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3.5 Cultuur, sport en recreatie
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
19.059
Baten * € 1.000
3.201
Percentage van totale uitgaven
6%

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie
volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende
evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te
wonen en werken. Mede daarom investeert Gouda in cultuur. Bewegen
en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en
oud, zowel via het sporten als via het verenigingsleven. In een stad met
voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond
leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Nadat de mijlpaal
van 1 miljoen bezoekers bereikt was, is met het werkveld een nieuwe
koers toerisme opgesteld met meer aandacht voor de lokale en
regionale bezoeker.

Wat heeft Gouda bereikt?
Cultuur: De uitgangspunten voor herijking van de cultuurnota zijn vastgetseld. In 2021 is, naast
lopende projecten zoals de urban curator en het kunstwerk in het Zuidelijk Stationsgebied, wederom
ingezet op het ondersteunen van de culturele sector om door de coronacrisis heen te komen. Er is een
nieuw regionaal meerjarenplan voor cultuureducatie.
Sport: Met de Nota Ruimte voor Sport zijn de kaders voor de sportaccommodaties van Gouda
bepaald. Daarnaast is de Sportimpulsregeling verlengd en zijn de verdere voorbereidingen getroffen
voor de komst van sport- en beweegvoorzieningen in Westergouwe.
Toerisme en recreatie: Met de VVV en partners in de stad is ingezet op landelijke publicaties om
bezoekers te wijzen op coronaproof bezoek in Gouda en op lokale en regionale koop/bestel lokaalcampagnes. Om zakelijk bezoek te stimuleren is het platform Spot-on-Gouda gelanceerd door alle
samenwerkende partners. De huisvestingsverordening is gewijzigd, zodat we in 2022 inzicht krijgen in
het aanbod van vakantieverhuur in Gouda. Cheese Valley heeft zich gericht op de Belgische markt en
heeft met succes subsidies aangevraagd voor projecten in 2022. Het nieuwe WSHS hotel opende in
2021 haar deuren in het hiertoe bestemde gemeentepand.
Gouda750: De viering van het feestjaar is verder vormgegeven en de organisaties in de stad treffen
voorbereidingen voor de projecten. De zogeheten ‘opwarmers’ starten of zijn gestart. Het fondsbestuur
heeft sponsors geworven.
Binnenstad: De samenwerking tussen de gemeente en economische partijen in de binnenstad is een
impuls gegeven, vernieuwd en versterkt. De binnenstad van Gouda kent relatief weinig leegstand.
Cultuurhistorie: De kaders voor de herbestemming van het Stadhuis en de Historische Lintenvisie zijn
vastgesteld door de raad. De Toekomstvisie Religieus Erfgoed is ondertekend door de kerkbesturen.
De Regeling Erfgoed en Duurzaamheid trad in werking, deze moet verduurzaming van monumenten
vergemakkelijken. De CHBK is via internet ontsloten. De Instandhoudings-regeling Erfgoed Gouda en
de Gouda750-subsidie voor gevelherstel zijn opengesteld.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€38,40
Besteding bezoekers (2021)
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7,5 %
Leegstand Binnenstad (2021)

45.465
Aantal personen
hotelovernachting (2021)

3.5.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
Cultuur
In 2021 bleef Gouda uitvoering geven aan de uitgangspunten en ambities uit de huidige Cultuurnota “het culturele
vermogen van Gouda”. Samen met de Goudse culturele partners werkte de gemeente aan een verbreding van
cultuurparticipatie en –educatie voor alle inwoners in de stad. Omdat dit bijdraagt aan een gezonde, toekomstbestendige
culturele infrastructuur. Om de infrastructuur verder te verstevigen, zijn de grote culturele organisaties continu in
ontwikkeling om alle doelgroepen te blijven aanspreken en prikkelen. Naast de reguliere activiteiten, is de C4 ook een
belangrijke partner voor Gouda750. Samen pakken zij in 2022 uit met drie mijlpalen in het feestjaar, waarvoor de
voorbereidingen al in volle gang zijn. Ook veel andere culturele organisaties starten de komende periode met het maken en
ontwikkelen van plannen voor Gouda750.
Verder zette Gouda in 2021 in op kennismaking met cultuur in het onderwijs door middel van het vernieuwde programma
Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiertoe is voor de periode 2021- 2024 een nieuw regionaal plan geaccordeerd en heeft het
Rijk hiervoor de maximale subsidie toegekend. Het penvoerderschap is voor deze periode in handen van de
Cultuureducatiegroep. Hiermee verwacht Gouda een inhoudelijke kwaliteitsslag te realiseren. De relatie met het sociaal
domein is verder doorontwikkeld om deze specifieke doelgroepen te bereiken en te helpen met bijvoorbeeld het bouwen en
houden van een sociaal netwerk en zelfexpressie.
Evaluatie Cultuurnota en opstellen uitgangspunten voor toekomstige beleidsperiode
In november 2021 is teruggeblikt op de cultuurnota “Het culturele vermogen van Gouda”, die is vastgesteld voor de periode
2018- 2022. Een overzicht hiervan is aan de gemeenteraad gezonden, samen met de eerste beleidsvoornemens voor de
nieuwe beleidsperiode. Aan de hand daarvan wordt de Cultuurnota samen met veld herijkt.
Coronamaatregelen Cultuur
De coronacrisis heeft in 2021 stevige effecten gehad op de culturele sector in Gouda. Vanuit de gemeente hebben we het
culturele veld het afgelopen jaar op meerdere manieren ondersteund: door het verstrekken van huurkortingen en praktische
ondersteuning bij het scannen van de coronatoegangsbewijzen. Ook zijn er in 2021 twee tranches in het kader van de
“Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector Gouda 2020-2021” beschikbaar gesteld. Eind 2021 werd
duidelijk dat ook in 2022 nog ondersteuning noodzakelijk zal zijn. Om dit mogelijk te maken is in december 2021 de tijdelijke
subsidieregeling geactualiseerd en is er een voorstel aan de raad voorgelegd over het beschikbaar stellen van de
Rijksmiddelen voor ondersteuning van de culturele sector.
Urban curator
De Urban Curator heeft in 2021 het werk voortgezet en het netwerk verder uitgebouwd. In het oog springende projecten
waar de Urban Curator een grote rol in speelt zijn “ De Goudse Iconen” en de tentoonstelling “Met andere ogen”. Bij beide
projecten zijn Gouwenaren met uiteenlopende achtergronden betrokken en hebben actief deelgenomen aan de culturele
inkleuring van de stad. Het voortzetten van de Urban Curator in de komende jaren is een van de beleidsvoornemens van
het college bij de herijking van de cultuurnota.
Cultureel ondernemerschap
In 2021 is veel gevraagd van het culturele ondernemerschap in Gouda. Met de coronamaatregelen was het noodzakelijk
om zeer kosten efficient te werken om verliezen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben organisaties steeds op
zeer korte termijn geschakeld om, binnen de geldende maatregelen, Gouwenaren van cultureel aanbod te voorzien.
Culturele organisaties zijn aangesloten bij het initiatief “Spot on Gouda”, waarbij Gouda op de kaart wordt gezet voor de
zakelijke dienstverlening. Ook participeert de culturele sector in de nieuwe binnenstad ondernemersvereniging, de SBG.
De werkzaamheden voor het verbouwen van de 2e etage en de verduurzaming van de hele Chocoladefabriek zijn in volle
gang. Oplevering wordt medio 2022 verwacht.
Onderhoud kunst openbare ruimte
Kunst in de openbare ruimte wordt periodiek onderhouden door de Kunstwacht. Hierbij is gestreefd naar een goede balans
tussen tijdig en kwalitatief goed onderhoud en beheersbaarheid van de kosten. In het kader van Gouda750 zijn in 2021
voorbereidingen getroffen om te zorgen dat de kunst in de openbare ruimte er weer netjes bij staat. Deze werkzaamheden
ten aanzien van schoonmaak en klein onderhoud zijn begin 2022 daadwerkelijk uitgevoerd.
Museum Gouda
Museum Gouda is gehuisvest in een monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente. Het pand kent een aantal
knelpunten die belemmerend (kunnen) werken voor de uitvoering van de museale taken conform landelijke richtlijnen. Denk
hierbij aan de klimaatbeheersing ten behoeve van de museumstukken en toegankelijkheid. In 2021 is onderzoek gedaan
naar maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. De rapportage bevat enkele concrete voorstellen om de
toegankelijkheid van het museum te optimaliseren. In afstemming met het museum wordt bezien welke technische
maatregelen in 2022 zullen worden getroffen.
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Project Zuidelijk Stationsgebied
Voor het nieuwe kunstwerk in het project Zuidelijk Stationsgebied is in overleg met de aangewezen kunstcommissie een
opdracht- uitvraag uitgezet. Uit de inschrijvingen is een ontwerp geselecteerd en is de opdracht verstrekt om het ontwerp
verder uit te werken. Dit proces loopt. Na definitieve instemming van de kunstcommissie kan het kunstwerk worden
vervaardigd en geplaatst. Hierbij wordt waar mogelijk aansluiting gezocht met de programmering van Gouda750.
Sport
Sport en bewegen leveren een bijdrage aan de bevordering van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, van een
actieve, gezonde levensstijl en van (het behoud van) een goede gezondheid. Ook in 2021 heeft de gemeente verdere
uitvoering gegeven aan de uitgangspunten en ambities uit de sportnota “Sport en bewegen in Gouda 2022”. Het Gouds
Sportakkoord is daarin nog meer de rode draad geworden. Samen met uitvoeringspartner SPORT.GOUDA is gewerkt aan
een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de
buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen. In 2021 sprongen
daarbij vooral in het oog: de vaststelling van de nota Ruimte voor sport in Gouda, de verlenging van de Sportimpulsregeling
voor de jaren 2022 en 2023 en de verdere voorbereidingen voor de komst van sport- en beweegvoorzieningen in
Westergouwe.
Uitvoering Gouds Sportakkoord
Het Sportakkoord is in 2021 een niet meer weg te denken begrip in de Goudse sport geworden. Er zijn in het afgelopen jaar
weer diverse aanvragen ingediend en gehonoreerd. Zo zijn zes verenigingen aan de slag samen met SPORT.GOUDA en
NOC*NSF aan de slag gegaan met een traject clubkadercoach. Daarbij wordt aan een structuur binnen een vereniging
gewerkt waarin trainers en coaches zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, een belangrijk
element in een veilige sportomgeving. Verder zijn diverse trajecten in het kader van het Sportakkoord in gang gezet, zoals
een onderzoek naar de behoeften van jongeren op het gebied van urban sports en de wijze waarop de vechtsport in Gouda
beter georganiseerd kan worden. Begin 2021 startte ook de samenwerking met het landelijke Volwassenenfonds. De
Rabobank ondersteunde het project met een extra financiële bijdrage, maar het aantal inwoners dat ermee geholpen kon
worden, bleef nog beperkt tot enkele tientallen. Dat kwam door de coronamaatregelen die sporten bij een vereniging een
groot deel van het jaar zeer lastig maakte. Met de komst van het Preventieakkoord (waarvan de uitvoering ook bij
SPORT.GOUDA is belegd), is er een belangrijke twee-eenheid ontstaan op het gebied van sport, bewegen en gezonde
leefstijl. Ten slotte werd de Sportimpulsregeling verlengd voor de jaren 2022 en 2023, zodat aanvragen voor ontwikkeling
van sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen ook de komende twee jaren weer gedaan kunnen worden.
Opstellen en uitvoeren Nota sportaccommodaties
In oktober 2021 stelde de gemeenteraad de nota ‘Ruimte voor Sport in Gouda – Een goede match’ vast. In deze nota zijn
ambities opgenomen voor de komende tien jaar. Speerpunten zijn meer variatie in het aanbod van gymzalen en meer
aandacht voor sporten en bewegen in de openbare ruimte (‘de stad als sportveld’). Daarnaast is er uitvoerig aandacht voor
duurzaamheid, optimaal gebruik van de sportparken en veiligheid, inclusiviteit & gezondheid. In het kader van de nota werd
een extern onderzoek uitgevoerd naar de tarieven die we in Gouda hanteren. Het onderzoek wees uit dat er geen
aanleiding is de tarieven te herzien. In 2021 vonden diverse renovaties plaats in de buitensport. Zo werd bij de
hockeyvereniging een veld volledig vernieuwd, kreeg de honk- en softbalvereniging een nieuwe slagkooi en de rugbyclub
nieuwe ledverlichting. Meest bijzondere project was de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging ONA waar het
veld werd voorzien van een waterberging.
Evaluatie dienstverleningsovereenkomst
De bestaande DVO tussen gemeente en Sport. Gouda loopt tot en met 2022. In 2021 is de DVO geëvalueerd. In het najaar
is een evaluatiedocument opgesteld waaruit bleek dat er geen aanleiding was om de DVO niet te verlengen. De
samenwerking tussen gemeente en SPORT.GOUDA is de afgelopen jaren alleen maar verbeterd en de zeer regelmatig
terugkerende ambtelijke en bestuurlijke overleggen zorgen voor een transparante en constructieve samenwerking. Er is
overeenstemming over een klein aantal benodigde aanpassingen die in 2022 meegenomen worden wanneer de DVO
verlengd wordt.
Doorontwikkeling Sportraad
De op te richten Goudse Sportraad wordt de opvolger van de VGSO en gaat de gemeente adviseren bij strategische
sportkwesties. De Sportraad vertegenwoordigt daarbij niet alleen de belangen van sportverenigingen, maar ook van anders
of niet-georganiseerde sporters. In 2021 heeft de werkgroep een notitie opgesteld waarin uitvoerig beschreven is hoe de
Sportraad gaat functioneren, wat haar rol wordt en op welke manier zij opkomt voor de belangen van sport en bewegen in
Gouda. Een kwartiermaker is vervolgens aan de slag gegaan met het verder uitwerken van een profiel van de
sportraadleden en het voorbereiden van een wervingsprocedure. In 2022 wordt de Sportraad daadwerkelijk geïnstalleerd.
Sport en bewegen in Westergouwe
Een sportzaal en een multifunctioneel sportveld maken onderdeel uit van het voorzieningencluster Westergouwe, waarvan
ook kind centrum De Ontdekkingsreizigers, een multifunctionele ontmoetingsruimte en circa 40 sociale huurwoningen deel
uitmaken. De sportzaal en het multifunctionele sportveld beginnen al duidelijk vorm te krijgen, op papier. De sportzaal wordt
op een zodanige wijze ingericht dat er volgens de modernste manieren bewegingsonderwijs kan worden gegeven. En net
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als de sportzaal wordt het buitenveld een echte eyecatcher. Beide voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan het
realiseren van de ambitie om van Westergouwe een écht beweegvriendelijke wijk te maken.
Ook elders in de stad wordt gewerkt aan de komst van buitensportvoorzieningen. Zo werden in het Anne Frankplantsoen
diverse beweegtoestellen geplaatst.
Corona
Net als het jaar ervoor stond 2021 voor een groot deel in het teken van corona. De sport zat een flink deel van het jaar op
slot en de periodes waarin er wel gesport kon worden, gebeurde dat veelal met beperkingen. Zo moesten kantines dicht
blijven, was publiek niet welkom of moest er op QR-codes gecontroleerd worden. Het vroeg veel van de flexibiliteit van
sportverenigingen en sportondernemers. SPORT.GOUDA hield de informatie voor sportaanbieders op haar website steeds
zo actueel mogelijk. Huurders van gemeentelijk sportvastgoed hebben we voor de periodes januari tot en met juni en vanaf
eind november tot einde van het jaar een korting van 100% op de huur gegeven. In de laatste maand boden we ook
ondersteuning bij de uitvoering van de controle op QR-codes.
Toerisme
De vrijetijdssector is ook in 2021 door de corona crisis zwaar getroffen. De gemeente heeft de sector onder andere
gesteund door geen toeristenbelasting te heffen, geen precario voor de terrassen te heffen en een steunregeling voor de
cultuursector uit te voeren.
De inzet vanuit toerisme was in 2021 vooral gericht op regionale doelgroepen, maar ook is landelijke en internationale
aandacht gegenereerd samen met partners in de stad. Gouda kreeg opeenvolgende publicaties in onder andere Libelle,
Margriet, Nouveau, Telegraaf, Villa d’arte en in december ook nog een prachtige foto van het stadhuis met de boom op het
Instagram account van National Geographic met 45 miljoen volgers die meer dan 90.000 likes kreeg.
Door het jaar heen zijn op meerdere momenten multimediacampagnes ingezet om het publiek duidelijk te maken wat er
coronaproof te doen was in Gouda en om op te roepen lokaal te kopen. Social media is een belangrijke manier om Gouda
steeds weer onder de aandacht te houden. Zowel op Facebook als op Instagram heeft de VVV steeds meer volgers. Deze
inzet is in lijn met de strategische visie Toerisme die de gemeente in 2019 heeft opgesteld met het toeristische werkveld.
Om inzicht te krijgen in het aanbod van vakantieverhuur in Gouda, is de huisvestingsverordening in 2021 gewijzigd. Vanaf
1 januari 2022 is een registratienummer nodig voor alle particuliere vakantieverhuur, inclusief bed & breakfast. Het is
verplicht om het registratienummer te vermelden in elke publicatie of advertentie waarmee een woning wordt aangeboden
voor toeristisch verblijf.
Zakelijk toerisme
Op 1 juli 2021 was de aftrap van Spot on Gouda en de website www.spotongouda.nl. Een samenwerking van 16
ondernemers op het gebied van zakelijk toerisme met als doel om Gouda te positioneren als de locatie voor vergaderingen,
evenementen, congressen en verblijf. Het ontwikkelen van het zakelijk toerisme is ook van belang voor het verkrijgen van
meer hotelkamers in Gouda, daarom ondersteunt de gemeente deze samenwerking. In het najaar is gestart met online
campagnes om te wijzen op het aanbod in Gouda. Ook verwijzen de deelnemers actief naar elkaar. Door de lockdown eind
2021 is het maar een paar maanden mogelijk geweest het platform onder de aandacht te brengen.
Kaas
Cheese Valley is een succesvolle manier om Gouda als kaasstad, en als attractieve poort naar de regio, te profileren. De
oprichting van de stichting en het daarmee verstevigen van de samenwerking met private partners heeft door Corona
vertraging opgelopen. Wel is succes behaald met onder andere een campagne met Gault en Millau, de Belgische evenknie
van de Michelin ster, een nieuwe meertalige website en folder en de vertegenwoordiging op de Masterly Beurs in Milaan.
Daarnaast is Cheese Valley als beste voorbeeld gepresenteerd tijdens de UNWTO World Gastronomy beurs in Brugge.
Ook is met succes subsidie aangevraagd voor projecten die in 2022 zullen starten. In samenwerking met de Cheese
Experience, heeft Centric een augmented reality app ontwikkeld. Vanuit de Cheese Experience lopen bezoekers naar de
Markt waar de app beleefd kan worden. Met behulp van deze app zijn de kaasmarkten daar het hele jaar door (virtueel) te
beleven, ook als ze niet daadwerkelijk plaatsvinden.
Waterrecreatie
De vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en Gouda kan aantrekkelijker worden gemaakt voor vaartoeristen en
waterrecreanten door het elektrificeren van de sluis en bruggen op het vaartraject. Tevens kan het een eerste stap zijn bij
het realiseren van het hele Rondje Rijn-IJssel. Door onderzoek zijn verschillende mogelijkheden van het elektrificeren van
de monumentale sluis en bruggen in kaart gebracht. Het college van Gouda en het college van Bodegraven-Reeuwijk
hebben een intentiebesluit genomen om, samen met andere betrokken partijen, de sluis en bruggen elektrisch te maken,
ter cofinanciering van een eventuele bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Er worden gesprekken gevoerd met betrokken
partijen over de benodigde cofinanciering van het elektrificeren van de sluis en bruggen.
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Samen met de vrijwilligers van het Gouds Sluiswachtersgilde zijn opnieuw de doorvaardagen georganiseerd, waarbij
waterrecreanten onbeperkt heen en weer kunnen varen tussen de Reeuwijkse Plassen en Gouda. Met cofinanciering van
de provincie Zuid-Holland is in 2021 het aantal doorvaardagen verdubbeld van twee naar vier zaterdagen.
Door de gemeenteraad is € 1.000.000 beschikbaar gesteld als reserve waterfonds. De kaders en richtlijnen om dit miljoen
in te zetten worden momenteel ontwikkeld.
Stadsmarketing - Gouda 750
In 2021 is het programma voor de viering van 750 jaar stadsrechten verder vormgegeven conform de kaders die de
stuurgroep Gouda750 heeft vastgesteld. Het wordt een feest voor, door én met de stad. Er is een communicatiecampagne
opgestart om de stad bewust te maken van het naderen van de feestperiode en om vrijwilligers te werven. De zogeheten
‘opwarmers’ staan onder druk door de beperkingen door de coronamaatregelen.
Het programmateam stimuleert en ondersteunt organisaties bij de uitwerking van hun plannen. Het fonds Gouda750 geeft
invulling aan haar inspanningsverplichting om de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen te verdubbelen en zet
actief in op het werven van middelen in de stad om deze toe te kunnen kennen aan projecten, ook met ondersteuning door
het programmateam. De coronamaatregelen gaven beperkingen bij de fondsenwerving. De laatste aanvraagronde voor een
bijdrage uit het fonds is in 2021 gesloten. Bij sommige projecten is de aanvraag vooralsnog aangehouden, omdat het fonds
extra sponsorgelden moet werven om deze aanvragen te kunnen honoreren. Het fonds verwijst ook naar alternatieven,
bijvoorbeeld de GoudApot.
De kansen door de viering van het feestjaar voor relatiebeheer worden aangegrepen en er wordt daartoe een
stakeholderprogramma ontwikkeld. Gouda participeert in het samenwerkingsverband 1572 dat festiviteiten organiseert om
de eerste vrije Statenvergadering in Nederland te herdenken. Vanuit Gouda750 wordt verbinding gelegd met dit initiatief. Bij
het starten van de uitvoeringsfase van Gouda750 is de organisatie op capaciteit gebracht om de veelheid aan
evenementenvergunningen die verwacht wordt in het feestjaar ordelijk te kunnen behandelen.
Binnenstad Gouda
De opgaven voor de binnenstad zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar voorheen de nadruk lag op het
organiseren van activiteiten en levendigheid in het hart van de stad, wordt de binnenstad in de laatste jaren geconfronteerd
met complexe opgaven zoals de coronacrisis. Samen met de economische partijen in de binnenstad wordt uitvoering
gegeven aan de opgaven en acties voor een aantrekkelijke, bruisende en economisch vitale binnenstad.
Aan de samenwerking tussen de gemeente en economische partijen in de binnenstad is een impuls gegeven, vernieuwd en
versterkt. De binnenstad van Gouda kent relatief weinig leegstand. Samen met vastgoedeigenaren en makelaars in de
binnenstad wordt overlegd over toekomstige oplossingen voor bestaande en eventuele nieuwe leegstand en andere
thema’s van Binnenstadsmanagement.
Samenwerkingsovereenkomst binnenstad
De binnenstadondernemers hebben zich verenigd in een nieuwe organisatie, de SBG. Binnen de SBG worden de
verschillende branches in de binnenstad vertegenwoordigd, namelijk detailhandel, horeca, filiaalbedrijven, vastgoed, cultuur
en bedrijven.
In 2021 hebben deze economische partijen in de binnenstad en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend
om zich gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling van de binnenstad, waarbij ieder bijdraagt vanuit zijn of haar
toegevoegde waarde, rol en verantwoordelijkheid. Hiertoe zijn de nodige acties en inspanningsverplichtingen geformuleerd.
Er is meerjarig budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda door een intensivering van de
begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 in de kadernota. Op basis van de gemaakte afspraken is de inzet van de
centrummanager die voor zowel de binnenstadondernemers als de gemeente werkzaam is, uitgebreid. Met cofinanciering
van de provincie Zuid-Holland is Chainels als communicatieplatform tussen de economische partijen in de binnenstad
geïntroduceerd.
Horecavisie
In het bijzonder voor de horecasector geven de coronamaatregelen onzekerheden en doet het inkomsten wegvallen. Veel
horeca staan financieel onder druk. Om de financiële lasten voor horecaondernemers te verlichten zijn in 2021 geen
toeristenbelasting en precariobelasting voor het plaatsen van een terras in rekening gebracht. Horecabedrijven mochten
hun terras in de zomer tijdelijk verruimen. Vanwege de belangrijke rol die horeca speelt in de gastvrijheid en
aantrekkelijkheid van de binnenstad is met de horecasector gewerkt aan het opstellen van een horecavisie die onder meer
gaat over de ruimte voor vernieuwing van horeca-aanbod en het faciliteren van het bestaande aanbod.
Aanpak achterstallig onderhoud via subsidieregeling
De authentieke historische stad wordt in het kader van Gouda 750 versterkt en met prioriteit opgeknapt met de doelgerichte
aanpak van achterstallig onderhoud en de gevelherstel. Hiervoor worden eigenaren actief benaderd.
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Leegstand bestrijden en continueren uitvoering wonen boven winkels
Vele inspanningen zijn erop gericht om leegstand in de binnenstad te voorkomen en te bestrijden. De
leegstandsverordening is in 2021 geëvalueerd. De verordening is een verrijking van het instrumentarium van het college.
Het college wil de leegstand vooral sámen met pandeigenaren en -gebruikers te lijf gaan. Daarom wordt hard gewerkt aan
het bestrijden van de leegstand door middel van het uitvoeren van de leegstandsverordening, persoonlijke gesprekken met
pandeigenaren en een pand-voor-pandbenadering. Ook door het continueren van de regeling Wonen boven Winkels is
ingezet op de veiligheid, levendigheid en de economische aantrekkelijkheid van het winkelgebied.
De leegstand (in vloeroppervlakte) in de binnenstad daalde in 2021 tot 7,5%. Sinds 2017 was het leegstandspercentage
niet zo laag. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van het uitstellen van het betalen van belasting, van de
maatregelen van de Rijksoverheid en soms van het later betalen van de huur, waardoor de gevolgen van de coronacrisis
mogelijk vertraagd zichtbaar worden in de leegstandcijfers.
In 2021 is een vereniging voor vastgoedeigenaren en makelaars in de binnenstad opgericht, de vereniging eigenaren VBG.
De gemeente overlegt met de VBG, de SBG en de centrummanager over toekomstige oplossingen voor bestaande en
eventuele nieuwe leegstand. De mogelijkheden en wenselijkheden bij transformatie naar bijvoorbeeld een maatschappelijke
functie of woonfunctie worden daarbij ook bezien, evenals de omvang van het winkelgebied. Met het oog op de
aantrekkelijkheid van het winkelgebied blijft het daarbij de voorkeur om publieke functies op de begane grond van de
hoofdwinkelstraten te behouden.
Autoluwe binnenstad & Fietsen in de binnenstad
Bij de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan werken we aan het terugdringen van gemotoriseerd verkeer in de
binnenstad als belangrijke sleutel om de verblijfskwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Naast het bestaande autovrije
winkelgebied wordt ingezet op een autoluwe binnenstad met selectieve toegankelijkheid. In 2021 is besloten dat vanaf 2025
de binnenstad wordt ingericht als Zero-Emissiezone voor Stadslogistiek. Er wordt onderzoek gedaan naar een
distributiehub. Bij een aantrekkelijke binnenstad horen ook goede fiets- en parkeervoorzieningen. Ook samen met de
binnenstadondernemers wordt naar oplossingen gezocht voor de verschillende knelpunten bij het fiets parkeren in de
binnenstad. Er wordt een parkeerstrategie ontwikkeld. Meer hierover onder het kopje “Uitvoeren van het mobiliteitsplan” in
het programma Wonen en leefomgeving.
Meer groen in de binnenstad
Vergroening maakt de binnenstad niet alleen aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers, maar is ook noodzakelijk voor
het tegengaan van hittestress en wateroverlast. Door opwaardering van de openbare ruimte op verschillende plaatsen
wordt er geïnvesteerd in een vitale binnenstad, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Agnietenstraat en Achter de Waag.
Daarbij wordt ook meer groen gecreëerd. Bij de herontwikkeling van de zuidelijke kant van het stationsgebied is de
openbare ruimte aan de Vredebest heringericht. Er wordt een route gerealiseerd die mensen via een ‘denkbeeldige’ rode
loper vanuit het station direct naar de historische binnenstad brengt.
Evenementenbeleid
Het onvoorspelbare verloop van het Coronavirus zorgde herhaaldelijk voor aanpassingen in de overheidsmaatregelen. Dit
vroeg veel van het incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen en creativiteit van evenementenorganisatoren. Helaas
konden in 2021 veel evenementen niet, of alleen in aangepaste vorm, doorgaan. De onvermijdelijke kosten zijn bij
gesubsidieerde evenementen niet teruggevorderd. Koningsdag en Zotte Zaterdag zijn doorgegaan met een prachtig
alternatief programma. Ook de intocht van Sinterklaas heeft op feestelijke wijze plaatsgevonden. Gouda bij Kaarslicht heeft
een goed bekeken, stijlvolle uitzending verzorgd die bij TV West en bij RTV Gouwestad te zien was.
Cultuurhistorie
Gouda wil haar authentieke historische stad koesteren en versterken en zette daarom ook in 2021 in op vitaal en bruikbaar
erfgoed. De aanpak van achterstallig onderhoud van monumentale en beeldbepalende panden in de binnenstad is daarin
een belangrijke factor, evenals de maatschappelijke benuttig (via herbestemming) ervan. In 2022 (Gouda 750) staat de
binnenstad er verzorgd bij. We spreken eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden aan op hun
verantwoordelijkheid en stimuleren hen om hun panden planmatig te onderhouden ter voorkoming van kostbare
restauraties. De verduurzaming van de historische panden is belangrijk, maar vraagt bijzondere aandacht. Omdat de
gewenste maatregelen soms op gespannen voet staan met het belang van de monumentwaarden en het beschermd
stadsgezicht, maakt Gouda duidelijke richtlijnen over hoe de verduurzaming het beste kan worden vormgegeven.
Gevelherstel via subsidieregeling Gouda 750 De authentieke historische stad wordt in het kader van Gouda 750 versterkt
en met prioriteit opgeknapt met de doelgerichte aanpak van gevelherstel. Hiervoor werden eigenaren actief benaderd.
Naast het feit dat hiervoor in 2021 39 subsidieaanvragen zijn ingediend, waren er diverse eigenaren die het noodzakelijke
herstel zonder subsidie ter hand namen.
Stimuleren van duurzaamheid van het erfgoed
Met de inwerkingtreding van de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid per 1 januari 2021 geeft Gouda op heldere wijze
duidelijkheid over wat kan en niet kan, met ook veel ruimte voor vrijstellingen bij met name gemeentelijke monumenten en
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de beschermde binnenstad. Er is in 2021 voor alle daken in de binnenstad in beeld gebracht welke daken geschikt zijn voor
zonnepanelen en waarom. Deze dakenkaart is direct te raadplegen via GIS-Gouda (module CHBK).
Ontsluiting informatie over de gemeentelijke regels en via internet Cultuurhistorische Basiskaart ‘afgerond’
Alle informatie met betrekking tot monumenten en binnenstad is in 2021 nóg eenvoudiger via de gemeentelijke website
terug te vinden. Hoewel het vullen van de CHBK nooit af is, is afgelopen jaar de laatste fase van de opbouw van de CHBK
in GIS Gouda afgerond; een belangrijke bron van informatie als het gaat om de geschiedenis en het erfgoed van Gouda.
Dat wil zeggen dat “het grote verhaal” over de cultuurhistorische geschiedenis van Gouda staat, zowel voor intern, als voor
extern gebruik.
Uitvoering en implementatie van de Visie op Historische Linten (‘Lintenvisie’)
In 2021 werd de Historische Lintenvisie opgesteld en vastgesteld door de raad. Deze zal nu verder worden uitgewerkt in het
Omgevingsplan en ontsloten worden via de cultuurhistorische basiskaart.
Religieus Erfgoed (‘Kerkenvisie’)
Het verder tot stand brengen van de Goudse visie op religieus erfgoed via onderzoek en begeleiding van
kerkgenootschappen en andere stakeholders, evenals het bevorderen van de onderlinge samenwerking is in 2021 afgerond
met de publicatie van de Kerkenvisie en het ondertekenen van een afsprakenbrief. De beheerders en eigenaren van het
religieus erfgoed van Gouda en de gemeente hebben afspraken gemaakt om zowel de gebouwen als de historische
bezittingen zorgvuldig en duurzaam voor het nageslacht te bewaren. Maar ook om, wanneer dat mogelijk is, bijzonder bezit
voor een groot publiek zichtbaar te maken.
Uitvoering van de Instandhoudingsregeling Erfgoed Gouda 2020
Deze vernieuwende subsidieregeling voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten begint op gang te komen. Het
subsidiëren van planmatig onderhoud heeft een omslag in het denken van de betrokken eigenaren tot gevolg. Het vraagt
hen vooruit te kijken en dure restauraties te voorkomen door te werken met een meerjarenonderhoudsplan. In 2021 hebben
zeven monumenteneigenaren een meerjaren-onderhoudsplan laten maken en een subsidieaanvraag ingediend om hun
gemeentelijk monument planmatig in stand te houden.
Herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed
De herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed blijft van groot belang en vraagt creatieve oplossingen. De
uitvoering ervan betreft hoofdzakelijk ambtelijke inzet die zich richt zich op het vinden van passende mogelijkheden en het
ondersteunen van het ontwikkelproces. Daarnaast is het mogelijk om voor moeilijk te financieren, urgente, langdurig
leegstaande objecten een laagrentende lening af te sluiten. Twee belangrijke en aansprekende voorbeelden van
herbestemmingen zijn het vm. Weeshuis en de Gouwekerk met pastorie. In 2020 en 2021 is aan beide projecten hard
gewerkt. Het voormalige Weeshuis, respectievelijk Gemeentebibliotheek werd tot Boutique hotel-restaurant
getransformeerd en opende in mei 2021 haar deuren.
Helaas heeft de Coronacrisis bij de Gouwekerk geleid tot wegvallen van de beoogde gebruiker/koper. Medewerkers van
met name Cultuurhistorie, Ruimtelijke Ordening zijn in samenwerking met Monumentenzorg-ODMH veelvuldig intensief
betrokken bij de directe begeleiding namens de gemeente om ontwikkelaars te ondersteunen bij hun zoektocht en de
(bouw)procedures waar ze mee te maken hebben. In 2021 is het overigens wel gelukt om voor de hoog-monumentale
pastorie bij de Gouwekerk een passend bouwplan met appartementen te ontwikkelen. Dit plan zal in 2022 worden
opgeleverd.
Niet onbelangrijk is ook de planvorming rond de “herleving” van het Stadhuis op de Markt. Na een vliegende start met de
ideeënvorming in samenspraak met partijen in de stad, kon de raad eind 2021 kennis nemen van de houtskoolschets
‘Herleving Stadhuis Gouda’. De raad stelde in 2021 de kaders voor de herbestemming vast.

3.5.2 Corona
2021 werd door de coronapandemie een ander jaar dan verwacht. Vooral sectoren als cultuur, horeca, evenementen,
detailhandel en toerisme kregen stevige klappen. De gemeente heeft veel tijd en energie besteed aan steunmaatregelen.
Zo zijn er huurkortingen verleend aan organisaties die in gemeentelijk vastgoed zitten, wordt er geen toeristenbelasting
geheven en is de precario op terrassen en (winkel)uitstallingen geschrapt. Er wordt coulant omgegaan met
evenementensubsidies en er zijn geen leges geheven indien evenementen niet doorgingen. Er is een tijdelijke
steunregeling voor de culturele sector geïntroduceerd. Ondernemers die niet op de warenmarkt terecht konden hoefden
ook niet te betalen voor hun standplaats. Na een intensieve lobby is er € 435.000 aan rijkssteun verkregen voor De Goudse
Schouwburg. De gemeente heeft zorg gedragen voor deze cofinanciering.
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3.5.3 Eigen indicatoren
Taakveld

Omschrijving

Gouda

5. Sport, cultuur en recreatie Bijdragen uit de stad in het
kader van Gouda750

5. Sport, cultuur en recreatie Bestedingen bezoekers

Streefwaarde

Stand 2021

Stijging

Bijdragen door sponsoren
zijn gestegen. Fondsbestuur
heeft bedrijven uit de stad
aangezocht.
Ook in 2022 sponsorwerving
en acties onder burgers om
bij te dragen.

2019: € 40,70 Stijgende trend vanaf 2010
per persoon

2020 € 44,30 per persoon

5. Sport, cultuur en recreatie Leegstand winkels gemeten
in vloeroppervlak

Doel in 2023 (eind van
collegeperiode) het
leegstandspercentage in het
kernwinkelgebied: 7% Doel in
2020: 8,6%

5. Sport, cultuur en recreatie Cultuurdeelname bij de
gesubsidieerde culturele
organisaties (zowel actief en
als receptief)

Stijging

5. Sport, cultuur en recreatie Aantal inwoners van 19 jaar
en ouder dat voldoet aan de
landelijke, recent
aangescherpte,
Beweegrichtlijn

50,40%

52,50%

5. Sport, cultuur en recreatie Planmatig onderhoud
gemeentelijke monumenten
op basis van meerjarig
onderhoudsplan

2021: ca
€ 150.000

7,5% in 2021
mogelijk worden gevolgen
van corona vertraagd
zichtbaar in leegstandscijfers.

52%*
N.B. in de regio daalde het
percentage van 54 naar 50.

Ca. 15 panden met
planmatige aanpak per jaar

* De cijfers worden eens per vier jaar geactualiseerd door middel van de Gezondheidsmonitor van het RIVM in
samenwerking met CBS en GGD. De cijfers zijn in 2020 verzameld en in 2021 gepubliceerd.

3.5.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Het 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. 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. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande
jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.
Taakveld

Indicator

5. Sport, cultuur Niet-sporters
en recreatie

Meeteenheid

Periode Gouda

%

2020

Nederland
49,4

StreefwaardeRealisatie

49,3 Minder dan
50

In Gouda
afname van
50,4% naar
49,4%;
Landelijk
toename van
48,7% naar
49,3%.

3.5.5 Wat heeft het gekost?
3.5.5.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na
wijzigingen

Rekening 2021 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijzigingen

Lasten

17.973

19.609

19.059

550

Baten

-2.677

-3.352

-3.201

-151

Saldo van baten en lasten

15.297

16.257

15.857

399

Toevoegingen aan reserves (lasten)

31

31

31

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.342

-3.586

-2.322

-1.264

Gerealiseerd resultaat

12.985

12.701

13.566

-865
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3.5.5.2 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)

Lasten /
Baten

2.3 Recreatieve havens

Lasten

269

2.3 Recreatieve havens

Baten

-107
162

Saldo
5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

Saldo

Begroting 2021 Begroting 2021 na
wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

267

252

15

-107

-111

4

160

141

20

6.082

6.669

6.536

133

-40

-640

-547

-93

6.042

6.029

5.989

40

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

2.847

2.771

2.713

57

5.2 Sportaccommodaties

Baten

-2.530

-2.530

-2.467

-63

317

241

246

-5

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Lasten

3.786

4.983

4.797

185

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Baten

Saldo

Saldo
5.4 Musea

Lasten

5.4 Musea

Baten

Saldo
5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

Saldo
5.6 Media

Lasten

5.6 Media

Baten

Saldo
Totaal saldo taakvelden

0

-75

-75

0

3.786

4.908

4.722

185

2.267

2.250

2.249

1

0

0

0

0

2.267

2.250

2.249

1

731

676

550

126

0

0

0

0

731

676

550

127

1.992

1.992

1.960

32

0

0

0

0

1.992

1.992

1.960

32

15.297

16.257

15.857

399

3.5.5.3 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

2.3 Recreatieve havens

15

V

4

V

Diverse kleine verschillen.

15

V

4

V

5.1 Sportbeleid en activering

133

V

93

N

Het voordeel op de lasten heft het tekort op de baten ruimschoots op. Per saldo
is er een afwijking van € 40.000 voordelig. Dit betreft diverse kleine afwijkingen
op het gebied van sportbeleid.

133

V

93

N

5.2 Sportaccommodaties

57

V

63

N

Het voordeel op de lasten heft grotendeels het tekort op de baten op. Per saldo
is er een afwijking van € 6.000 nadelig. Dit betreft diverse kleine afwijkingen op
het gebied van sportaccommodaties.

57

V

63

N

0

V

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

185

V

Evenementen: door corona konden veel evenementen geen doorgang vinden.
Hierdoor is een voordeel ontstaan.

116

V

69

V

5.4 Musea

1

V

0

V

Diverse kleine verschillen.

1

V

0

0

0

V

Diverse kleine verschillen.

5.5 Cultureel erfgoed

126

V

Restauraties Gemeentelijke Monumenten: de raad wordt voorgesteld om het
restantbudget ad. € 122.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, ter dekking
van aangegane subsidieverplichtingen monumentenrestauraties voorgaande
jaren.

122

V

Diverse kleine verschillen.

25

N

Gevelherstel: de raad wordt voorgesteld om het restantbudget ad. € 29.000
opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, ter dekking van in voorgaande jaren
aangegane subsidieverplichtingen.

29

V
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Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

5.6 Media

32

V

Diverse kleine verschillen.

32

V

Baten

V/N
0

V

3.5.5.4 Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve versnelling woningbouw: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2021 minder kosten
gemaakt die verrekend worden met de reserve.

1.264

N

Totaal

1.264

N

3.5.6 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

Natuur en recreatieschap
Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling
van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen,
de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de
bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en
ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Belastingsamenwerking GouweRijnland

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

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel: het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren
van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding
van de inwoners van de Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en
activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie zijn van groot recreatief belang voor Gouda en haar directe omgeving.
Zowel inwoners als bezoekers moeten kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren in de omliggende natuur- en
recreatiegebieden. Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden die bijdragen aan een actieve
en gezonde samenleving. De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie boden tijdens de coronacrisis voor velen de
benodigde ontspanning in het groen.
In 2021 is in de Goudse Hout het padenstelsel verbeterd en zijn enkele andere verbeteringen en toevoegingen in de
Goudse Hout en Oostpolder voltooid. Ook is een start gemaakt met de planvorming voor sanitaire voorzieningen in de
Goudse Hout. De natuur- en recreatiegebieden hebben nu een kwaliteitsniveau dat aansluit bij de hedendaagse eisen en
wensen van recreanten. Daarnaast is er in 2021 een eenduidig en handhaafbaar hondenbeleid vastgesteld. Hiermee
voelen zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich welkom om te bewegen en te recreëren in de gebieden van
Groenalliantie.
Uit een bezoekersonderzoek in 2021 bleek dat er in de Goudse Hout veel vraag is naar faciliteiten om te sporten en te
bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht. Samen met initiatiefnemers is de planvorming opgestart voor een
freerun-park. Groenalliantie speelt hiermee in op de groeiende aandacht voor gezond leven wat betekent dat er meer
ruimte nodig zal zijn voor meer avontuurlijke en sportieve vormen van bewegen zoals freerunning, bootcamp en crossfit. Dit
sluit aan bij de strategische doelen van de Groenalliantie in het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’.
Streekarchief Midden-Holland
Het Streekarchief Midden-Holland is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoudt en beheert
relevante publicaties uit Gouda en de regio. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en
ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de
Omgevingsdienst Midden Holland.
Het Streekarchief stelt historische informatie beschikbaar voor diverse groepen onderzoekers via de studiezaal en de
website, beheert archieven en collecties duurzaam in de archiefbewaarplaats en betrekt diverse doelgroepen bij erfgoed en
historie via educatie en presentatie. De streekarchivaris adviseert gemeenten over duurzaam beheer van niet
overgebrachte archieven en houdt daar planmatig toezicht op. Het Strategisch Informatie Overleg is het platform waarin
gemeentearchivaris en toezichthouder de ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten ontmoeten. Voor inbreng van de
burgers zijn diverse themacafés en een klantenraad ingericht. Managersoverleg helpt SAMH bij het voorbereiden van de
begrotingscyclus.
De collecties van het Streekarchief beslaan circa 9.000 m’ en bestaan uit overheidsarchieven (van ambtelijke stukken tot
trouw- en begraafboeken), particuliere archieven, kaart- en beeldmateriaal, boeken, tijdschriften en documentatie.
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Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel. De aanslagen
zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.
Sport.Gouda
SPORT.GOUDA zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad,
gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert SPORT.GOUDA actieve sportbeoefening, door onder andere
het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.
In 2021 heeft SPORT.GOUDA net als andere jaren gemeentelijke gymzalen, sportzalen, sporthallen en het zwembad
geëxploiteerd. Dat gebeurde in 2021 vanwege corona met de nodige beperkingen. Een flink deel van het jaar konden de
accommodaties niet gebruikt worden. Op de momenten dat dat wel volledig of gedeeltelijk kon, werd daar in overleg met de
huurders zo efficiënt mogelijk invulling aan gegeven. Naast alle overige reguliere werkzaamheden op het gebied van
verenigingsondersteuning, sportstimulering en Gouda Goed Bezig, realiseerde SPORT.GOUDA een aantal renovaties op
de buitensportparken. Meest in het oog springend daarbij was de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging ONA,
waar een waterberging onder het veld werd aangebracht. SPORT.GOUDA voerde al de coördinatie over de uitvoering van
het Sportakkoord, daar kwam in 2021 het Preventieakkoord bij. SPORT.GOUDA stelde in 2021 een strategische
toekomstvisie op en in het laatste kwartaal werd de huidige DVO geëvalueerd met als doel die vanaf 2023 te verlengen.
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3.6 Leefbaarheid en veiligheid
Waar staat het programma voor?
Lasten * € 1.000
11.164
Baten * € 1.000
461
Percentage van totale uitgaven
4%

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan
onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de
bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is
gericht op de aanpak van woninginbraken. Voor een effectieve aanpak
van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en
inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten
essentieel. De afdeling stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het
beleid met toezicht en handhaving.

Wat heeft Gouda bereikt?
Daling aantal woninginbraken
In 2021 is het aantal woninginbraken gedaald met 50% ten opzichte van 2020. In totaal zijn er 137
inbraken gepleegd, waarvan 50% een poging betrof. Er zijn 114 BuurtWhatsAppgroepen actief die tips
krijgen.
Afname jeugdcriminaliteit
Er zijn fors minder meldingen jeugdoverlast gedaan (-42%). Tijdelijk cameratoezicht en toegenomen
handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken. Het project dealbrekers is van start gegaan, dit is
gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.
Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn acht woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Daarnaast is er
zeven maal een last onder dwangsom opgelegd voor onder andere lachgas, vuurwerk, hennep of
harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 30 signalen geduid en 20 bestuurlijke
rapportages aangeleverd.
Voorkomen van radicalisering en polarisatie
Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er in samenwerking met de ketenpartners uit het
casusoverleg radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van twee Goudse
terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van
tegengaan van radicalisering.
Stadstoezicht
Handhaving heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn uiteindelijk 91 formele
waarschuwingen uitgeschreven voor samenscholing of andere overtredingen van de
noodverordeningen. Er is veel inzet gepleegd ten behoeve van het aanspreken van bezoekers en
ondernemers.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

-50%
Resultaat aantal woninginbraken

-42%
Resultaat meldingen
jeugdoverlast

-5%
Resultaat aantal meldingen
conflictbemiddeling en burenruzie
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