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Inleiding

Hierbij de tweede versie van de Goudse Corona Monitor. In deze Goudse 
coronamonitor worden de belangrijkste gevolgen van corona op de stad en op de 
gemeente in beeld gebracht. In deze update zijn de meeste grafieken bijgewerkt met 
de meest recente gegevens. Zo zijn de effecten van de coronacrisis op de stad Gouda 
inzichtelijk. Er is niet gestreefd naar volledigheid, maar naar het schetsen van een 
Gouds beeld m.b.t. onderstaande beleidsterreinen. Dit zijn de volgende thema´s:  
• Gezondheid  
• Sociaal  
• Economisch  
• Maatschappelijk  
• Veiligheid 

Het zijn deze onderwerpen die vragen om in gesprek te blijven met elkaar.  
De gemeenten, maatschappelijk partners en Goudse organisaMes hebben een 
gezamenlijke rol om te zorgen dat de gevolgen van de coronacrisis beperkt blijven  
en bijgestuurd worden. 

Het onderdeel maatschappelijk is niet herijkt: dit zijn de gegevens van de eerder 
gehouden Stadspeiling. Ook de effecten van de coronacrisis op de financiën van de 
gemeente zijn niet aangepast. 
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Gezondheid

Bron: RIVMBron: RIVM

Corona ziekenhuisopnamen GoudaCoronabesmeVngen Gouda

In Gouda zijn in totaal sinds maart 7.469 mensen posiMef getest. Het aantal 
posiMef geteste mensen wordt dagelijks gepubliceerd door het RIVM. Het aantal 
besmeVngen laat een piek zien in april 2021. In mei 2021 is het aantal 
besmeVngen gedaald van 1299 naar 520.  

Het aantal ziekenhuisopnames is een belangrijk cijfer in de coronacrisis. Als 
het getal te hoog is, raakt de zorg overbelast. Het aantal ziekenhuisopnames 
in Gouda laat een duidelijke piek zien in de tweede golf. Vanaf oktober daalt 
het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van de strengere maatregelen. 
Vervolgens is weer een piek te zien in 2021. In mei is het aantal 
ziekenhuisopnames 33.
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Gezondheid

Bron: RIVM

Aantal Gouwenaars
Overleden aan corona Gouda

Totaal Gouda: 
160

Totaal Nederland: 
17.553

Sinds de start van de crisis zijn 160 Gouwenaars overleden aan het 
coronavirus (t/m eind mei). Landelijk zijn dit 17.553 mensen.  



WW-uitkeringen Gouda
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Bron: waarstaatjegemeente.nl Bron: UWS. Regio in Beeld, oktober 2020

De coronacrisis heea impact op het aantal WW-uitkeringen. In Gouda is eind april 
2021 het aantal WW uitkeringen 1.055. Dit is 6,6% lager dan april 2020. Landelijk 
is dit 8,8% (bron:UWV). De grootste impact van de coronacrisis is te zien in de 
maanden maart, april en mei 2020, in de flexibele schil van de getroffen sectoren. 
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg Mjdens de eerste besmeVngsgolf sterker 
dan Mjdens de tweede. Door de verlenging van de steunmaatregelen van de 
overheid is het aantal uitkeringen beperkt (lager dan verwacht).

Van de werkzoekenden zijn maar gegevens tot en met december 2020 
beschikbaar. De impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar in de plotselinge 
toename van het aantal werkzoekenden in de maanden maart, april en mei 
2020. Het aantal werkzoekenden in Gouda is in december 2020 9% hoger dan 
vorig jaar. Landelijk nam tussen maart en augustus het aantal werkzoekenden 
hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 
426.000. Aan het begin van de coronacrisis daalde het aantal mensen met werk 
sterk, vooral onder jongeren.

per 10.000 inwoners 

2021



Bijstandsdossiers Gouda
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Bron: de Suite (d.d. 01-02-2021) Bron: de Suite

Sociaal

Het aantal bijstandsdossiers is toegenomen in 2020. Het aantal bijstandsdossiers 
nam in 2020 toe met 9% van 1.594 op 1 januari 2020 naar 1.738 op 1 januari 
2021. Dit is ook het landelijke beeld: Het aantal mensen met een 
bijstandsuitkering neemt voor het eerst sinds 2017 weer toe. 28 op de 1000 
mensen kregen in 2020 bijstand, aldus het Centraal Bureau voor de StaMsMek 
(CBS). Deze sMjging lijkt zich in 2021 door te zefen. Het aantal bijstandsdossiers 
in april 2021 is 4,5% hoger dan in april 2020.

De cijfers laten een trendmaMge sMjging zien van het aantal cliënten tot en met juli 2020. Deze lijn was 
in oktober 2019 al ingezet. In de zomer is, net als de afgelopen jaren, een daling te zien. Na een sMjging 
in oktober is richMng het eind van het jaar een daling te zien. Een voorzichMge conclusie is dat de 
coronapandemie vermoedelijk een nivellerende werking heea gehad op de cliëntenontwikkeling in het 
4e kwartaal. In 2021 is een daling te zien: dit is echter een vertekend beeld. Dit komt omdat de twee 
grootste aanbieders nog niet of niet volledig de indicaMes over 2021 door hebben gegeven.



Bron: Leger des Heils

Sociaal

Het aantal mensen in de opvang op de peildatum (d.d. 01-01-2021) is deze 
winter toegenomen met 84% naar 57 personen. Eén van de oorzaken is dat het 
netwerk minder bereid is mensen op te vangen. Het netwerk is uitgeput of is 
minder bereid tot opvang uit angst voor besmeVngen. 

winter 2020-2021 

aantal personen in opvang 

31
57

winter 2019-2020

€ 1.268.265 

Dak- en thuisloze mensen

Voor zowel dak- en thuislozen als vrouwenopvang maatregelen 
getroffen door cliënten onder te brengen in hotel of vakanMepark. 
In 2020 is hier ruim 1,2 miljoen aan uitgegeven  

In 2020 was 68% van de uitstroom succesvol: dit kan zijn een geslaagde regeling maar 
ook een advies waardoor de cliënt op eigen kracht verder kan of goede doorgeleiding 
naar flankerende hulp. Opvallend is dat er minder aanmeldingen zijn, maar geen uitval 
tussen aanmelding en intake. De 100% opkomst van alle aangemelde klanten heea te 
maken dat de gesprekken telefonisch of via beeldbellen gaan. Er werd een hoger aantal 
aanmeldingen verwacht, maar dit bleef uit wellicht door steunmaatregelen van 
overheid. In 2021 is de succesvolle uitstroom verder gestegen naar 72%. 

Schuldhulpverlening
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Het consumentenvertrouwen is een indicator die informaMe geea over het 
vertrouwen en opvaVngen van consumenten ten aanzien van de 
ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situaMe. 
Voor het consumentenvertrouwen zijn alleen landelijke cijfers beschikbaar. In 
2020 is het consumentenvertrouwen sterk gedaald. PosiMef is dat in 2021 weer 
een sMjgende lijn is te zien. Het consumentenvertrouwen kwam in april 2021 
uit op -14, terwijl dit in december 2020 nog -20 was. Consumenten zijn minder 
pessimisMsch over het economisch klimaat.

Economisch

Consumentenvertrouwen landelijk
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Ondernemersvertrouwen provinciaal

Het ondernemersvertrouwen geea de stemming van het Nederlandse 
niet-financiële bedrijfsleven weer. De verwachMngen van ondernemers 
waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negaMef, . 
Vanaf het derde kwartaal is het ondernemersvertrouwen weer 
verbeterd. Deze lijn zet zich voort in 2021. In april 2021 is in Zuid-
Holland het ondernemersvertrouwen voor het eerst weer posiMef (2,5).
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2020 was voor veel Goudse bedrijven een ingrijpend jaar. Toch valt het aantal 
faillissementen mee. In 2020 gingen 6 bedrijven failliet. In 2019 waren dit er 
nog 11. Het aantal  bedrijfsbeëindigingen is met 616 ook lager dan de 674 in 
2019. In 2021 is nog maar 1 bedrijf failliet gegaan. De lage cijfers hebben 
vermoedelijk te maken met de steunmaatregelen van de overheid. Daardoor 
blijven bedrijven mogelijk wat langer overeind.

Faillissementen Zuid-Holland

Economisch

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
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Faillissementen Gouda

In 2020 zijn 2.703 bedrijven failliet verklaard. Dat is het laagste aantal 
faillissementen in 20 jaar. In 2020 zijn in Zuid-Holland 529 bedrijven failliet 
verklaard. Dat is 16 procent minder dan in 2019. Dit beeld is ook in 2021 te 
zien. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar door de 
steunmaatregelen van de overheid is het aantal faillissementen waarschijnlijk 
beperkt gebleven.

Bron: Kamer van Koophandel (KVK)



Economisch

NOW regeling

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
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toekenningen cumulaMef per 100 vesMgingen

totaalbedrag: 
€ 28.948.696

De Mjdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) 
is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met 
een substanMeel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een 
aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor 
een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en 
met een flexibel contract doorbetalen.

NOW1: Op d.d. 17 maart 2020 was dit het eerste ´noodpakket banen en economie´. 
In Gouda zijn daarvoor 398 aanvragen geweest met een totaal bedrag voor 15 
miljoen. 
NOW2: Met ingang van 6 juli 2020 is de eerste NOW opgevolgd door NOW 2.0. Deze 
regeling kon t/m 31 augustus 2020 worden aangevraagd. De tweede regeling komt 
overeen met de eerste, met wat aanvullende voorwaarden. In Gouda werd de 
regeling 182 maal toegekend.  
NOW 3: De NOW 3 kon vanaf 16 november 2020 worden aangevraagd. De regeling is 
in Gouda 219 maal toegekend.  
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Aantal bezoekers VVV Gouda

Bron: VVV
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Economisch

TVL regeling

aangevraagd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die 
door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten 
hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun 
vaste lasten. De TVL-subsidie is aoankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het 
omzetverlies. Na een eerste periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, is deze 
regeling inmiddels verlengd tot en met 30 juni 2021. De subsidie voor vaste lasten 
komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). In Gouda zijn 595 
aanvragen toegekend (81%).

toegekend

595

731

81%  
toegekend

Het aantal bezoekers aan de balie van de VVV in Gouda is in 2020 met 65% 
afgenomen. In 2020 zijn 15.187 bezoekers geteld, terwijl dit er in 2019 nog ruim 
43.363 waren. Deze indicator meet alle bezoekers aan de balie van de VVV in Gouda. 
De gevolgen van de coronacrisis is duidelijk terug te zien in het aantal bezoekers. Met 
name de internaMonale toeristenstroom is sMl komen te liggen. In 2021 is dit nog 
lager: in de maanden januari, februari en maart is de VVV dicht geweest.



TOZO

Totaal 2.619 aanvragen 
Van € 9.023.693,-

Voorschot vanuit het Rijk:  
€ 10.780.052

Bron: overzicht coronacompensatie per gemeente, Ministerie van BZK
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levensonderhoud
lening van bedrijfskapitaal aan zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de 
maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen Mjdens de coronacrisis. 
De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling 
voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de 
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de regeling ook in 
een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis 
op te vangen. 

TOZO 1 
De eerste Tozo-regeling voor het levensonderhoud (Tozo1) had betrekking op de 
periode maart t/m mei 2020 en kon t/m 31 mei 2020 aangevraagd worden. 

TOZO 2 
Met ingang van juni 2020 is de Tozo-regeling verlengd met de Tozo2. De Tozo2 heea 
betrekking op de periode juni t/m september 2020. De uitgangspunten zijn in 
principe hetzelfde als bij Tozo1, met dat verschil dat voor Tozo2 een 
partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. 

TOZO 3 
Met ingang van oktober 2020 is de Tozo2-regeling opgevolgd door de Tozo3. De Tozo3 
heea betrekking op de periode oktober 2020 t/m juni 2021. De uitgangspunten zijn in 
principe hetzelfde als bij Tozo2.

Economisch
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TOZO 4 
Tozo 3 is opgevolgd door Tozo 4. Deze periode is van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. 



Economisch

Leegstand in % Gouda
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Periodiek wordt de leegstand van de winkelpanden in het kernwinkelgebied en de 
aangrenzende funcMonele mixzones door de gemeente in kaart gebracht door middel 
van een leegstandschouw.  
De leegstand van deze winkelpanden in binnenstad is na een toename in juli weer 
afgenomen. De gevolgen van de coronacrisis lijken op dit moment niet zichtbaar in de 
leegstandscijfers. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van uitstellen van het 
betalen van belasMng, van de maatregelen van de Rijksoverheid en soms van het later 
betalen van huur, waardoor de gevolgen mogelijk vertraagd zichtbaar worden in de 
leegstandscijfers.  

De corona effecten bij de belasMngontvangsten lijken mee te vallen. De 
ontvangsten voor Gouda zijn in 2020 procentueel zelfs hoger dan in het jaar 
2019. De oninbaarheid is afgenomen met 37,5%. 

Bij de ondernemers heea met name de sector logies- maalMjd en 
drankverstrekking gebruik gemaakt van uitstel van betaling. Van het openstaande 
bedrag heea 44% betrekking op deze sector.  
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39% 39%

oninbaar 
2019: € 227.430 
2020: € 142.124 
2021 t/m april: 
€ 69.389

Top 3 sectoren uitstel: 

logies- maalMjd en drankverstrekking

cultuur, sport en recreaMe

Uitstel van betalingen 
openstaand uitstel 
€  44.518 = 0,10%

BelasMngen Gouda

groot- en detailhandel reparaMe auto’s

50,1%

20,4%

3,4%

%

%

%

%



Het percentage bedrijven dat personeel thuis heea 
zifen door ziekte of uit voorzorg is gestegen van 36% 
naar 47%. Qua toekomsMge werkgelegenheid geea in 
oktober 26% aan na de coronacrisis minder 
personeelsleden in dienst te zullen houden, in de 
resultaten vanuit de horecabranche is dit 50%.

Economisch

Toename van uitval personeel Zorgen 

Gouda Onderneemt en de 
Gemeente Gouda hebben tot 
nu toe 3 enquêtes rondom de 
gevolgen voor Goudse 
ondernemers van corona 
uitgezet. In deze grafieken de 
resultaten van de twee meest 
recente. In juni was het aantal 
ingevulde enquêtes 123 en in 
oktober 86. 37% van de 
respondenten is werkzaam in de 
horeca, 17% in groot- en 
detailhandel en 10% in advies 
en consultancy.

66% van de ondernemers maakt zich veel of heel veel 
zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis 
voor zijn/ haar bedrijf. 26% vreest zelfs het voortbestaan 
van zijn bedrijf. Van de horecaondernemers is dit zelfs 44%. 
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de cc zal sterke impact hebben op mijn bedrijf maar zal niet leiden tot een faillissement
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de cc biedt kansen voor mijn bedrijf
ik weet (nog) niet wat de impact van de cc op mijn bedrijf zal zijn
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Enquête Gouda Onderneemt 



Maatschappelijk

De Gouwenaar volgt de coronaregels….
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47% 49%

helemaal
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helemaal niet

Bron: Stadspeiling 2020

Bijna elke Gouwenaar geea aan zich aan de coronamaatregelen te houden, slechts 1% zegt 
zich er ‘helemaal niet’ aan te houden. Er is wel onderscheid in Gouwenaars die zich helemaal 
en grotendeels aan de maatregelen houden. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat er op 
landelijk niveau onderscheid te maken is in het type maatregel en het draagvlak daarbij. De 
maatregelen draag een mondkapje in het OV en publieke binnenruimtes en het ontvangen 
van een maximaal aantal personen kunnen op een hoog draagvlak rekenen (>85%). Voor de 
maatregelen was vaak je handen, blija thuis bij klachten en laat je testen bij klachten ligt het 
draagvlak een stuk lagen (<50%).  

In oktober/november is de Stadspeiling uitgezet onder een steekproef 
van de inwoners in Gouda. De vragenlijst is ingevuld door 3.046 
inwoners (30% respons). De Stadspeiling is de jaarlijkse vragenlijst over 
de leezaarheid van Gouda. Dit jaar zijn er ook specifieke vragen m.b.t. 
corona gesteld. De uitkomsten geven inzicht in hoe Gouwenaars de 
coronapandemie beleven. 



Hoe bedreigend vinden  
Gouwenaars corona voor zichzelf? 
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Financiële gevolgen 
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Maatschappelijk

82% van de Gouwenaars ervaart corona als een bedreiging. Tegelijk geea 
slechts 1% aan zich helemaal niet aan de coronaregels te houden (eerdere 
vraag). Het lijkt erop dat Gouwenaars zich aan de maatregelen houden niet 
alleen vanuit eigen perspecMef, maar ook voor een ander.

Onder Gouwenaars ervaart 60% tot nu toe geen financiële gevolgen van de 
coronapandemie. Echter, 13% heea wel last van (gedeeltelijk) verlies van inkomen. 
Landelijk wordt geconstateerd dat met name flexwerkers de financiële gevolgen van 
de coronapandemie ervaren. 25% van de Gouwenaars geea aan minder geld uit te 
geven of juist meer te sparen. Andere financiële gevolgen die Gouwenaars ervaren 
zijn sMjging van de kosten voor levensonderhoud, moeilijker werk kunnen vinden, 
zorgen over lange termijn en het doen van meer online aankopen. 



NegaMeve gevolgen PosiMeve gevolgen
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Maatschappelijk

Bij de vraag of Gouwenaars negaMeve gevolgen van de coronapandemie 
ervaren waren meerdere antwoorden mogelijk. Het valt op dat 29% 
aangeea geen negaMeve gevolgen van corona te ervaren. Naast de 
keuzes die gegeven werden ervaren Gouwenaars ook de volgende 
negaMeve gevolgen; meer zorgen maken, vermoeidheid, afname 
condiMe, gewichtstoename en minder plezier hebben. 

De meerderheid van de Gouwenaars ervaart geen posiMeve gevolgen door de coronapandemie. De posiMeve 
gevolgen die mensen ervaren door corona zijn een beter werk-privé balans (18%). Andere posiMeve gevolgen 
zijn; minder verkeer, minder reisMjd, rusMger leven, meer Mjd voor gezin, meer Mjd voor andere dingen, 
vervallen van vervelende (sociale) verplichMngen. 
Opvallend is dat een deel van de Gouwenaars een verslechtering ervaart van de werk-privé balans en een deel 
juist een verbetering. Mogelijk heea dit te maken met de thuissituaMe (denk aan kleine kinderen die aan huis 
gebonden zijn) of met iemands persoonlijkheid (werk en privé gescheiden houden).  



Welk aanbod de Gouwenaar nu mist
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Maatschappelijk

% van de respondenten

Het aanbod wat het meest gemist wordt door Gouwenaars (>30%) is 
respecMevelijk de horeca, cultuur, sport, hobby’s en gezondheidszorg. 
Onderwijs en de kwaliteit van onderwijs worden minder gemist. Daarbij moet 
de kanfekening gemaakt worden dat de uitkomsten van de stadspeiling zijn 
opgehaald vóór de aangescherpte lockdown van 14 december 2020. Andere 
opvallende uitkomst is dat 11% van de Gouwenaars geen aanbod mist.

Mensen in de buurt gaan sinds corona  
anders met elkaar om

nee
ja (vooral 1,5 meter afstand wordt genoemd)

Bron: Stadspeiling 2020

Een ander belangrijk onderwerp is de beleving van corona en de bijbehorende maatregelen. 
35% geea aan dat bewoners in de buurt anders met elkaar omgaan. Dit is zowel negaMef als 
posiMef. Veranderingen in de omgang die worden genoemd hebben vooral te maken met het 
houden van afstand, minder bij elkaar langsgaan, meer thuis blijven, contacten worden 
afstandelijker en er is meer irritaMe in de buurt. Aan de andere kant wordt ook genoemd dat 
mensen voor elkaar klaarstaan, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, er juist meer 
aandacht voor elkaar is en er vaker een praatje op straat wordt gemaakt. 



Meldingen jeugdoverlast Gouda
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Bron: UWS. Regio in Beeld, oktober 2020

        Woninginbraken Gouda

0

10

20

30

40

50

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2020
2019
2021

In Gouda is het aantal woninginbraken gedaald met 2,5%. In 2020 zijn er 271 woninginbraken, 
tegenover 278 in 2019. Dit is een lagere daling dan het landelijke beeld. Het aantal landelijke 
geregistreerde woninginbraken nam af met 23%. In 2021 is het aantal woninginbraken in 
Gouda fors lager dan de jaren daarvoor.  

In Gouda is het aantal geregistreerde gevallen van jeugdoverlast in 2020 gestegen 
met 61%. Van 528 gevallen in 2019 naar 851 gevallen in 2020. De sMjging is minder 
groot dan landelijk. Daar steeg de jeugdoverlast met maar liefst 80%. In 2021 lijkt 
deze sMjging zich door te zefen. Omdat veel mensen thuis waren, was het aantal 
momenten waarop zij overlast konden ervaren groter. Daarnaast zijn er andere 
plekken genoemd dan in andere jaren. Het lijkt er op dat mensen die doorgaans geen 
melding maakten van jeugdoverlast dat nu wel gedaan hebben.

Bron: poliMe



Veiligheid

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Coronaboetes per 10.000 inwoners
Gouda
Nederland

44,423
4

Aantal coronaboetes Gouda

66
noodverordening 

corona
geen mondkapje 

in het OV

In Gouda zijn t/m eind april 2021 165 coronaboetes uitgedeeld. Deze indicator geea 
inzicht in het aantal strafrechtelijke boetes dat door het Openbaar Ministerie is 
opgelegd op basis van Corona gerelateerde overtredingen. Het gemiddeld aantal 
boetes per 10.000 inwoners is in Gouda 23. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde 
(44). Mogelijke verklaring is de aanpak in Gouda waarbij eerst waarschuwingen zijn 
uitgedeeld en het gesprek is aangegaan. Vanuit meerdere bronnen zijn posiMeve 
geluiden gekomen over deze aanpak.

tijdelijke 
wet corona

avondklok
69 26



Veiligheid

Huiselijk geweld

Bron: PoliMe

+14%

+9%

In de grafiek zijn cijfers opgenomen van het aantal meldingen (incidenten en misdrijven) 
bij de poliMe van huiselijk geweld. De cijfers laten een kleine toename zien van het aantal 
meldingen in Gouda. Landelijk is geen (algemene) excepMonele sMjging of daling te zien 
voor wat betrea meldingen van huiselijk geweld misdrijven en incidenten bij de poliMe. 
Veilig Thuis geea aan dat een mogelijke verklaring is dat zaken langer achter de voordeur 
blijven en dat, als ze naar buiten komen, het dan al ernsMg is. Dit komt mogelijk ook 
omdat veel organisaMes door corona online werken en minder op huisbezoek gaan. 
DefiniMeve cijfers van veilig thuis volgen later dit jaar. 
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Financiën gemeente Gouda 

De coronacrisis raakt ook de gemeente Gouda, Het heea financiële gevolgen voor de 
uitgavenkant (lasten) en de inkomstenkant (baten) van de gemeente. De gebeurtenissen 
met de grootste financiële impact zijn in dit overzicht opgenomen. Van de verschillende 
gebeurtenissen is een zo reëel mogelijke inschaVng gemaakt wat het heea gekost in 
2020. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2020 worden de definiMeve resultaten 
bepaald. 

Belangrijkste uitgaven zijn de extra uitgaven voor opvang dak- en thuislozen en de 
vrouwenopvang. De toename van de bijstand, omzetcompensaMe voor jeugd en Wmo en 
de extra uitgaven van de gemeente. De lagere inkomsten betreffen vooral de 
parkeerinkomsten en de lagere inkomsten uit verhuur door verlenen huurkorMngen. 

De totale financiële impact voor de gemeente is geschat op € 7.934.675. Voor een aantal 
gebeurtenissen is er compensaMe vanuit het Rijk. De VNG heea met het kabinet 
afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en 
inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis. Over inkomstenderving is 
afgesproken dat er in 2021 aanvullende compensaMe komt op basis van de 
daadwerkelijke situaMe. Bij de decembercirculaire gemeentefonds 2020 is een overzicht 
opgenomen met alle bedragen per gemeenten voor de 3 coronapakkefen. Deze zijn 
opgenomen in het overzicht. Totale compensaMe voor de gemeente is € 5.181.491. 



Financiën gemeente Gouda 

Hogere uitgaven 2020
€ 75.174

€ 139.750

€ 733.000

€ 212.300

€ 280.000

€ 443.186

€ 1.100.000

€ 1.268.265

€ 4.251.675  

Totaal  
(exclusief TOZO)

Toename inzet toezicht en handhaving op alle regelingen en verordeningen
Extra kosten afvalverwerking

Ondersteuning culturele instellingen 

Maatregelen in de buitenruimte

Uitgaven om als gemeente te voldoen 
aan corona richtlijnen (thuiswerken, 

aanpassingen Huis van de Stad)

OmzetcompensaMe jeugdzorg 
en maatschappelijke 

ondersteuning
Toename beroep op de bijstand

Extra uitgaven voor opvang dak- en 
thuislozen en vrouwenopvang 



Financiën gemeente Gouda 

Hogere uitgaven 2020 -  toelichMng

Extra uitgaven voor opvang dak- en thuislozen en vrouwenopvang 
Voor de opvang van daklozen en voor de vrouwenomvang geldt dat deze zijn 
verplaatst naar een andere locaMe. Dit om de de 1,5 meter regel te kunnen 
handhaven. Deze zijn verplaatst naar andere locaMes zoals hotel/ vakanMeparken.  

Toename bijstand 
In de eerste maanden van de coronacrisis was er een flinke toename van het 
beroep op bijstand. Vanaf juli 2020 schommelt blija het aantal dossiers rond de 
1.700 schommelen. De instroom vanuit de WW valt mee. Dit is een landelijk beeld 
wat je ook bij andere gemeenten ziet.  

OmzetcompensaXe jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning 
Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de 
Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG nu afspraken 
gemaakt over de conMnuïteit van de financiering voor deze taken. Meerkosten als 
gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het is belangrijk dat de financiering van 
de omzet door gemeenten richMng aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die 
contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschaVng 
daarvan. 

Uitgaven om als gemeente te voldoen aan corona richtlijnen 
Als gevolg van de Coronacrisis moet het overgrote deel van het ambtelijk apparaat 
de werkzaamheden vanuit huis verrichten. Dit brengt voor de gemeente kosten met 
zich mee.  Om het thuiswerken te faciliteren zijn o.a bureaustoelen geleverd bij 
medewerkers thuis, chromebooks verstrekt, beeldschermen en laptop standaards. 
Alle medewerkers hebben een abonnement gekregen om te kunnen videobellen via 
Zoom. Daarnaast zijn diverse aanpassingen gedaan aan het Huis van de Stad zoals 
plaatsen plexiglas en aanschaf extra beschermingsmiddelen.  

Maatregelen in de buitenruimte 
In de crisis zijn diverse maatregelen getroffen om bezoekers en gebruikers van de 
buitenruimte te wijzen op de regels rondom social distance, afsluiMngen en het het in 
goede banen leiden van voetgangersstromen. Er zijn parkeerterreinen afgesloten, 
diverse borden geplaatst, hekwerken ter afsluiMng, bankjes verwijderd, trofoirsMckers 
geplakt, inclusief alle daarmee samenhangende werkzaamheden en voorbereidingen. 

Cultuurinstellingen die in financiële nood komen 
Een groot deel van de culturele sector heea in 2020 verliezen geleden als gevolg van 
de maatregelen rondom Covid-19. De financiële impact verschilt per organisaMe. 
Gebleken is dat bijvoorbeeld de podia en tentoonstellingsorganisaMes harder 
getroffen zijn, dan cultuureducaMe.  
De schouwburg heea in 2020 acute liquiditeitsproblemen gekend. Daartoe heea de 
schouwburg in juli 2020 een schenking van €200.000 ontvangen van de gemeente.  
Daarnaast konden culturele organisaMes en verenigingen van 14 december 2020 tot 
en met 7 januari 2021 een subsidieverzoek indienen voor gedeeltelijke compensaMe 
van de geleden schade door Covid-19. Hiervoor is voor €533.000 aan subsidies 
toegekend. 

Extra kosten afvalverwerking 
Landelijk beeld is dat tussen de 20 en 25 procent meer afval ontstaat bij huishoudens. 
Extra verwerkingskosten zijn over het algemeen niet begroot. In Gouda zijn de 
voornaamste oorzaken van de extra kosten verschuiving van bedrijfsafval naar 
huishoudelijk afval door het thuiswerken. Maatregelen om bezoekersstroom op het 
ABS reguleren en algemene meerkosten voor Cyclus, die in het regionale overleg zijn 
afgestemd met de gemeenten 

Toename inzet toezicht en handhaving op alle regelingen en verordeningen 
Gemeente moet toezicht houden op naleving van alle regels. Dit leidt tot toename van 
de kosten van handhaving, door extra inzet van medewerkers om de verschillende 
maatregelen te handhaven en extra materiaal om dit uit te kunnen voeren. 



Lagere inkomsten 2020

€ 23.000
€ 30.000

€ 49.000

€ 128.000

€ 126.000

€ 163.000

€ 1.000.000

€ 2.164.000

€ 3.683.000
Totaal

Lagere inkomsten uit afvalboetes
KorMng voor reclameborden

Afgelasten kermis

Lagere opbrengsten uit heffingen en leges - 
precario terrassen en uitstallingen

Nul-tarief toeristenbelasMng

Lagere havengelden,  marktgelden en burgerserviceinkomsten

Lagere parkeerinkomsten

Lagere inkomsten uit verhuur door verlenen huurkorMngen

Financiën gemeente Gouda 



Lagere inkomsten 2020- toelichMng

Financiën gemeente Gouda 

Lagere inkomsten uit verhuur of exploitaXe  
Veel huurders van gemeentelijke gebouwen ondervinden nog alMjd de 
negaMeve (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Bij besluit van 31 
maart jl. heea het college daarom besloten om de inning van de huren 
van gemeentelijke gebouwen tot nader order op te schorten.  Op 8 
september jl. heea het college besloten onder voorwaarden, 
huurkorMngen te verlenen aan de huurders die een daartoe gemoMveerd 
verzoek hebben ingediend (1e fase: voor periode van 1 april tot 1 juli 
2020). In deze periode zijn huurkorMngen verleend aan huurders die een 
daartoe strekkend verzoek hebben ingediend. De 2e fase (juli 2020 - 
december 2020) kenmerkt zich door versoepelingen. Ondanks de 
versoepelingen ondervinden sommige huurders nog veel last van de 
coronamaatregelen waardoor nog alMjd geen sprake is van een gezonde 
exploitaMe. Daartoe is besloten om ook voor deze periode aanvullende 
korMngen te verlenen van 75%, 50% en 25%. Mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden. 

Lagere Parkeerinkomsten  
SubstanMeel lagere inkomsten uit heffingen en leges. Minder bezoekers 
aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven. 
  

ToeristenbelasXng   
In 2019 waren er nog ruim 1,1 miljoen toeristen. Die stroom is weggevallen en accomodaMes staan 
leeg. De gemeenteraad heea toegestemd om  de toeristenbelasMng voor de jaren 2020 en 2021 te 
verlagen naar een nul-tarief.  

Precario terrassen en uitstallingen  
Horeca, winkeliers en detailhandel zijn zwaar getroffen door de sluiMng. Precario terrassen drukt 
substanMeel op kosten van de sector. De gemeenteraad heea toegestemd om de precario voor 
terrassen en uitstallingen voor de jaren 2020 en 2021 te verlagen naar een nul-tarief. 

Maatregelen Reclame          
Halverwege maart heea de overheid maatregelen ingesteld om COVID-19 epidemie te beteugelen. 
Er kunnen sindsdien geen evenementen meer worden georganiseerd. Daardoor zijn de reclame 
inkomsten voor dit segment volledig opgedroogd. Vanwege deze sterk gewijzigde 
marktomstandigheden is voor het contract A0/Evenementenreclame een korMng gegeven van 25% 
(€ 30.000,-). Op langere termijn bestaat het risico op disconMnuiteit van EHS. 

Haven- marktgelden en burgerserviceinkomsten  
Lagere inkomsten uit leges door minder huwelijken, lagere ontvangen havengelden, lagere 
ontvangen marktgelden 

Afgelasten kermis  
Het college heea besloten dat de kermis op de Markt dit jaar geen doorgang kon vinden. De 
exploitant heea alternaMeve locaMes afgewezen. Daardoor is sprake van inkomstenderving. 

Afvalboetes  
Lagere inkomsten uit afvalboetes



lokale voorzieningen, o.a. buurthuizen
verkiezingen
toezicht en handhaving 

inkomstenderving gemeenten, 
o.a. parkeerbelasting

opvang, o.a. maatschappelijke 
opvang, vrouwenopvang

sportverenigingen

crisisdienstverlening

opschalingskorting

lokale culturele 
voorzieningen

sociaal domein, o.a. 
jeugd, WMO, bijstand

€ 1.414.043

€ 632.624

€ 317.617

€ 357.915

€ 750.000

€ 691.847

€ 595.461

€ 201.802
€ 107.896

€ 112.287CompensaMe vanuit het Rijk 2020

Totaal  
excl TOZO: 

€ 5.181.491

Bron: overzicht coronacompensatie per gemeente, Ministerie van BZK
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