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3.3 Wonen en leefomgeving
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
42.161.000

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere vragen
aan de fysieke leefomgeving. Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen
de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde
en veilige leefomgeving? Al deze onderwerpen komen samen in het
programma Wonen en leefomgeving.

Baten in €
16.726.000
Percentage van totale uitgaven
16%

Wat wil Gouda bereiken?
Versnelling woningbouw: In Gouda en de gehele randstad is sprake van een zeer grote vraag naar
woningen. Om deze vraag te faciliteren is het nodig de woningbouw voor alle doelgroepen te
versnellen. In Westergouwe wordt gewerkt aan de realisatie van fase 2 en planvorming van fase 3.
Aan de hand van de verstedelijkingsagenda worden binnenstedelijke locaties in Gouda getransformeerd naar woningbouwlocaties. Hiervoor werkt de gemeente Gouda samen met woningcorporaties
en private partijen. Het zwaartepunt ligt hierbij op de betaalbare koop- en huurwoningen, zowel in de
middeldure als in de sociale sector.
Verbeteren bereikbaarheid: De gemeente Gouda onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het
wensbeeld van de wegenstructuur uit het Mobiliteitsplan te realiseren. Nog in de tweede helft van 2019
wordt hiervoor het Verkeerscirculatieplan opgeleverd. Resultaat: een voorkeursvariant voor de
verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de voorkeursvariant van de
verkeerscirculatie werkt Gouda in 2020 uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken.
Gebiedsontwikkeling Spoorzone: In de omgeving van station Gouda, Burgemeester Jamessingel en
Antwerpseweg liggen veel kansrijke locaties voor transformatie naar wonen. Met een ontwikkelperspectief wordt vanuit een integrale benadering richting gegeven aan de gebiedsontwikkeling, zodat
woningcorporaties en private partijen duidelijkheid hebben over de doelstellingen en kaders. Met slim
ruimtegebruik en transformatie wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking
van de positie van het stationsgebied en Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.
Aan de slag voor vitale wijken: Samen met de woningcorporaties wordt de wijkontwikkeling in Korte
Akkeren en Gouda Oost voortgezet. In 2020 worden op vier locaties woningbouwprojecten uitgevoerd,
om een passend woningaanbod in de wijken te realiseren. Ook wordt gestart met een onderzoek om in
beeld te brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen in kwetsbare
buurten.
Omgevingsvisie voor Gouda: Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en een positieve
bijdrage te laten leveren aan de stad, werkt de gemeente Gouda aan de implementatie van de
Omgevingswet. Met de samenleving wordt een integrale visie op de fysieke leefomgeving opgesteld,
de Omgevingsvisie. Dit moet bijdragen aan efficiënte en integrale besluitvorming over initiatieven.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2020 worden 50 extra sociale
50 extra middeldure
huurwoningen toegevoegd

6

=B

In 2020 worden 6 knelpunten
aangepakt voor een betere
bereikbaarheid

De gemiddelde kwaliteit van de
openbare ruimte blijft minimaal op
het niveau B(CROW)
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3.3.1 Doelen en prestaties
Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
Versnelling woningbouw
Programma versnelling woningbouw
Het programma Versnelling Woningbouw geeft invulling aan de ambitie in het coalitieakkoord, om 200 extra woningen te
realiseren in de categorie sociale huur en 200 woningen in de categorie middeldure huur. De gemeente Gouda biedt ruimte
voor menging van functies en voor de transformatie van zakelijke panden en voormalig zorgvastgoed naar woningen. Het
stimuleren van private partijen om woningen te realiseren boven winkels wordt gecontinueerd.
Samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen voor sociale woningbouw
Met de woningcorporaties verkent Gouda concrete kansen om sociale woningbouw te realiseren. De prestatieafspraken
worden geëvalueerd en herzien. Op grond van de woonvisie worden met marktpartijen afspraken gemaakt over de
realisatie van sociale en middeldure huurwoningen.
Regionale strategie en afspraken woningbouw
De gemeente Gouda draagt bij aan een regionale verstedelijkingsvisie en legt nieuwe afspraken over de regionale
woningbouwprogrammering vast in de Regionale agenda wonen (RAW), met daarbij het regionaal afsprakenkader
woningbouw. Andere overheden worden actief betrokken bij de woningbouwkansen zoals verkend in de
verstedelijkingsagenda.
Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling
Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone
In de omgeving van station Gouda, Burgemeester Jamessingel en Antwerpseweg liggen veel kansrijke locaties voor
transformatie naar wonen. Met een integraal ontwikkelperspectief wordt richting gegeven aan de gebiedsontwikkeling,
zodat woningcorporaties en private partijen duidelijkheid hebben over de doelstellingen en kaders. Met de transformatie van
het gebied wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking van de positie van het stationsgebied en
Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.
Goudse Poort
De gemeente Gouda werkt actief mee aan initiatieven die passen binnen de Ontwikkelstrategie voor de Goudse Poort. De
nadruk ligt hierbij op de transformatie van leegstaande kantoren, op plekken die geschikt zijn voor een woonfunctie.
Locaties gelegen in de omgeving van de Antwerpseweg en Harderwijkweg worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling
van de Spoorzone.
Zuidelijk stationsgebied
De gemeente Gouda zet de vernieuwingsplannen door, inclusief het oplossen van de fietsenproblematiek. De
voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2019 en realisatie vindt plaats in 2020 -2022. Met betrekking tot de
aanbesteding van de fietsenstalling heeft ProRail gemeld dat deze niet geheel zonder risico is. De aanbesteding wordt nu
doorgezet. Na ontvangst van de inschrijvingen is duidelijk of de aanbesteding past binnen het beschikbare budget. Als dat
niet zo is, dan zijn er mogelijkheden tot versobering of zal eventueel extra budget gevraagd worden.
Realisatie Westergouwe
In 2020 wordt gewerkt aan de realisatie van fase II van de nieuwe woonwijk Westergouwe. Het projectbureau Westergouwe
werkt aan de planvorming voor fase 3 en aan een actualisatie van het Masterplan. De realisatie van de wijk wordt in
samenhang gezien met het bereikbaarheidsvraagstuk voor de westkant van Gouda, alsook met een fysieke aansluiting van
de wijk op de bestaande stad.
Uitvoeren van het mobiliteitsplan
Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid
De gemeente Gouda onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het wensbeeld van de wegenstructuur uit het
Mobiliteitsplan te realiseren. Nog in de tweede helft van 2019 wordt hiervoor het Verkeerscirculatieplan opgeleverd.
Resultaat: een voorkeursvariant voor de verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de
voorkeursvariant van de verkeerscirculatie werkt Gouda in 2020 uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken.
Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de doorstroming op enkele routes waarop het verkeer zoveel mogelijk
gebundeld moet worden, zoals op de route Goverwellesingel-Burgemeester van Reenensingel. Naast de fysieke
aanpassingen van kruispunten zet Gouda ook verkeersmanagement en innovatieve systemen in (Smart Mobility).
In 2020 worden hiervoor onder meer de volgende projecten uitgevoerd:
• Korte termijn maatregelen Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg;
• Nadere uitwerking verkeersstructuur Haastrechtsebrug en Goejanverwelledijk;
• maatregelen oversteekbaarheid Goudse Houtsingel;
• Aanpassing kruispunt Kon. Wilhelminaweg – Goudkade (korte termijn maatregel);
• Maatregelen leefbaarheid Bodegraafsestraatweg;
• Inrichten schoolzones (30 km) op Plaswijckweg rond scholen Het Vlot, De Cirkel, De Goudakker.
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Gouda fietsstad nummer 1
De gemeente Gouda werkt aan diverse maatregelen die het fietsgebruik stimuleren. In 2020 wordt onderzocht hoe de
fietsverbinding met Westergouwe nog verder kan worden verbeterd. Dit wordt onder meer gedaan door een actieve bijdrage
te leveren aan de verkenning en realisatie van regionale fietsroutes door provincie Zuid-Holland, waaronder de route tussen
Rotterdam en Gouda. Ook worden trajecten verkend voor snelfietsroutes naar onder meer Alphen a/d Rijn en Utrecht.
Op lokaal niveau worden jaarlijks fietsknooppunten aangepakt en worden tegelpaden vervangen door asfalt.
In 2020 worden hiervoor onder meer de volgende projecten uitgevoerd:
• Verbeteren route Ridder van Catsweg- H de Vrieslaan (incl. aansluiting Bloemendaalseweg);
• Terugdringen enkelvoudige ongevallen fietsers;
• Start herinrichting Noothoven van Goorstraat tot fietsstraat (fase 1 kan starten in Q4);
• Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten Bleulandweg en Plesmanplein;
• Herinrichting Thorbeckelaan (quick win maatregelen).
Parkeren slimmer regelen
Gouda zet in 2020 de aanpak voort om het parkeren beter te regelen. Daarbij gaat het om het actualiseren van
parkeernormen, prijzen en betaaltijden van parkeren. Om de parkeerproblematiek in de randen van de betaald
parkeergebieden aan te pakken zal onderzocht worden of de huidige gereguleerde gebieden kunnen worden uitgebreid. Dit
gaat samen met een aanpassing van de parkeertarieven en de verbetering van de toegankelijkheid van parkeergarages en
parkeerterreinen. Ook worden projecten opgezet voor deelfietsen en deelauto's. Voor toeristische bezoeken aan de
binnenstad zal de bereikbaarheid en parkeermogelijkheid voor touringcars worden verbeterd.
Schone stad
Om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving, bevordert de gemeente Gouda het gebruik van de fiets, OV en
elektrische voertuigen. Ook een slimmere regeling van verkeerslichten kan veel effect sorteren. Bij binnenstedelijke
woningbouwprojecten wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor langzaam vervoer, OV, deelauto's en daarna pas
naar het gebruik van privé auto's.
Ook de volgende maatregelen worden in 2020 nader onderzocht:
• Schonere alternatieven voor (binnenstads)distributie;
• Autoluw maken binnenstad;
• Terugdringen emissies verkeer;
• Stimuleren schoon vervoer;
• Uitbreiden E-laden;
• Uitbreiden 30 km-zones.
Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer
De strategische ligging van Gouda in combinatie met een uitstekende dienstregeling van treinen en bussen, is een
belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en ondernemers. De inzet voor de toekomst is dat de dienstregeling op station
Gouda minimaal gelijk blijft aan het huidige niveau, waarmee Gouda bovengemiddeld goed bediend wordt. Hiervoor neemt
de gemeente Gouda in 2020 actief deel aan overleggen op regionaal niveau.
Voor het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van Westergouwe en Gouwepark, worden de gesprekken over een nieuw
treinstation voortgezet. Het station zou tevens kunnen functioneren als transferium langs de A20. Ook de
gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder kan hiervan mee profiteren.
In 2020 zal ook worden gewerkt aan de volgende OV-bereikbaarheidsmaatregelen:
• Nieuwe invulling doelgroepenvervoer;
• Nieuwe route en voorzieningen buurtbus Gouda-Reeuwijk.
Verbeteren leefbaarheid kwetsbare buurten
Wijkontwikkeling door verbetering woningaanbod
De gemeente Gouda werkt met de woningcorporaties aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda oost:
• In 2019 zijn de bouwvoorbereidingen aan project Van Heuven Goedhartsingel gestart. Eind 2020 / begin 2021 start de
bouw starten van 18 eengezinswoningen en 2 appartementencomplexen met circa 34 woningen;
• Eind 2018 is het vastgoed in de De Rijkestraat aangekocht en medio 2019 zijn de gebruikers vertrokken waarna is gestart
met de sloop en bouwvoorbereidingen. Eind 2020 start de bouw van 20 appartementen en 20 eengezinswoningen;
• Gemeente start in 2020 met de bouwvoorbereidingen aan het Zuidelijk Stempel Oost. In 2021 start de bouw van 47
eengezinswoningen en 62 appartementen;
• In het 3e kwartaal 2019 is de realisatieovereenkomst voor Gunningmavo getekend. In 2020 komt het bestemmingsplan in
procedure. Eind 2020 start de bouw van 63 appartementen.

Programmabegroting 2020-2023

23

Aan de slag in kwetsbare buurten
Naast de huidige twee wijkontwikkelingsgebieden zijn er in de Woonvisie 2015 - 2020 en in de Raamovereenkomst
Prestatieafspraken (2017) drie kwetsbare buurten benoemd waar gemeente en corporaties met voorrang aan de slag willen
gaan: Oud-Achterwillens, Burgen & Lusten en Polderbuurt. In 2020 wordt gestart met een onderzoek om in beeld te
brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen. Daarbij zal niet alleen gekeken worden
naar de onderlinge spelregels, maar ook naar wat aan investeringen nodig is, opdat de reserve wijkontwikkeling adequaat
kan worden benut.
Een passend woningaanbod
Actualiseren woonbeleid
In 2020 actualiseert gemeente Gouda de woonvisie.
De volgende aspecten worden hier in meegenomen of komen hier in terug:
• Woningvoorraad sociale en middeldure huur;
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een experiment met woningtoewijzing;
• De regeling voor Startersleningen.
Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen
De gemeente Gouda is actief met stimulerende en faciliterende maatregelen ter vergroting van het aanbod van middeldure
huurwoningen (€ 720 tot € 1.000). Onderzocht wordt op welke wijze gewaarborgd kan worden dat middeldure
huurwoningen op langere termijn in hetzelfde prijssegment beschikbaar blijven.
Wonen kwetsbare groepen
De gemeente Gouda zet zich in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen:
• De doorstroming in voorzieningen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en tijdelijk verblijf worden
bevorderd, door regionaal afspraken te maken over de uitstroom;
• De gemeente Gouda moet ook in 2020 voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. In de tweede
helft van 2019 zal de provincie Zuid-Holland kenbaar maken hoe hoog deze taakstelling is;
• De gemeente Gouda werkt samen met woningcorporaties aan het realiseren van tijdelijke woningen, onder andere voor
spoedzoekers. Dit zijn mensen in complexe situaties die niet in aanmerking komen voor een urgentie, maar wel met
spoed onderdak nodig hebben;
• Zoals in het Regionaal kader Maatschappelijke Zorg (2017-2020) is afgesproken onderzoeken we samen met de
regiogemeenten de mogelijkheden voor een locatie voor Skaeve Huse in de regio Midden-Holland.
Implementatie Omgevingswet
Omgevingsvisie
De komende periode wordt met verschillende stakeholders in samenspraak een agenda voor de omgevingsvisie bepaald.
Via wijkgesprekken wordt input opgehaald voor de omgevingsvisie. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2020 de
omgevingsvisie vast te stellen in de raad. Verouderd beleid wordt ingetrokken.
Omgevingsplan GoudAsfalt
Binnen de pilot op Goudasfalt wordt geëxperimenteerd met een omgevingsvisie voor het gebied, om vervolgens de
doorvertaling naar een omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) te maken.
Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren
Informatie over de leefomgeving (waaronder bestemmingsplannen) wordt de komende jaren gedigitaliseerd en de
organisatie wordt voorbereid op de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met een Kompas worden
medewerkers begeleid in het koppelen van nieuw beleid aan digitale werkingsgebieden. Regels over de fysieke
leefomgeving worden toepasbaar opgesteld door middel van vragenbomen.
Efficiënte en integrale besluitvorming
Regelgeving en processen worden de komende jaren aangepast in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Er
wordt geëxperimenteerd met het integraal afwegen van ruimtelijke initiatieven aan de Omgevingstafel. Processen in het
ruimtelijk domein worden zaakgericht uitgerold. Regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt eenvoudiger en beter
opgesteld (omgevingsplan). Er wordt gewerkt aan een participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving en aan nieuwe
afspraken over de rol/bevoegdheden raad en college.
Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
Gouda stelt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op ten behoeve van (particuliere) plannen en projecten. In
de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening
gehouden met de Omgevingswet.
In 2020 worden onder meer de volgende bestemmingsplannen aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling:
• Bestemmingsplan Goverwelle (reguliere actualisatie);
• Bestemmingsplan Spoorzone, deelgebied stationsomgeving noord (tbv ontwikkeling);
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• Van Loonlocatie (tbv ontwikkeling);
• Gunningmavo (tbv ontwikkeling);
• Noothoven van Goorstraat (tbv ontwikkeling).
Duurzaam beheer openbare ruimte
Realisatie nieuw ECO-park
Op basis van de inbreng van diverse belanghebbenden is een voorlopig ontwerp opgesteld. In dit ontwerp is rekening
gehouden met een toekomstige doorontwikkeling van het Ecopark in de ontwikkeling naar circulariteit. Uitgangspunt is dat
het Ecopark in de nabije toekomst ook plaats gaat bieden aan start-ups (bedrijfjes) op het gebied van circulaire economie.
Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het rondleiden en opleiden van scholieren op het Ecopark op het gebied van
afval, duurzaamheid en circulaire economie.
Nog in november 2019 zullen de projectkosten voor de realisatie van het Ecopark aan de raad worden voorgelegd. Daarna
zal, na goedkeuring door de raad, in januari 2020 de aanbesteding gepubliceerd worden. Start bouw is voorzien vanaf
medio 2020.
Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR)
Met het oog op een duurzame inrichting van de openbare ruimte wordt een visie opgesteld.
Afvalbeleid / VANG doelstellingen
In oktober 2019 wordt een voorstel aan de raad aangeboden met een evaluatie van het eerste jaar Afval Scheiden Loont.
Daarin worden voorstellen gedaan om vanaf 2020 een aantal knelpunten op te lossen en verbeteringen in de
afvalinzameling door te voeren.
Transitie uitvoering Dagelijks beheer infra
Het merendeel van de teruggenomen taken hebben organisatorisch een plek gekregen bij de afdeling Beheer openbare
ruimte. Het onderdeel brugbediening (Havendienst) is bij Stadstoezicht ondergebracht. De taken zijn nagenoeg allemaal
aanbesteed aan de markt en worden aangestuurd volgens het regiemodel.
Reclame openbare ruimte
Op basis van het nieuwe reclamebeleid (december 2018) is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van diverse
aflopende reclamecontracten in de openbare ruimte. In 2020 worden nieuwe partijen geselecteerd die de komende jaren,
tegen een marktconforme vergoeding, reclame mogen voeren in de openbare ruimte.

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

Omschrijving

5.7 Openb groen en (openlucht)
recreatie

De gemiddelde kwaliteit van de verschillende
onderdelen van de openbare ruimte (Wegen,
Groen, Meubilair etc.)

Gouda

Streefwaarde

5.7 Openb groen en (openlucht)
recreatie

Het aantal speelplekken in Gouda

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60
woningen)

Mobiliteit

Aanpak knelpunten mobiliteit

Blijft minimaal niveau B(CROW).
Dit m.u.v. elementenverharding
151

33%
6

3.3.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

8. VHROSV

Woonlasten
éénpersoonshuishouden

euro

2019

946

669

8. VHROSV

Woonlasten
euro
meerpersoonshuishouden

2019

972

739

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ-waarde duizenden euro's
woningen

2014

182

211

2015

173

206

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

2016

8,4

7,2

8. VHROSV

Nieuwbouw per 1.000
woningen

per 1.000 inw.

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde
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Taakveld

Indicator

Meeteenheid

8. VHROSV

Demografische druk
(Groene + grijze druk tov
20-64)

%

Periode

Gouda

2019

Nederland Streefwaarde

71,4

69,8

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator

Toelichting

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt
aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt
aan woonlasten.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw per 1.000 woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen.

Demografische druk (Groene + grijze druk tov
20-64)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot
de personen van 20 tot 65 jaar.

3.3.4 Wat gaat het kosten?
3.3.4.1 Overzicht exploitatie
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

42.161

45.022

44.177

42.836

Baten

-16.726

-19.908

-17.838

-17.472

Saldo van lasten en baten

25.435

25.114

26.339

25.364

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.870

2.939

1.577

1.167

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-721

-740

-1.041

-40

3.149

2.199

536

1.127

28.584

27.313

26.875

26.491

Saldo mutaties reserves
Resultaat

3.3.4.2 Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

College- en raadsbesluiten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-2

-2

-2

-2

Tweede ijkmoment 2019
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

58

32

32

32

2.1 Verkeer en vervoer

0

8

8

8

2.2 Parkeren

0

1

1

1

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

8

8

8

150

-87

-37

13

0

0

0

0

220

5

5

5

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

25

25

-25

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

-560

8.1 Ruimtelijke ordening

0

0

0

-40

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

140

863

-25

717

500

1.289

-34

757

80

8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Kadernota 2020

Tweede ijkmoment 2019
Overige mutaties
Totaal
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3.3.4.3 Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2021

2022

2023

701

441

416

204

14.147

14.454

15.599

15.999

1.240

1.246

1.203

1.194

124

117

116

109

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

5.331

5.834

6.281

5.277

8.1 Ruimtelijke ordening

2.400

1.761

1.661

1.660

0

0

-1

-1

1.486

1.261

1.059

914

25.429

25.114

26.334

25.356

2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totaal

3.3.4.4 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek
Herinr.Sportlaan js 2018
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020
Investeringen PP jaarschijf
Mobiliteitsplan
PP CIP jaarschijf
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf

2020

2021

2022

2023

780

0

0

0

0

0

235

0
0

0

4.057

0

250

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

230

280

0

0

2.700

538

1.280

1.280
1.429

0

1.875

1.983

1.779

0

0

0

Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad
( zakpalen)

0

0

0

350

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

0

0

0

395

Verduurzaming Vastgoed

0

181

0

0

WW-Standplaats EMT betonplaat

Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)

350

0

0

0

Herinrichting Agnietenstraat

400

0

0

0

85

0

0

0

0

5.824

0

0

8.459

10.250

6.998

6.559

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie
Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan
2020-2021)
Totaal

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.
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 2020 gaat het daarbij bij Gouda onder meer
om circa 1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 600 toezichtstaken, 175 juridische
procedures vergunningen en 150 handhavingszaken. In 2020 en verder zal ook de implementatie van de omgevingswet
ruime aandacht krijgen binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten. Ten slotte is de ODMH
verantwoordelijk voor de implementatie van het project “Pandenaanpak Gouda 750”.
Grondbank RZG Zuidplas
Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2018 wordt
onderzocht welk woningbouwprogramma wenselijk is in de Zuidplas en hoe de waarde van de aangekochte gronden
minimaal kan worden behouden en zo mogelijk vergroot. Een meer kleinschalige ontwikkeling zal een negatieve invloed
hebben op de waardering van de bij de Grondbank zijnde gronden.
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.
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Cyclus N.V.
Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst met Cyclus NV heeft Cyclus een vijfjarig contract voor Afval
(inzameling / verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrijding. Cyclus opereert op het snijvlak van markt en overheid en biedt
haar klanten een marktconforme prijs en dienstverlening. Als zodanig levert zij een bijdrage aan schoon en duurzaam
leefmilieu.
Coöperatie ParkeerService U.A.
ParkeerService ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.
ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid.
Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties etc.
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3.4 Sociaal domein
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
123.125.000
Baten in €
27.388.000
Percentage van totale uitgaven
45%

De groeiende verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van
de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een
gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat
is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel
mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen
worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en
gebruik te maken van hun eigen kracht; voor welke kwaliteit van zorg
en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening
inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe
zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we
ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van
opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken, die in dit
programma aan bod komen.

Wat wil Gouda bereiken?
Nieuw beleidskader sociaal domein 2020-2023
2020 is het jaar waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgesteld. Er komt een nieuw
integraal beleidskader sociaal domein, waarmee beleid en begroting beide ontschot zijn en op elkaar
aansluiten.
Werken aan een inclusieve en tolerante stad
Een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving. Een integrale
uitvoeringsorganisatie sociaal domein. Een gemeentelijke toegang en dienstverlening in het sociaal
domein die optimaal aansluit bij de persoonlijke situatie, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van
de inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.
Transformatie jeugdhulp
Effectievere samenwerking in de keten zodat gezinnen met complexe problemen sneller en effectiever
worden geholpen. Normalisatie en demedicalisering van de zorg.
Preventie
Meedoen mogelijk maken en beschermen en bevorderen van kwaliteit van leven. Specifieke aandacht
voor vroegsignalering van schulden en voorkomen problematische schulden bij jongeren.
Gewoon thuis wonen mogelijk maken
We maken (beschutte) woonvormen mogelijk met ambulante intensieve begeleiding en streven ernaar
dat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen opgroeien in de (t)huissituatie.
Aanpak huiselijk geweld
Vroegsignalering van huiselijk geweld en geweld duurzaam te stoppen.
Programma 'naar een nieuwe sociale dienst'
Doel is om de dienstverlening aan cliënten duurzaam op een hoger plan te brengen, meer inwoners te
laten participeren en een blijvende reductie te bewerkstelligen van minimaal 200 inwoners die
langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

200
Toename % inwoners tevreden
over deelname aan de
samenleving

Afname jongeren met
jeugdbescherming en
jeugdreclassering

Structurele afname aantal
langdurig bijstandsgerechtigden
vanaf medio 2018
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