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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni onder meer de volgende besluiten
genomen:

Voorkomen huisuitzetting
Huisuitzetting in Gouda willen we voorkomen. Het voorkomen hiervan en/of de kans geven op een nieuwe
start, voorkomt dat mensen afglijden naar armoede, dakloosheid en een opeenstapeling van problemen.
Gouda werkt daarin actief samen met corporaties, gemeente, GGD en zorgverleners. Deze samenwerking
heeft ervoor gezorgd dat Gouda geen stijgende cijfers heeft, in tegenstelling tot het landelijk beeld. Voor de
voortzetting van deze samenwerking tekenen betrokken partners een nieuw convenant.
Op naar nóg minder vroegtijdig schoolverlaters
De wens is om het aantal leerlingen dat jaarlijks zonder VO of MBO niveau2-diploma school verlaat, terug te
brengen. Dit gebeurt via de aanpak ‘terugdringen voortijdig schoolverlaten’(VSV). Het ministerie van
Onderwijs heeft dit vierjarige project al twee keer uitgevoerd, en met succes. Het aantal vroegtijdig
schoolverlaters is teruggebracht van 64.000 in 2006 naar minder dan 25.000 in 2015. Om die reden volgt
voor 2017-2020 een voortzetting en verbreding van deze aanpak met als doel het aantal schoolverlaters in
2021 te verlagen tot 20.000. Hiervoor hebben gemeenten en onderwijs (VO en MBO) in de regio Zuid
Holland Oost, waar Gouda onder valt, een convenant getekend.
Sportster Aafke van Leeuwen jurylid kinder- en jeugdlintje
Kinderen of jongeren die een bijzondere prestatie leveren voor de maatschappij kunnen in Gouda een
kinder- of jeugdlintje krijgen. Over wie dit krijgt, buigt een jury zich. Wereldkampioene Jiu Jitsu fighting Aafke
van Leeuwen is aan het rijtje juryleden toegevoegd. Gezien de bijzondere sportprestaties van Aafke van
Leeuwen is met haar contact gezocht over het jurylidmaatschap. Dit is positief ontvangen. De samenstelling
van de jury is nu als volgt: de zangeres Hind Laroussi, de beeldkunstenaar Willem Hesseling (tevens
voorzitter van de jury), de Olympisch kampioene Daniëlle de Bruijn en Dorien Ketel namens Gouda Bruist.
Sporten en bewegen in Gouda
Het voornemen om sport in Gouda in zijn volle breedte onder de loep te nemen, heeft de conceptnota
‘Sporten en Bewegen in Gouda 2020’ tot resultaat. De intentie is om sport en bewegen te stimuleren onder
een zo groot mogelijk deel van de Goudse bevolking. Het gaat daarbij om specifieke activiteiten en
programma’s voor te bepalen aandachtsgroepen. Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein geven
aanleiding om het sportbeleid te actualiseren. Eén van de onderdelen is de bijdrage die sport kan leveren
aan het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelen. Dit betekent dat sport en het sociaal domein nauwer
met elkaar in verband gebracht kunnen worden.
De conceptnota ‘Sport en Bewegen in Gouda 2020’ geeft daartoe een aanzet, die de gemeente samen met
sportorganisaties en andere maatschappelijke organisaties verder uitwerkt. Ook streeft de gemeente naar
het delen van sportaccommodaties met meerdere verenigingen. Als laatste komen er voorwaarden en
faciliteiten waarbinnen Sport.Gouda, verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners hun eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen op het gebied van sport en bewegen.

