Jaarrekening 2020 in hoofdlijnen
Samen met ondernemers, maatschappelijke organisatie, zorgaanbieders, onderwijs en Goudse
vrijwilligers is er in 2020 veel bereikt in onze stad. Het jaarresultaat is positief afgesloten,
de benodigde investeringen zijn gedaan en de financiële positie van de gemeente is verbeterd.
In dit overzicht staan de belangrijkste resultaten per programma.
ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

18,0

MILJOEN

1 Werkloosheid onder jongeren is als gevolg
van crisis gestegen
2 Integraal Huisvestingsplan scholen is
vastgesteld
3 Eerste projecten scholenbouw gestart
4 Campus Gouda is in samenwerking met
hogescholen van start gegaan
5 Aantal voortijdig schoolverlaters is opnieuw
gedaald. We horen bij de top 5 nationaal
6 De Gelijke Kansen Alliantie onderwijs is
getekend

WONEN EN LEEFOMGEVING

46,9

MILJOEN

1 Op 10 locaties in de stad is gewerkt aan de
versnelling van de bouw van sociale en
middenhuur woningen
2 Op 13 locaties in de stad zijn verkeersknelpunten aangepakt voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
3 Met input uit de samenleving is een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen
4 Er is een ambitiedocument voor Goudasfalt
en een erfpachtovereenkomst
5 De gemeente heeft haar welstandsbeleid
geactualiseerd

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

19,1

MILJOEN

1 Stevig coronasteunpakket: huurkortingen,
toeristenbelasting, precario, coulant
evenementenbeleid, steunregeling cultuur
2 Rijkssteun Goudse schouwburg
3 Groot aantal initiatieven snijvlak sport/
sociaal domein door Sportimpulsregeling
4 Nieuwe centrummanager aangesteld
5 Instandhoudregeling erfgoed en gevelherstel Gouda 750 geïntroduceerd

BESTUUR EN ORGANISATIE

27,8

MILJOEN

1 Extra budget voor wijkteams van € 20.000
besteed aan projecten voor wijkvergroening, energie en sport.
2 GoudApot besteedde € 210.000 aan
105 aanvragen.
3 Met Alphen, Gouda, Woerden is gewerkt
aan het kenniscentrum Bodemdaling
4 Er is een regionale economische visie
opgesteld met een innovatieprojectenagenda

ENERGIE EN KLIMAAT
1 Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
is vastgesteld als basis voor een klimaatadaptieve binnenstad
2 De stad is verder vergroend, inclusief 50
nieuwe geveltuintjes
3 Een online toolbox helpt inwoners bij een
klimaatrobuuste en natuurvriendelijke
inrichting van hun tuin
4 De gemeente stimuleert inwoners met
informatie en subsidie hun woning te
verduurzamen
5 Er zijn soepeler regels voor het verduurzamen monumenten en panden in de
binnenstad.

28,9

MILJOEN

SOCIAAL DOMEIN
1 Organisatie van een Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie en in
oktober een succesvolle Regenboogweek
2 Gewoon Thuis Jeugd start van centrale
toegang verblijfstafel, waardoor jeugdigen
sneller passende zorg ontvangen
3 Start publiekscampagne Gauw Daarbij,
in het kader van vroegsignalering van
schulden
4 338 personen zijn uit de (langdurige)
bijstand uitgestroomd
5 Nieuw beleidskader sociaal domein door
de gemeenteraad vastgesteld

140,9

MILJOEN

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
1 Nog steeds een dalende lijn in het aantal
woninginbraken (-2%)
2 Meer meldingen jeugdoverlast door corona;
inzet tijdelijk cameratoezicht
3 12 drugspanden gesloten
4 Resultaten 1e lichting TopX:
50% recidiveert minder
5 Ruim 200 waarschuwingen voor samenscholing uitgereikt

10,3

MILJOEN

