgende 8
jaar in beeld gebracht. Ook zijn de eerste stappen gezet om een duurzamere openbare ruimte te
realiseren. In enkele interne bijeenkomsten is informatie gedeeld over duurzaamheid, duurzame inkoop
en duurzame innovaties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2019 zijn afspraken gemaakt
over extra sociale huurwoningen.

152
Het aantal speelplekken is met 1
toegenomen naar 152.

=B
De gemiddelde kwaliteit van de
openbare ruimte is op niveau B
(CROW) gebleven.
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3.3.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
Versnelling woningbouw Gouda
Programma versnelling woningbouw
De samenhang tussen de verschillende bouwinitiatieven en ontwikkelingen van de gemeentelijke bouwlocaties is versterkt
door een betere organisatie. De provincie Zuid Holland heeft vanuit de provinciale Vliegende Brigade extra ondersteuning
geleverd die is ingezet in het programma Spoorzone bij het maken van het Ontwikkelperspectief Spoorzone en de
Kavelpaspoorten. Met Centric en Geodan is een pilot gestart om virtual reality technologie in te zetten, om te visualiseren
hoe plannen in de Spoorzone er uit komen te zien.
Regionale strategie en afspraken woningbouw (RAW)
In december is de RAW vastgesteld door alle vijf de regiogemeenten. In de RAW worden afspraken gemaakt over de wijze
waarop de regionale woningbehoefte en woningbouw op elkaar worden afgestemd. Een overzicht van het regionale
woningbouwprogramma wordt vastgelegd in de RPW (regionale programmeringslijst wonen). Deze is eind december 2019
aangeleverd aan de provincie.
Draagvlak verstedelijkingsopgave
In 2019 is Gouda de samenwerking aangegaan met de provincie Zuid-Holland om versnelling van de woningbouw mogelijk
te maken. De provincie heeft via de Vliegende Brigade een strategisch adviseur mee laten werken aan het
ontwikkelperspectief Spoorzone. Daarnaast zijn de speerpunten uit de verstedelijkingsagenda opgenomen in het ontwerp
van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit regio Midden Holland. Dit document zal in 2020 bestuurlijk worden behandeld,
en is bedoeld voor een gezamenlijke regionale lobby.
Continueren wonen boven winkels
In 2019 zijn wederom voor 7 woningen boven winkels subsidie verleend. Het budget voor 2019 is daarmee volledig
uitgegeven. Met diverse eigenaren heeft overleg plaatsgevonden over mogelijkheden om woningen boven winkels te
creëren.
Provada
De gemeente Gouda was in 2019 voor het eerst aanwezig op de vastgoedbeurs Provada, als partnergemeente op de stand
van de gemeenten Den Haag en Rotterdam.
Samenwerking met de woningcorporaties voor sociale woningbouw
Regelmatig worden de mogelijkheden voor sociale huurwoningen op verschillende locaties verkend met de
woningcorporaties. Ook worden ontwikkelaars doorverwezen naar de woningcorporaties. Met Mozaïek Wonen heeft de
gemeente Gouda in 2019 een intentieovereenkomst gesloten voor de Winterdijk, voor de realisatie van 60 houten
modulaire woningen in de sociale huursector. Ook zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van 154 extra sociale
huurappartementen op de kavel tussen de Rabobank en bioscoop, waarover in 2020 een overeenkomst is gesloten. Voor
Huize Bloemendaal is een overeenkomst gesloten met een marktpartij voor 150 tijdelijke wooneenheden onder de
Leegstandswet.
Uitvoeren van het mobiliteitsplan
Bereikbaarheid verbeteren en leefbaarheid verhogen
In 2019 is een ontwerp Verkeerscirculatieplan met een bijbehorend maatregelpakket opgesteld. Het ontwerp is eind 2019
door de raad teruggegeven aan de wethouder, met de opdracht om middels een uitgebreid participatietraject te komen tot
een aangepast plan. Dit plan wordt in de loop van 2020 opnieuw aan de raad ter vaststelling aangeboden.
Verkeersveiligheid verhogen
Op basis van een motie heeft het college een no-regret maatregelenpakket opgesteld; maatregelen die los van de effecten
van een verkeerscirculatieplan kunnen worden uitgevoerd.
In 2019 zijn de volgende (gedragsveranderende) maatregelen getroffen:
• Op de Fluwelensingel en Blekerssingel zijn belijning, borden en bloembakken aangebracht ter verbetering van de
verkeersveiligheid en leefbaarheid
• Op de Goudse Poort zijn belijning, borden en geleiderails aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid.
• Op de Kattensingel zijn fietssuggestiestroken aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers
• Aanpak verkeersveilige rotondes Floris, Olympia, Goudse Hout. Voor deze drie rotondes zijn aanpassingen uitgevoerd
om de verkeersveiligheid en fietskwaliteit op de rotondes te verbeteren.
Verder zijn voor de volgende projecten voorbereidingen getroffen voor de uitvoering (staan op de lijst van maatregelen
behorend bij het Verkeerscirculatieplan):
• Goudkade/KW weg: rotonde of verkeerslichten
• Joubertstraat: verbeteren oversteeklocaties
• Aschpotpad / Spoorstraat: tegels vervangen door asfalt
• Bodegraafsestraatweg: gedragsmaatregelen om snelheid uit het verkeer te halen
• Goudse Houtsingel: verbeteren oversteeklocaties
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Haastrechtsebrug e.o.: verbeteren fietsinfrastructuur om verkeersveiligheid te verbeteren
Schoolzones bij het Vlot, Plaswijckweg, De Cirkel, De Ridderslag, De Carrousel, Beversluisschool, De Goudakker.
Fietsroute Plaswijckweg-Haastrechtsebrug verbeteren door knelpunten op te lossen.
Thorbeckelaan, korte en lange termijn maatregelen om verkeersveiligheid op te lossen.
Ridder van Catsweg: onderzoek is gedaan naar de inrichting en verkeersveiligheid op de Ridder van Catsweg

Samen met de Fietsbond is een fietskaart opgesteld, met knelpunten. Deze wordt gebruikt bij de uitwerking van de
verschillende deeltrajecten.
Haalbaarheidsonderzoek station Gouweknoop
In 2019 is door de vijf gemeenten in regio Midden Holland gezamenlijk besloten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, en
hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. Dit project wordt gezamenlijk getrokken door de gemeenten Zuidplas en
Gouda. Kort voor de jaarwisseling is opdracht verleend aan Ingenieursbureau Movares om dit proces te begeleiden. Dit zal
in 2020 leiden tot een quickscan haalbaarheid, en een advies over het vervolgproces.
Fietsgebruik stimuleren
Gestart is met de voorbereiding van de uitvoering van de snelfietsroute Rotterdam-Gouda. Samen met de provincie Zuid
Holland en Rijkswaterstaat is bepaald dat een extra fietsverbinding tussen Westergouwe en Gouda wenselijk is. In 2020
wordt dit verder onderzocht.
Met het opruimen van weesfietsen is rond het station de beschikbare capaciteit voor fietsparkeren flink toegenomen. Het
fietsparkeerplan kan met het vaststellen van het Parkeerplan worden uitgevoerd in 2020 en verder.
Parkeren slimmer regelen
In 2019 is vrij parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ingevoerd. Andere maatregelen ten aanzien van
parkeren zijn opgenomen in het Parkeerplan Gouda 2020 waarover eind 2019 een verkenning in de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden. Besluitvorming is in december 2019 doorgeschoven naar 2020.
Reductie van emissies
Maatregelen ten behoeve van het reduceren van emissies zijn vanwege het proces rond het Verkeerscirculatieplan nog niet
gedaan in 2019.
Duurzaam beheer openbare ruimte
Integrale werkwijze
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om een duurzamere openbare ruimte te realiseren. In enkele interne bijeenkomsten is
informatie gedeeld over duurzaamheid, duurzame inkoop en duurzame innovaties. In 2020 worden onder meer een
afwegingskader en geactualiseerd Kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR) opgeleverd.
Terugname taken dagelijks beheer (Cyclus)
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle infrabeheer taken (exclusief afval en straatreiniging) weer onder aansturing van de
gemeente geplaatst. Hiermee is de regie op het beheer van de buitenruimte versterkt. Tevens is de beoogde bezuiniging in
2019 gerealiseerd.
Opstellen beheerplannen grootonderhoud en vervangingsonderhoud
In 2019 is het beheerplan Groot onderhoud en vervanging geactualiseerd. Hiermee zijn de lange termijnkosten en
financieringsbehoefte voor de eerstvolgende 8 jaar in beeld gebracht.
Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling
Realisatie Westergouwe
In de voorbereiding van Westergouwe fase 3 (circa 900 woningen) is in 2019 gewerkt aan de grondverbetering (opbrengen
zand), stedenbouwkundige uitgangspunten, het bestemmingsplan en de grondruil. Met de provincie is overlegd over
aanpassingen aan de Provincialeweg en verbetering van de fietsbereikbaarheid. In overleg met de gemeente Zuidplas is
gestart met een quickscan naar de haalbaarheid van een station ‘Gouweknoop’.
Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone
In gesprek met marktpartijen, woningcorporaties en omwonenden is voor de Spoorzone een Ontwikkelperspectief
opgesteld. In dit document wordt op integrale wijze naar de ontwikkeling van de Spoorzone gekeken. Dit zal leiden tot een
ontwikkelstrategie en kavelpaspoorten voor de verschillende deellocaties. Het Ontwikkelperspectief wordt in 2020
behandeld in de gemeenteraad.
Voor de volgende locaties is in 2019 een overeenkomst gesloten met ontwikkelende partijen:
• Een intentieovereenkomst voor deellocatie A1 West met M3 architecten
• Een intentieovereenkomst voor deellocatie A1 Oost met Wibaut B.V.
• Een intentieovereenkomst voor deellocatie Winterdijk met Mozaïek Wonen
• Een intentieovereenkomst voor de ‘Blokkerlocatie’ met White House Development
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Zuidelijk stationsgebied
De herininrichting van het zuidelijk stationsgebied is voorbereid. In 2019 is het definitief ontwerp voor de openbare ruimte
uitgewerkt tot een bestek en heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden in
de openbare ruimte start in januari 2020.
Voor de fietsenstalling is het definitief ontwerp afgerond, de omgevingsvergunning aangevraagd en de
aanbestedingsprocedure gestart zodat de uitvoering in 2020 kan starten.
Bestemmingsplan (verbrede reikwijdte) GoudAsfalt
In 2019 is het ambitiedocument Goudasfalt opgesteld. Hiervoor hebben in het afgelopen jaar diverse innovatieve
participatiesessies plaatsgevonden. Dit is mede gedaan om te oefenen met de verbeterdoelen van de Omgevingswet.
Verkennen kwetsbare buurten
Naast de huidige twee wijkontwikkelingsgebied zijn er drie kwetsbare buurten geselecteerd waar gemeente en corporaties
met voorrang aan de slag willen: Oud-Achterwillens, Burgen & Lusten en Polderbuurt. In de Polderbuurt is in 2019 een
aantal acties ondernomen, te weten: inzet van Buurtsport 12- op het Tempelpolderplein, Buurtsport 12+ in de Zebra,
Actieoverleg Goverwelle voor afstemming inzet van onder andere politie, jongerenwerk, stadstoezicht en stadsmarinier,
inzet preventief jongerenwerk, Kidzclub Goverwelle XL en inzet opbouwwerker.
Wijkontwikkeling
In het najaar van 2019 is voor de Gunning MAVO locatie een realisatieovereenkomst met twee woningcorporaties
getekend, voor de bouw van 63 sociale huurappartementen. Voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel & Oostvogel en
Gedenklaan is het bestemmingsplan onherroepelijk en zijn de ontwikkelaars gestart met de aanvraag
omgevingsvergunning. Op de locatie Van Heuven Goedhartsingel & Oostvogel komen ruim 60 sociale huurwoningen. Op
de locatie Middengebied (De Rijkestraat e.o.) is eind 2019 de bestaande bebouwing gesloopt en is de grondverbetering
gestart. Op deze locatie komen onder andere 20 appartementen voor middenhuur.
Ontwikkelingen mogelijk maken
Omgevingsvisie
In 2019 is het plan van aanpak Omgevingsvisie vastgesteld. Aan de hand hiervan is een openbare aanbesteding
uitgevoerd, voor begeleiding van het omgevingsvisieproces. In het najaar van 2019 is gestart met een beleidsinventarisatie,
zowel voor vastgesteld beleid als lopende trajecten en programma’s. Dit draagt bij aan het verbeterdoel van de
Omgevingswet om de integraliteit te versterken. Gedurende het hele jaar zijn gesprekken gevoerd met stakeholders over
onderwerpen die een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie. De ontwerpvisie zal in 2020 worden opgeleverd.
Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren
Digitalisering van informatie over de leefomgeving (waaronder de bestemmingsplannen) is 2019 gecontinueerd voor nieuw
vastgestelde plannen. Software voor het maken van ruimtelijke plannen en toepasbare regels is aangekocht. Gouda
beschikt hiermee over alle software componenten die vereist zijn voor het werken met het DSO.
In samenwerking met de VNG, de ODMH en drie softwareleveranciers is een praktijkproef gestart met betrekking tot de
samenwerkingsomgeving van het DSO. De eerste fase is met succes afgerond en daarmee op schema voor tijdige
beschikbaarheid van samenwerkingsfunctionaliteit binnen het DSO op 1/1/2021.
Snelle en betere besluitvorming
Een uitgebreide inventarisatie van de gemeentelijke verordeningen (huidige regelgeving) is in oktober 2019 afgerond. In juli
2019 is het plan van aanpak omgevingsplan door het college goedgekeurd en ter informatie aan de raad voorgelegd. In
december 2019 is een werkgroep met verantwoordelijke ambtenaren gestart met de Verordening Fysieke Leefomgeving.
De processen die door de omgevingswet worden geraakt zijn in beeld gebracht. In 2019 is een begin gemaakt met de
ontwikkeling van processen die in lijn zijn met de omgevingswet. Regionale afstemming heeft plaatsgevonden.
Stimuleren multifunctionaliteit en intensief grondgebruik
Multifunctionaliteit is in 2019 meegenomen als kans voor diverse ontwikkel- en transformatieprojecten. Voorbeelden hiervan
zijn Goudasfalt en de Spoorzone. Juist hier, rond het station is het kansrijk om wonen te combineren met werken en
stedelijke voorzieningen. Op deze wijze wordt telkens een nieuw stuk stad gemaakt en worden zogenaamde
monofunctionele gebieden voorkomen.
Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
In 2019 zijn in overleg met diverse ontwikkelaars en particulieren ruimtelijke onderbouwingen opgesteld en
(postzegel)bestemmingsplannen in procedure gebracht. Door de gemeenteraad zijn in 2019 vier bestemmingsplannen
vastgesteld.
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Stedenbouwkundige visies
In 2019 is het ontwerp Ontwikkelperspectief Spoorzone opgeleverd. Dit document zal in 2020 worden behandeld in de
gemeenteraad. Tevens wordt voor de Spoorzone een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat eveneens nog zal worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
De herijkte hoogbouwnota en visie op historische linten zijn nog niet opgesteld in afwachting van de Omgevingsvisie.
Een passend woningaanbod
Nieuwe woonvisie opstellen
De werkzaamheden voor actualisering van de woonvisie zijn eind 2019 voorbereid. De planning is dat eind 2020 de
woonvisie voor besluitvorming kan worden aangeboden.
Monitoren ontwikkelingen en doorstroming op de woningmarkt
In de evaluatie van de woonvisie is in beeld gebracht welke bewegingen er binnen de Goudse woningmarkt worden
gesignaleerd.
Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen
In meerdere projecten zijn of worden afspraken opgenomen over het aantal of aandeel (gereguleerde)
middenhuurwoningen, zoals bijvoorbeeld Noothoven van Goorstraat en Goudshof.
Middeldure huurwoningen vastleggen in bestemmingsplannen
De verordening Middenhuurwoningen Gouda is in 2019 voorbereid en ligt tot begin maart 2020 ter inzage. Met deze
verordening is het kader geregeld om via bestemmingsplannen middenhuurwoningen te kunnen (laten) realiseren.
De verordening Middenhuurwoningen is bovendien bedoeld om te borgen dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook
op termijn tot dat prijssegment blijven behoren. In de verordening zijn voorwaarden opgenomen over de maximale
aanvangshuurprijs, het maximale inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale exploitatietermijn. De
Verordening geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis van bestemmingsplannen waarin voor de
nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is opgenomen.
Huisvestingsverordening
De Huisvestingsverordening Gouda 2019 is per 1 juli 2019 inwerking getreden. Daarin is een voorrangsregeling voor
Gouwenaars opgenomen voor 25% van het woningaanbod.
Experiment woningtoewijzing
Per 1 september 2019 loopt er een experiment met soepeler urgentie bij echtscheiding met co-ouderschap voor
minderjarige kinderen.
Woonwagenstandplaatsen
Per 1 april 2019 zijn de nieuwe Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda 2019 inwerking getreden.
Deze zijn in lijn met het Beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

3.3.2 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Streefwaarde

Stand 2019

5.7 Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

De gemiddelde kwaliteit van B
verschillende onderdelen van
de openbare ruimte (wegen,
groen, meubilair etc.)

Gouda

Blijft minimaal niveau B
(Crow) Dit m.u.v.
elementenverharding

B

5.7 Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Het aantal speelplekken in
Gouda

151

151

152

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

Op plannen
2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

Op plannen
2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote
nieuwbouwprojecten (+60
woningen)

33%

In 2019 voldeden alle onderdelen van de openbare ruimte aan het afgesproken kwaliteitsniveau (gemiddeld B-kwaliteit
CROW).
Het aantal speelplekken is gestegen naar 152 (+1 in Westergouwe). Dit is excl. de 3 natuurspeelplekken Noorderhout,
Steinse Groen en Groenhovenpark en de speeltuin ’t Eiland. De laatste is een bewonersinitiatief en geen eigendom van de
gemeente Gouda.
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3.3.3 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

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ
waarde

duizenden euro's

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

2015

173

206

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

2019

206

248

8. VHROSV

Nieuw gebouwde
woningen

per 1.000 woningen

2016

8,4

7,2

8. VHROSV

Demografische
druk

%

2017

70,9

69,0

2019

71,4

69,8

8. VHROSV

Gemeentelijke
euro
woonlasten
éénpersoonshuishouden

2018

915

649

2019

946

669

8. VHROSV

Gemeentelijke
euro
woonlasten
meerpersoonshuishouden

2018

982

721

2019

972

739

Realisatie

Zie toelichting 1.
6 meeteenheid in
2019 gewijzigd,
geen vergelijk
mogelijk
69

Toelichting
1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds 2015 met 19,1% gestegen. Dit is iets minder dan de landelijke stijging
van 20,3%. Ten opzichte van 2018 kende Gouda een relatief hoge stijging van 9,5% in vergelijking met 7,8% in heel
Nederland.

3.3.4 Wat heeft het gekost?
3.3.4.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

Lasten

41.380

46.588

47.153

-565

Baten

-16.622

-19.719

-24.684

4.966
4.401

Saldo van baten en lasten

24.758

26.869

22.469

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.443

5.003

5.003

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-90

-2.156

-2.124

-32

28.111

29.716

25.347

4.369

Gerealiseerd resultaat

3.3.4.2 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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden lasten

6.186

6.277

6.438

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden baten

-4.301

-5.098

-5.043

-54

1.885

1.180

1.395

-215

2.1 Verkeer en vervoer lasten

14.439

15.082

14.957

125

2.1 Verkeer en vervoer baten

-160

-436

-836

400

14.279

14.646

14.122

524

Saldo

Saldo

30

Jaarstukken 2019

-161

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2019 na
2e wijziging

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

2.2 Parkeren lasten

1.006

1.222

1.149

72

2.2 Parkeren baten

-10

-10

0

-10

Saldo

996

1.212

1.149

62

2.5 Openbaar vervoer lasten

127

127

127

0

2.5 Openbaar vervoer baten

0

0

0

0

127

127

127

0

4.478

5.444

4.972

472

Saldo
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie lasten

-100

-100

-323

223

Saldo

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie baten

4.378

5.344

4.649

695

8.1 Ruimtelijke ordening lasten

2.113

2.269

1.932

337

8.1 Ruimtelijke ordening baten

-1

-120

-150

30

2.111

2.148

1.782

366

Saldo
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) lasten

10.428

11.221

13.039

-1.819

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) baten

-10.428

-11.171

-14.457

3.287

0

50

-1.418

1.468

8.3 Wonen en bouwen lasten

2.620

4.947

4.539

409

8.3 Wonen en bouwen baten

-1.622

-2.784

-3.876

1.092

Saldo

Saldo
Totaal saldo taakvelden

998

2.163

663

1.500

24.773

26.869

22.469

4.401

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

V/N

I/S

161.000

N

Beheer gronden: Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het BBV werden
de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in
2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering
gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA). In de afgelopen jaren
had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de
overgangsbepaling diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor
een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019
geleid tot een afwaardering. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor deze
afwaardering de reserve die hiervoor in het verleden is gevormd in te zetten.

1.396.000

N

I

Beheer onroerende zaken: Gouda is actief aan de slag met het thema
duurzaamheid. In 2017 zijn daarvoor via het Programmaplan verduurzaming
gemeentelijk vastgoed financiële middelen beschikbaar gesteld, onder andere
voor het aanvullen van de onderhoudsvoorziening in 2019 voor een bedrag van
€ 1.100.000. Nu is gebleken dat dit volgens de BBV-voorschriften niet is
toegestaan, wordt voorgesteld om dit bedrag via de exploitatie opnieuw
beschikbaar te stellen in de jaarschijven 2020 (50%) en 2021 (50%).

1.100.000

V

I

Beheer onroerende zaken: De servicekosten (o.a. energie) worden doorbelast
aan de huurders. Per saldo valt het voordeel aan de lastenkant weg tegen het
nadeel aan de batenkant. In 2020 zullen deze ramingen worden
geactualiseerd.

74.000

V

Beheer onroerende zaken: De overige voordelen bestaan uit meerdere
aspecten van de exploitatie van vastgoed zoals lagere toerekening van de
overhead en niet geraamde (huur) opbrengsten.

61.000

V

2.1 Verkeer en vervoer

125.000

V

Dagelijks onderhoud openbare verlichting: Van het voordeel op openbare
verlichting wordt voorgesteld om een bedrag van € 256.500 opnieuw
beschikbaar te stellen in 2020 in verband met werkzaamheden die wel aan de
aannemer zijn opgedragen maar niet in 2019 konden worden uitgevoerd.

256.000

V

Dagelijks onderhoud openbare verlichting - overig

Baten

V/N

I/S

54.000

N

I

72.000

N

I

I

18.000

V

I

I

400.000

V

1.000

N

I

6.000

V

I

1.000

N

I

Dagelijks onderhoud wegen - straten - pleinen: Voor een bedrag van € 77.000
is vergoeding graafwerkzaamheden openbarre ruimte ontvangen i.v.m. aanleg
glasvezelnetwerk. Dit bedrag is aan de voorziening groot onderhoud openbare
ruimte gedoteerd. Zowel de aanvullende ontvangst als de aanvullende storting
waren niet begroot.

77.000

N

I

77.000

V

I

Dagelijks onderhoud grijs, discipline Kunstwerken: Het voordeel op dit
onderdeel wordt veroorzaakt door een tekortkoming bij de aannemer in de
totstandkoming van een deelopdracht waardoor deze deelopdracht dit jaar niet
in uitvoering kon worden genomen.

70.000

V

I

Dagelijks onderhoud grijs, Kunstwerken overig: Het voordeel op dit onderdeel
van de teruggenomen taken dagelijks onderhoud openbare ruimte wordt

70.000

V

I
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Omschrijving (bedragen * € 1)
veroorzaakt door de opstart van de nieuwe werkwijze, het aan begin van jaar 1
nog niet volledig uit kunnen zetten van alle opdrachten en het
voorzichtigheidsuitgangspunt. Op basis van de analyse per discipline zullen
voorstellen voor een meerjaren budgetherverdeling uitgewerkt worden.

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

12.000

V

I

224.000

V

I

Dagelijks onderhoud wegen straten pleinen: De krapte op de arbeidsmarkt
zorgde ervoor dat opdrachten dagelijks onderhoud verhardingen en
kunstwerken pas in de loop van het eerste kwartaal volledig konden worden
uitgezet bij de aannemers en gemonitord door eigen medewerkers. Dat leidde
tot een voordeel bij deze discipline.

86.000

V

I

Groot onderhoud openbare verlichting: Op basis van de meest recente
beheerplannen is een aanvullende dotatie noodzakelijk voor een bedrag van
€ 28.000.

28.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud bruggen en tunnels: Op basis van de meest
recente beheerplannen is een aanvullende dotatie noodzakelijk voor een
bedrag van € 33.000.

33.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Voor een bedrag van
€ 224.000 is een bijdrage ontvangen van de provincie ontvangen in verband
met een nog aan te leggen brug. Zowel de ontvangst als de dotatie van dit
bedrag aan de daarvoor bestemde voorziening waren niet begroot.

224.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Voor een bedrag van
€ 427.000 is de uitvoering van de aanpak achterstanden dagelijks onderhoud
na taakterugname infrabeheer Cyclus niet in 2019 uitgevoerd. Voorgesteld
wordt om dit bedrag in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen.

427.000

V

I

Groot onderhoud wegen: Op basis van de meest recente beheerplannen is een
aanvullende dotatie noodzakelijk voor een bedrag van € 416.000. In 2020
wordt het verdere verloop aan een nadere analyse onderworpen.

416.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Overig

19.000

N

I

29.000

V

I

Straat- en kolkenreiniging: Het lastenvoordeel wordt veroorzaakt door een
lagere kostenpost Reinigen evenementen en verwijderen bijplaatsingen /
reiniging aanbiedplekken afval.

28.000

V

I

9.000

V

I

1.000

V

I

Toegang Binnenstad: Geen verdere toelichting

6.000

N

I

Uitvoering gladheidsbestrijding: Op het reguliere budget is € 62.000 minder
uitgegeven omdat er minder preventieve strooirondes en curatieve
sneeuwruimacties nodig waren.

62.000

V

I

Verbetering doorstroming verkeer: Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied: de
kosten en opbrengsten die in het kader van dit project worden gemaakt,
worden verrekend met de gelijknamige reserve. Aan de raad wordt voorgesteld
het verschil van € 32.000 te onttrekken uit deze reserve.

32.000

N

I

Verkeer: Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door een bijdrage van de
Regio Midden Holland in verband met verkeer. Deze was niet begroot.

10.000

N

I

28.000

V

I

Verkeersmaatregelen: Het voordeel bij de baten heeft betrekking op de op de
veroorzaker verhaalde verkeersschades. De meerkosten van de
verkeersschades zin voor een deel verantwoord onder het subtaakveld
dagelijks onderhoud grijs. Per saldo is de post schades hoger dan de post
verhaalde schades.

3.000

N

I

21.000

V

I

1.000

V

I

10.000

N

10.000

N

223.000

V

119.000

V

I

66.000

V

I

17.000

V

I

Verkeersplannen: Geen verdere toelichting

19.000

N

I

Verkeersregelinstallaties: Geen verdere toelichting

6.000

N

I

Overig

7.000

N

I

72.000

V

5.000

V

I

67.000

V

I

2.2 Parkeren
Parkeergarage Spoorzone: Overig
Parkeren: Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het niet volledig
benutten van het beschikbare budget Parkeertaken derden. De
uitvoeringsovereenkomst die Gouda met Parkeerservice heeft afgesloten over
2019 is € 55.000 voordeliger uitgevallen dan gebudgetteerd. Het overige
voordeel is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke posten waarbij de lagere
urentoerekening aan parkeren vanuit de organisatie daarvan de grootste is.
Parkeerbelasting: Betreft een nadeel op de baten leges parkeervergunningen.
Geen aanvullende toelichting
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

490.000

V

Beheer gronden: Aan de raad wordt voorgesteld om de opbrengst uit de
verkoop grond achter Bodegraafsestraatweg en Bunderhof II aan de reserve
groenfonds toe te voegen.
Beheer gronden: In 2019 is ten behoeve van PoP stations in Gouda-Oost een
zakelijk recht van opstal gevestigd. Deze is aan het einde van het jaar nog
notarieel getransporteerd. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.
Beheer gronden: Om verkopen in de toekomst juridisch mogelijk te maken zijn
een aantal voorbereidingskosten gemaakt.
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31.000

N

I

I

V/N

I/S

Dagelijks onderhoud groen: Het voordeel op dit onderdeel van de
teruggenomen taken dagelijks onderhoud openbare ruimte wordt veroorzaakt
door de opstart van de nieuwe werkwijze, het aan begin van jaar 1 nog niet
volledig uit kunnen zetten van alle opdrachten en het
voorzichtigheidsuitgangspunt. Met name bij dit onderdeel is rekening gehouden
met risico's. Een deel van het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt doordat
het budget stormschade bomen nagenoeg niet hoefde te worden
aangesproken. Op basis van de analyse per discipline zullen voorstellen voor
een meerjaren budgetherverdeling uitgewerkt worden.

Omschrijving (bedragen * € 1)

330.000

V

I

Dagelijks onderhoud groen: Het niet tijdig verlenen van de vergunning voor
extensieve snoei, kap en herplant van bomen leidt tot een voordeel van
€ 159.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in
2020

159.000

V

I

Dagelijks onderhoud groen: Budget incidentele opdrachten en calamiteiten: de
reguliere budgetten openbaar groen boden voldoende dekking vooor de
opdrachtverlening 2019. De middelen ter dekking van incidentele kosten /
calamiteiten hoefden daardoor niet aangesproken te worden.

127.000

V

I

Groen - Groenfonds: Voor een bedrag van € 93.000 zijn uitgaven gedaan
waarbij de verrekening met de reserve Groenfonds nog moet plaatsvinden. Aan
de raad wordt voorgesteld om deze post te betrekken bij de voorstellen voor de
bestemming van het resultaat 2019.

93.000

N

I

2.000

N

I

18.000

N

I

Volksfeesten: Geen verdere toelichting
Overig
8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten

337.000

V

Geo-informatie: Lagere automatiseringskosten (voordeel lasten) in combinatie
met een incidenteel van derden ontvangen vergoeding voor databeheer
(voordeel baten) bepaalt het saldo van dit subtaakveld.

18.000

V

I

Juridische Zaken en Verkeer: Een voordeel op de exploitatie omdat het
reguliere budget planschade-uitkeringen niet aangesproken hoefde te worden

25.000

V

I

7.000

V

I

275.000

V

I

Grondbank Zuidplas: Elk jaar worden de gronden opnieuw gewaardeerd. De
grondbank heeft aangegeven dat de uitkomsten van de taxaties met € 1 miljoen
hoger ligt dan vorig jaar. Op grond van deze resultaten kan de getroffen
voorziening van € 22 miljoen worden verlaagd naar € 21 miljoen. Gouda kan
hierdoor zijn aandeel in de verliesvoorziening naar rato verlagen. De getroffen
voorziening daalt van € 1.320.000 naar € 1.260.000.
Ruimtelijke ordening: Het voordeel heeft betrekking op de kosten voor de
implementatie van de Omgevingswet. Door verschuiving in de
uitvoeringsplanning treden kosten niet in 2019 op maar in 2020. Voorgesteld
wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

12.000

V

V/N

I/S

V

I

30.000

V
V

I

60.000

V

I

48.000

N

I

I

1.000

V

I

3.286.000

V

3.286.000

V

8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)

1.818.000

N

Voor de twee grondexploitaties Westergouwe en Middenwillens zijn in het
verleden verliesvoorzieningen gevormd. Van de grondexploitatie Westergouwe
is fase 1 administratief afgesloten en is de daaraan gekoppelde voorziening in
2019 vrijgevallen. De grondexploitatie Middenwillens is in 2019 afgesloten. Aan
de raad zal worden voorgesteld om voor het nazorgbudget van deze
grondexploitatie een aparte reserve te vormen. Het netto positieve effect komt
uit op € 1.436.000.

1.849.000

N

I

De nazorgbudgetten van de in 2012 afgesloten grondexploitaties Bolwerk en
Drie Notenboomen zijn in een reserve gestort. De kosten blijven in 2019 achter
bij de raming waardoor een voordeel ontstaat.

31.000

V

I

8.3 Wonen en bouwen

21.000

17.000

Ruimtelijke ordening: Het nadeel heeft betrekking op minder inkomsten uit met
projectontwikkelaars afgesloten anterieure overeenkomsten. Naar verwachting
zal een deel van deze overeenkomsten definitief worden in 2020
Overig

Baten

409.000

V

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: Aangezien het budget "secretaris
welstandscommissie" slechts gedeeltelijk benut hoefde te worden kon een
voordeel bij de lasten gerealiseerd worden. Het voordeel bij de baten heeft
betrekking op hogere leges welstand. Er werden meer vergunningen verstrekt
waarbij een welstandstoets nodig was.

18.000

V

I

Bouwen Westergouwe: De meerkosten van € 41.000 hebben betrekking op de
aanvullende werkzaamheden van het bouwplanbegeleidingsteam
Westergouwe. De inzet van dit team zorgt voor een versnelling in het proces
van vergunningverlening woningen Westergouwe. De meerkosten worden
gedekt door aanvullende inkomsten bouwleges.

41.000

N

I

Exploitatie woonwagenterreinen: Het voordeel heeft betrekking op kosten
dagelijks onderhoud woonwagenstandplaatsen: door recente investeringen in

15.000

V

I

I

1.092.000

V

21.000

V

I

1.000

N

I
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Omschrijving (bedragen * € 1)
woonwagenstandplaatsen vallen de kosten van dit dagelijks onderhoud lager
uit.

V/N

I/S

46.000

V

I

702.000

V

I

225.000

V

I

98.000

V

I

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Voor de nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen is in 2017 een
reserve gevormd. De verrekening met de reserve is in 2019 lager geweest dan geraamd. Dit komt omdat
voor 2019 verwachte uitgaven zijn doorgeschoven in de tijd.

32.000

N

I

Handhaving Bouwregelgeving: Voor een bedrag van € 46.000 zijn
dwangsommen opgelegd. Deze post was niet begroot. Aan de lastenkant
hoefde het uitvoeringsbudget dwangsommen niet aangesproken te worden.
ISV-3: In de afwikkeling van de kosten die te maken hebben met uitgaven
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) zijn in dit jaar voor € 165.000
bijdragen gedaan. Posten hebben betrekking op onder meer kosten
herinrichting openbaar gebied bij woningbouw en aanpak
verkeersgeluidbelasting bij woningen Spoorstraat. Inclusief de ISV-3 kosten
Restauratie Gemeentelijke Monumenten (€ 169.000) leidt dit tot een totaalpost
van € 334.000. Het restantbudget ISV-3 bedraagt € 701.000. Zowel de baten
als de lasten waren niet begroot. Per saldo resteert een voordeel op afwikkeling
ISV-3 van € 367.000 ten gunste van het rekeningresultaat.

Lasten

V/N

I/S

9.000

V

I

165.000

N

I

140.000

V

I

Baten

ISV-3: Restauratie gemeentelijke monumenten: Voor een bedrag van € 169.000
zijn uitbetalingen gedaan met betrekking tot restauratie gemeentelijke
monumenten, ook op verplichtingen voorgaande jaren. De dekking van deze
kosten vindt plaats uit het nog resterende Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV-3). Dit nadeel dat op programma 5 wordt toegelicht wordt
betrokken bij de eindafwikkeling ISV-3 zoals opgenomen in programma 3
Stadsvernieuwing: Het voordeel is ontstaan omdat er minder dan begroot een
beroep is gedaan op de inzet van en de leningfaciliteit verstrekt door het
KennisCentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).
Vergunningverlening en legesopbrengsten: Op basis van de projectenraming is
een actualisatie van de legesinkomsten bouwleges in de begroting verwerkt.
Onder meer door de inzet van het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe
zijn uiteindelijk (toch) meer bouwvergunningen verstrekt dan dat op basis van
deze prognose was voorzien. Dit voordeel komt ten gunste van het
rekeningresultaat.
Wijkontwikkeling: Het saldo van zowel het nadeel op de lasten als het voordeel
op de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2019
geprognosticeerde uitgaven (voornamelijk met betrekking tot Zuidelijke Stempel
Oost) zijn doorgeschoven naar 2020. Aan de raad wordt voorgesteld om het
positieve saldo toe te voegen aan de reserve.
Wonen in Gouda: Geen verdere toelichting

421.000

V

I

11.000

V

I

3.3.4.4 Verschillenverklaring reserves

3.3.4.5 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)
Herinrichting woonwagenlocatie
Investeringen wegen grijs
Verkeer
TOTAAL

Gepland 2019

Werkelijk 2019

382

431

Verschil
-49

4.825

3.451

1.375

468

466

3

5.676

4.347

1.329

Toelichting op het investeringsoverzicht
Herinrichting woonwagenlocaties
Het investeringsbudget Betonfundering Eerste Moordrechtse Tiendweg (EMT) wordt afgesloten en laat een overschrijding
zien van € 49.000. Een aantal kostenposten is (aanmerkelijk) hoger uitgevallen, met name de kosten inzet van
nutsbedrijven.
Investeringen wegen grijs
De uitgaven hebben betrekking op de vervangingsinvesteringen openbare ruimte waarbij een onderscheid is gemaakt in de
diverse afschrijvingstermijnen. Het voordeel op het investeringsbudget vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut
openbare ruimte zal, als besluitvormingspunt bij de jaarstukken, worden toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud
openbare ruimte.
Verkeer
De jaarschijven van de investeringsbudgetten Mobiliteit 2019 en Fietsveiligheid 2019 kunnen worden afgesloten.
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3.3.5 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

Omgevingsdienst Midden-Holland
(BWT deel)

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving. Dit doet hij door - naast milieutaken - ook taken op het gebied van bouwen,
woningtoezicht en ruimtelijke ordening (BWT-taken) uit te voeren in opdracht van vier
regiogemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Grondbank RZG Zuidplas heeft tot 2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder
voor een integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied. Vanwege de economische terugval zijn
daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van
de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke
waardeontwikkeling van de gronden.

Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap
van Rijnland en 9 gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor
alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Cyclus N.V.

Cyclus NV voert taken uit op het gebied van Afvalbeheer (onder meer inzameling en verwerking),
Reiniging en Gladheidsbestrijding.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en
uitvoeren van parkeerbeleid.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel)
De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw
en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en
advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2019 ging het daarbij onder meer om circa
1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 600 toezichtstaken, 175 juridische procedures
en 150 handhavingszaken.
In 2019 heeft ook de implementatie van de Omgevingswet ruime aandacht gekregen binnen de ODMH, waaronder
advisering aan en afstemming met de aangesloten gemeenten.
Grondbank RZG Zuidplas
De Grondbank is in 2004 opgericht met als doelstelling strategische grondverwerving in de Zuidplaspolder. Eind 2010 had
de Grondbank ruim 350 ha aan gronden in de Zuidplaspolder verworven. Vanaf 2011 functioneert de Grondbank als een
beheer- en gronduitgiftebedrijf. De looptijd van de Grondbank is tot 2025. Thans heeft de Grondbank nog ca. 300 ha in
eigendom. Hiervan is ca. 299 ha gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Zuidplas en ca. I ha in de gemeente
Waddinxveen. De Grondbank heeft geen gronden binnen de gemeenten Rotterdam en Gouda.
De huidige doelstelling van de Grondbank is in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling aangegeven en luidt als volgt:
"De Grondbank heeft tot doel het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een strategisch beheer- en uitnamebeleid voor
de verworven gronden ten behoeve van een effectieve realisatie van de in het kader van het vastgestelde intergemeentelijk
structuurplan voor het rechtsgebied te formuleren ruimtelijke en sectorale doelstelling."
Op woensdag 19 juni 2019 is een concept-ontwikkelingsvisie voor het Middengebied van de Zuidplaspolder besproken in
de gemeenteraad van Zuidplas en heeft de gemeenteraad van Zuidplas ingestemd met het vrijgeven van de conceptontwikkelingsvisie voor verdieping, verrijking en versterking. Door de beperkte deelname in de Grondbank met 6% heeft
Gouda beperkte invloed op de regionale woningbouwopgave.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing in de invordering van de leges bouwvergunningen ter dekking van de kosten voor het in
behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van een dergelijke vergunning. De aanslagen zijn overeenkomstig
de betreffende belastingverordeningen opgelegd.
Cyclus N.V.
Cyclus N.V. voert taken uit op het gebied van afvalinzameling en -beheer. Cyclus adviseert over regionaal en lokaal
afvalbeleid. Als zodanig levert zij een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu. Naast het afvalbeheer heeft Gouda
ook het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding ondergebracht bij Cyclus.
Coöperatie ParkeerService U.A.
ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. Daarnaast
ondersteunt ParkeerService bij het maken van een vertaalslag tussen visies en parkeerbeleid en adviseert de coöperatie
over verordeningen, tarifering en parkeerexploitaties.

Jaarstukken 2019

35

3.4 Sociaal domein
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
122.951
Baten in €
29.115
Percentage van totale uitgaven
44%

Het programma sociaal domein is een breed programma dat het
gehele sociaal domein omvat. Onderwerpen als zorg, welzijn, jeugd,
werk, inkomen, preventie, armoedebeleid en schuldhulpverlening
maken onderdeel uit van dit programma. Vanuit het programma sociaal
domein zijn er belangrijke verbindingen met programma 1 economie,
werk en onderwijs; programma 3 omgeving, bouwen en wonen en
mobiliteit, programma 5 cultuur, sport en recreatie en programma 6
leefbaarheid en veiligheid. In het sociaal domein wordt samengewerkt
met de regiogemeenten. Uitgangspunt hierbij is lokaal waar passend bij
de schaalgrootte en regionaal als dit meerwaarde oplevert.

Wat heeft Gouda bereikt?
Via het sociaal team 0-100+ is er meer hulpverlening mogelijk dichtbij huis en zonder beschikking,
waaronder basis GGZ zorg voor jeugdigen. Er worden meer oplossingen geboden en gevonden met
behulp van eigen netwerk, vrijwilligers, voorliggende voorzieningen.
Om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten opgroeien is er gestart met het Team Inverbinding.
Het team biedt intensieve integrale zorg thuis en is een samenwerking van 5 jeugdhulpaanbieders om
uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. In het project Scheiden zonder schade is via een
handreiking voor sociaal teams helder gemaakt welke mogelijkheden er zijn, waardoor er sneller
oplossingen worden geboden. gemaakt en analyse uitgevoerd naar aanbod voor gezinnen.
Met de Voor-elkaar-pas kunnen ouderen onder begeleiding met de bus reizen als aanvulling op het
collectief vervoer en er is een start gemaakt met het Automaatje. Hierdoor zijn ouderen langer
zelfredzaam en wordt eenzaamheid tegen gegaan.
Er is een convenant getekend voor de Goudse standaard voor schuldhulp door 29 partners en er is
gestart met ervaringsdeskundigen bij schuldhulpverlening. Daarnaast maakten veel kinderen gebruik
van het kindpakket.
Er zijn 6% minder uitkeringen en 382 bijstandsgerechtigden vonden werk.
In 2019 zijn de (bezuinigings)maatregelen van de bestuursopdracht uitgevoerd. Het doel is om binnen
de financiële kaders invulling te geven aan de ambities. Ondanks de realisatie van deze
bezuinigingsopdracht is in 2019 toch een tekort van circa € 3 miljoen ontstaan op het budget van (ZIN)
jeugd en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij de Wmo is een negatief effect merkbaar door
de invoering van het abonnementstarief.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

177
Afname aantal langdurig
bijstandsgerechtigden met 177
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90%
Toename i.p.v. afname aantal
jongeren met jeugdreclassering
en jeugdbescherming.

Doorlooptijd afgifte beschikking
jeugd en Wmo: binnen 8 weken

