Collegeberichten
20 juni 2017
communicatie@gouda.nl
0182 - 58 91 91

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni onder
meer het volgende besloten:

Taalakkoord tegen laaggeletterdheid
In het kader van het landelijke project voor het bestrijden van laaggeletterdheid 'Tel mee
met Taal' hebben de Stichting Lezen & Schrijven, de Bibliotheek en de gemeente Gouda
gezamenlijk het initiatief genomen om een netwerk van maatschappelijke organisaties te
starten. Dit netwerk is gericht op het vinden en ondersteunen van mensen met een
achterstand op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, Nederlands of digitale
vaardigheden. De ambities van dit netwerk zijn vastgelegd in het Taalakkoord Gouda. Een
van de acties uit het taalakkoord, is het openen van een Taalhuis in de Chocoladefabriek in
september. Het college heeft besloten om op 6 juli het taalakkoord te ondertekenen en in
te zetten op de uitvoering daarvan in samenwerking met de partners.

Wat vinden gebruikers van het Groenhovenbad?
Het Groenhovenbad bestaat ruim 4 jaar; tijd om aan zwemmers naar hun ervaringen te
vragen. Ruim 700 gebruikers hebben meegedaan aan de enquête. Bijna 65% is tevreden
over het zwembad, waarbij de binnenbaden beter scoren dan het buitenbad. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid is goed, zo ook de verzorging. De recreatieve
mogelijkheden ervaren Gouwenaars als beperkt en meer flexibele openingstijden van het
buitenbad zijn gewenst. De verenigingen die deelnamen aan de enquête zijn in
meerderheid tevreden over het Groenhovenbad.
Verbeterpunten
Een aantal verbeterpunten is al opgepakt. Zoals de verhoging van de temperatuur van het
zwemwater met 1 graad (binnen en buiten). Ook blijft het buitenbad nu langer open: van
eind april tot begin september. Bij mooi weer in september zelfs langer. De wens naar
meer recreatiemogelijkheden wordt door sportbedrijf Sport.Gouda ingevuld binnen de
gebruiksmogelijkheden van het complex. Zo zijn er in de meivakantie watersportactiviteiten
georganiseerd. Voor het buitenseizoen is een opblaasbare glijbaan aangeschaft in
aanvulling op de recreatiemogelijkheden op de ligweide. Voor een aantal wensen is op dit
moment geen budget in de begroting opgenomen. Zoals vergroting van het buitenbad of
een doorzichtige wand tussen de ligweide en het buitenbad.
De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van de enquête op een later moment.
Uitkomsten enquête
Onderstaand de belangrijkste uitkomsten:
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