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Kosten efficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen
Uitgangspunt is een goede balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, onder andere
gebaseerd op een clustering van scholen.
Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
Start realisatie bouwprojecten 1e tranche Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting
De gemeenteraad heeft april 2019 de bouwstenen en strategische (inhoudelijke) uitvoeringskaders van het integraal
huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Samen met de betrokken schoolbesturen is dit uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 1e
tranche onderwijshuisvesting 2019-2023. Na instemming van de raad zullen de voorbereidende werkzaamheden voor deze
bouwprojecten worden gestart en waar mogelijk gerealiseerd vanaf 2020.
Planvorming en uitvoering van reeds in gang gezette huisvestingsopgaven buiten het uitvoeringsplan onderwijshuisvesting
Dit betreft onder andere het huisvestingsproject locatie Heemskerkstraat van De Goudse Waarden en de huisvesting van
De Ark-Gemiva aan de Clematislaan. In 2020 worden verder nadere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een
nieuw permanent schoolgebouw in Westergouwe.

3.1.2 Eigen indicatoren
Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van het aantal banen

3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal
bedrijfsvestigingen

3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren als positie van gemeente
met hoogste leegstand (Bron Cushman &
Wakefield)

4.3 Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27
jaar

plek 11 (C&W, jan Plek buiten top 10
2018)
226

In de periode 2020-2023 daling
realiseren van 100 jongeren

3.1.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

3. Economie

Vestigingen (per 1.000
inwoners in de leeftijd 15
tot en met 65 jaar)

per 1.000 inw. 15-65 jr

2018

126,9

Nederland Streefwaarde
145,9 Gouda stuurt niet op
deze indicator

3. Economie

Functiemenging

%

2018

52,2

52,8 Gouda stuurt niet op
deze indicator

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters %
totaal (VO + MBO) %

2018

2

4. Onderwijs

Absoluut verzuim per
1.000 leerplichtige
leerlingen

per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

1,67

4. Onderwijs

Relatief verzuim per 1.000 per 1.000 inw. 5-18 jr
leerplichtige leerlingen

2018

47,21

1,9 Afname naar 1,75 (100
jongeren)
1,91 Gelijk blijven

23,28 Afname

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator

Toelichting

Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
tot en met 65 jaar)
Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen,
en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er
evenveel woningen als banen.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
%

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil
zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat
voor schooljaar "2017/2018".

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige
leerlingen

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige
jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018"
staat voor schooljaar "2017/2018".

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige
leerlingen

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven,
maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat
komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar
"2017/2018".
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