Jaarstukken 2019

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
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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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