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Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie.
Aanleiding voor de samenwerking tussen de AGW-steden is de opvatting dat kansen voor economische groei in het Groene
Hart onvoldoende worden benut, vanwege het ontbreken van een ruimtelijke en economische agenda. De verbindende
factor tussen deze gebieden is de dalende bodem. Door rondom dit thema de krachten te bundelen heeft de AGW
samenwerking de regiodeal Bodemdaling binnengehaald. Met de toekenning van deze regiodeal is de problematiek van
bodemdaling in het Groene Hart definitief op de Rijksagenda gekomen. In 2021 is een strategische heroriëntering gestart,
omdat een gezamenlijke inhoudelijke agenda voor de toekomst ontbreekt. Onderzocht wordt hoe de samenwerking in de
toekomst verder ingevuld gaat worden.

3.7.2 Corona
Bewonersinitiatieven en wijkteams werden gehinderd door de corona-maatregelen om bij elkaar te kunnen komen en
gezamenlijk acties uit te voeren. Tegelijk werd de ervaring uit 2020 ingezet om fysiek en/of digitaal bij elkaar te komen.

3.7.3 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 www.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 recent 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.
Voor vijf van de voorgeschreven indicatoren moet de gemeente putten uit eigen gegevensbronnen. Alle indicatoren vallen
onder het taakveld Bestuur en ondersteuning. Zie onderstaand overzicht.
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

Realisatie

Wettelijke
indicatoren op
basis van eigen
bronnen
0. Bestuur en
ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000
inwoners

2018

n.v.t.

n.n.b. Hier wordt niet op
gestuurd.

0. Bestuur en
ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000
inwoners

2019

6,20

n.n.b. Hier wordt niet op
gestuurd.

0. Bestuur en
ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

€ 596

n.n.b. Hier wordt niet op
gestuurd.

0. Bestuur en
ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van
totale loonsom +
totale kosten inhuur
externen

2018

n.v.t.

0. Bestuur en
ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

2019

7%

n.n.b.

20%

25,0%

n.n.b. Hier wordt niet op
gestuurd.

3.7.4 Wat heeft het gekost?
3.7.4.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na
wijzigingen

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

Lasten

29.148

32.083

31.397

Baten

-3.617

-5.294

-5.706

686
411

Saldo van baten en lasten

25.531

26.789

25.691

1.098

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-743

-700

-568

-132

25.345

26.645

25.679

966

Gerealiseerd resultaat

84
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