Jaarrekening 2019 op hoofdlijnen
Samen met ondernemers, maatschappelijke organisatie, zorgaanbieders, onderwijs en Goudse
vrijwilligers is er in 2019 veel bereikt in onze stad. Het jaarresultaat is positief afgesloten, de benodigde
investeringen zijn gedaan en de financiële positie van de gemeente is verbeterd. In dit overzicht staan
de belangrijkste resultaten per programma.

ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

19,1

MILJOEN

• Afname aantal werkzoekende jongeren
• Bidbook Campus Gouda gereed, gericht
op het versterken van hoger onderwijs
• 474 bezoekers bij 58 bedrijven tijdens
‘Kom Binnen Bij Bedrijven’
• € 4 miljoen aan subsidie en financieringen
binnengehaald voor sterk techniekonderwijsplan.
• Kaders Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs vastgesteld door gemeenteraad

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

9,7

MILJOEN

24,8

• 5% minder woninginbraken dan in 2018
• 7 drugspanden gesloten
• 11 bestuurlijke waarschuwingen na
drugsvondst
• Meer meldingen jeugdoverlast, maar
minder groepen op straat
• 6000 naheffingen voor verkeerd parkeren
• Veiligheidsprijs uitgereikt voor beste
vrijwilligersinitiatief

• Participatietraject Energietransitie gestart
• Klimaatadaptatiestrategie vastgesteld en
Groenfonds gestart
• Meer openbaar groen door 50 nieuwe
‘Groen moet je doen’-initiatieven
• Aanpak overlast bodemdaling binnenstad
vastgesteld met inwoners en belanghebbenden
• Verduurzamingsprogramma Vastgoed
gestart

BESTUUR EN ORGANISATIE

30,1

MILJOEN

• Gestart met versnelling woningbouw
Spoorzone
• Verkeersveiligheid verbeterd op vier
locaties
• Infrabeheertaken (exclusief afval en
straatreiniging) weer onder aansturing van
gemeente
• Verordening opgesteld om middeldure
huurwoningen voor het segment te
behouden
• 3 kwetsbare buurten geselecteerd waar
gemeente en corporaties met voorrang
mee aan de slag te gaan

47

MILJOEN

inclusief Toekomstvisie

ENERGIE EN KLIMAAT
MILJOEN

WONEN EN LEEFOMGEVING

• Meer ruimte voor initiatieven door het
aanstellen van participatiemedewerkers
• Extra budget voor wijkteams van € 20.000
besteed aan projecten voor groen,
leefbaarheid en energietransitie
• Regiodeal Bodemdaling Groene Hart ter
waarde van € 20 miljoen gesloten
• Uitvoeringsagenda Samenleven vastgesteld

SOCIAAL DOMEIN
• 6% minder mensen in de bijstand
• 382 bijstandsgerechtigden vonden werk
• Uithuisplaatsingen voorkomen door
samenwerking 5 jeugdaanbieders
• Organisatie ‘Scheiden zonder schade’
verbeterd
• Gestart met Voor-elkaar-pas en het
Automaatje voor ouderen
• Schuldhulp: Goudse Standaard getekend
en ervaringsdeskundigen gestart
• Sociale Coöperatie kreeg groen licht

123

MILJOEN

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
• Gouds Sportakkoord een feit
• Mijlpaal 1 miljoen bezoekers aan Gouda
overtroffen met 1.1 miljoen
• Gouda verkozen tot Nationale Evenementenstad 2019
• Fonds Gouda 750 jaar opgericht
• Significante stijging bezoekers cultuurinstellingen
• Chocoladefabriek best bezochte
bibliotheek van Nederland
• Binnenstad: start realisatie Cheese
Experience en Zuidelijk stationsgebied

17,6

MILJOEN

