Jaarrekening 2021 op hoofdlijnen
Het college heeft het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de stad en de samenleving. Voor een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Daarmee geeft het college concreet invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord
‘Nieuwe energie’. Corona heeft het afgelopen jaar grote impact op het leven van veel Gouwenaars. Door de
gemeente is opnieuw veel tijd en geld vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen
in deze moeilijke tijd.
ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

23,3

MILJOEN

46,7

MILJOEN

1 (regionale) MKB-deal gesloten met de provincie
Zuid-Holland voor innovatieve projecten (maakindustrie en logistiek). Economische agenda,
bedrijventerreinenvisie vastgesteld. MKB deal
met provincie.
2 Campus Gouda: de eerste studenten zijn gestart
3 Ondanks de coronacrisis is er een (grote) daling
van het aantal werkloze jongeren te zien
4 In juni 2021 is de Goudse onderwijsagenda –
gericht op versterking van de samenwerking in
het onderwijs - ondertekend door gemeente en
schoolbesturen.
5 Ondertekening Techniekakkoord en Taalakkoord 2.0

OMGEVING, BOUWEN, WONEN
EN MOBILITEIT
inclusief participatie

1 Omgevingsvisie opgesteld en milieueffectrapportage doorlopen
2 Masterplan Westergouwe opgesteld en gestart
met 900 woningen in fase 3
3 Overeenkomsten gesloten voor bouw van ruim
1.000 duurzame woningen in Spoorzone
4 Verkeerscirculatieplan vastgesteld
5 Aanbesteding en opdrachtverlening voor aanleg
Ecopark
6 Fietsenstalling voor 3.150 fietsen bij station
Gouda gerealiseerd

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

19,1

MILJOEN

1 Via noodsteunregeling is de goudse cultuursector ondersteund om door de coronacrisis heen
te komen
2 Met de Nota Ruimte voor Sport heeft de Raad
de kaders voor de Goudse sportaccommodaties voor de komende jaren vastgesteld
3 Samenwerkingsovereenkomst economisch
vitale binnenstad
4 Start van het project Goudse Iconen in het
kader van Gouda750
5 Historische Lintenvisie en Toekomstvisie
Religieus Erfgoed afgerond
6 Regeling Erfgoed en Duurzaamheid in werking
getreden

ENERGIE EN KLIMAAT
1 Transitievisie Warmte, participatiestrategie
energietransitie en RES vastgesteld
2 Gouda is weer wat groener, met 2.880m2 nieuw
groen, zoals bij de Houtmansgracht
3 125 inwoners hebben met subsidie een
groen-blauw dak aangelegd
4 Werkplan en businesscase nationaal kenniscentrum bodemdaling en funderingen opgesteld
5 24% energiereductie in gemeentelijk vastgoed,
27% CO2-reductie in de showcases

28,5

MILJOEN

SOCIAAL DOMEIN
1 Uitvoering van het programma Sturen op kosten
op Jeugdhulp en Wmo
2 24 september 2021 is de fysieke plek voor het
Werkgeversservicepunt geopend in het Huis
van de Stad
3 De integrale uitvoeringsorganisatie is op 1
januari 2021 gestart
4 Er zijn 60 woningen aan de Winterdijk voor
gemengd wonen opgeleverd
5 Veel actieve initiatieven in de stad gericht op
inclusie zoals Bruggenbouwers, het Antidiscriminatieplatform en het netwerk Bondgenoten
6 Vroegsignalering schulden

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
1 In 2021 is het aantal woninginbraken gedaald met
50% t.o.v. 2020. Er zijn 137 inbraken gepleegd.
2 Er zijn fors minder Meldingen jeugdoverlast
gedaan (-42%)
3 Binnen de aanpak Ondermijning zijn 30 signalen
geduid en 20 bestuurlijke rapportages aangeleverd
4 Er zijn 47 bibob toetsingen uitgevoerd binnen de
horeca
5 Stadstoezicht heeft veel controles (ruim 1000)
uitgevoerd op naleving van de coronaregels

BESTUUR EN ORGANISATIE
inclusief Toekomstvisie

1 Veel bewoners ontplooiden initiatieven op het
gebied van groen, buurttuinen en herinrichting
2 GoudApot behandelde 149 aanvragen en er
werd twee keer zoveel budget aangevraagd als
dat beschikbaar was.
3 Regio Midden-Holland voerde gezamenlijke
lobby op: groeigebied, bereikbaarheid en
economische vitaliteit

139,4

MILJOEN

11,2

MILJOEN

31,5

MILJOEN

