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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2012 onder meer de volgende
besluiten genomen:
Toekomstige inrichting Sportpark Groenhoven vastgesteld

Het college heeft een plan voor toekomstige herinrichting van Sportpark Groenhoven vastgesteld. Het
plan is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met de betrokken sportorganisaties, het wijkteam en
SportpuntGouda. Met dit besluit geeft het college gevolg aan de in 2009 vastgestelde nota
Sportaccommodaties 2009-2015. Omdat de kosten van het plan hoog zijn zal in deze collegeperiode
aan het plan geen uitvoering worden gegeven.
Belangrijke reden voor ontwikkeling van het plan is de behoefte aan capaciteitsuitbreiding voor GMHC.
In de plannen is ruimte voor een vierde hockeyveld ruimte gecreëerd. Ook gaan de plannen uit van
een multifunctionele clubaccommodatie met sporthal, waarvoor sportverenigingen GMHC en AV
Gouda het initiatief willen nemen. Dat wordt mogelijk door het cricketveld te verplaatsen naar de
Groenheuvel. Bovendien omvat het plan kunstgras voor het voetbalveld, waardoor de capaciteit wordt
vergroot.
Het blijkt niet mogelijk ruimte voor parkeren in het sportpark te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat
van de sportcapaciteit. Het grote parkeerterrein op de Groenheuvel blijft het parkeerterrein voor het
park. Met de bouw van het nieuwe zwembad wordt de voetgangersroute tussen het parkeerterrein en
het sportpark verbeterd. Het plan is het park voor autoverkeer af te sluiten en de beplanting langs
paden en de velden laag te houden om de veiligheid te bevorderen. Als er voor het plan bomen
moeten worden gekapt, kunnen die worden gecompenseerd op het terrein.
Voorlopig wordt het plan niet uitgevoerd, omdat er binnen het concern investeringsplan van de
gemeente geen dekking is voor de geraamde kosten van ruim 2 miljoen euro. Ook de verenigingen
doen nog onderzoek naar de haalbaarheid van een haalbaarheid van de multifunctionele
clubaccommodatie en sporthal. Wel zal als groot onderhoud van het park gepland staat met dit plan
rekening worden gehouden.
.
Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid

Het college heeft de subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. De gemeente voert
het onderwijsachterstandenbeleid uit, in overleg met de besturen van scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen. Het rijk verstrekt daartoe een specifieke uitkering.
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de middelen die de gemeente als specifieke
uitkering van het rijk ontvangt aan organisaties die daarvoor in aanmerking komen.
Om dit transparant en helder te regelen en om ook een subsidieplafond in te bouwen heeft het college
nu een subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Deze subsidieregeling kan gezien
worden als een nadere uitwerking van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Doelstelling
van het onderwijsachterstandenbeleid is om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden.
Hierbij heeft het opzetten van voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit. Voor activiteiten op
het gebied van onderwijsachterstanden is in 2012 ruim 2 miljoen euro beschikbaar.

