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Voorwoord
Gouda is al 750 jaar een prachtige stad met veel geschiedenis. Gouda staat
er goed voor. We gaan door met het werk dat de afgelopen 4 jaar is gedaan
en geven ook aandacht aan duurzaamheid en natuur, en een inclusieve
en sociale stad. Met inclusief bedoelen we dat alle Gouwenaars kunnen
meedoen en erbij horen in Gouda.
We leven in onzekere tijden met grote sociale taken. Daarom is het
belangrijk dat de gemeente actief is en richting geeft. We wachten niet op
de Rijksoverheid, maar gaan zelf meteen aan de slag. Dat doen we door
miljoenen euro’s uit te geven aan onder andere duurzaamheid, natuur in de
stad, cultuur en sport. Ook geven we geld uit om te zorgen dat iedereen
gelijke kansen krijgt en goed kan leven en wonen.

We vinden het heel erg belangrijk om goed samen te werken met de
gemeenteraad, inwoners en ondernemers. Dit doen wij zo open en eerlijk
mogelijk. Ideeën van inwoners blijven we de ruimte geven.
In dit akkoord laten D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA zien wat
hun doelen zijn voor de volgende 4 jaar. Samen met de gemeenteraad, de
stad en het college willen we dit de volgende jaren verder uitwerken.
Vol vertrouwen gaan we samen aan het werk!

Geef Gouda door!

Hoofdstuk 1. Samenwerking
Samenwerken is het hoofdthema voor 2022–2026. Alle politieke partijen in
de Goudse gemeenteraad willen werken aan een vernieuwende vorm van
besturen. Met samenwerking bedoelen we: de samenwerking tussen raad en
college, tussen de leden van de politieke partijen, maar ook binnen de raad
tussen de raadsleden. Transparantie en openheid zijn hierbij de basis.
Om tot deze samenwerking te komen, moeten we terug naar de kern van het
dualisme. Dualisme betekent de scheiding van verantwoordelijkheden tussen
gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. In 2002 is het
dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Het doel hiervan is om inwoners
en bestuur dichter bij elkaar te brengen en zo te zorgen dat inwoners meer
interesse krijgen in politiek. Hierbij is een duidelijke scheiding in rollen tussen
het college en de raad belangrijk. Het college en de raad besturen de gemeente allebei vanuit de eigen verantwoordelijkheid op afstand van elkaar.
De raad stelt de voorwaarden, waarbinnen het college het voorgestelde
beleid uitvoert. Politieke partijen, die een wethouder in het college hebben
(de coalitiepartijen), kunnen met elkaar inhoudelijke afspraken maken over
verschillende onderwerpen. Het is dan logisch dat zij op tijd in de gemeenteraad laten weten dat ze afspraken hebben gemaakt en welke dat zijn.
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Hoofdstuk 1. Samenwerking

We maken de volgende afspraken over de vernieuwde manier van
samenwerken:
1. Ieder van de 35 raadsleden heeft alle ruimte om eigen keuzes te maken
als er een besluit genomen moet worden.
2. We spreken niet meer over oppositie (partijen in de raad die geen
wethouder in het college hebben) en coalitie (partijen in de raad die wel
een wethouder in het college hebben). In plaats daarvan spreken we over
de hele raad, of over raad en college.
3. De raad krijgt meer ruimte om zijn rol te kunnen uitvoeren. De rol bestaat
uit voorwaarden stellen aan het college en het college controleren. Dit
betekent dat er meer ruimte is om voorstellen te bespreken en dat de
raad dus zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk informatie krijgt over een
startnotitie (een geschreven tekst over een nieuw plan). Daarbij is het
belangrijk dat er in de startnotitie zowel de voordelen als de nadelen
van het plan staan. Zo kan de raad met alle informatie keuzes maken in
plaats van alleen besluiten over een kant-en-klaar voorstel.

4. Om elkaar meer te vertrouwen en beter mee te kunnen besturen is ook
het gedrag en de houding van raadsleden naar elkaar en naar het college
belangrijk. De basis hiervan is, dat raadsleden naar elkaar luisteren om
elkaar te begrijpen en niet alleen te antwoorden om hun eigen mening te
geven. De mogelijkheid om voorwaarden te stellen, betekent ook dat de
raad meer moeite moet doen. De raad kan alleen duidelijke voorwaarden
stellen als raadsleden zich goed voorbereiden als ze hun mening geven.
En als raadsleden hun mening over het onderwerp zo vroeg mogelijk
laten weten.
5. De organisatie van ambtenaren zorgt voor een goede planning, zodat de
raad zich echt op tijd kan voorbereiden. Een goede planning, ook voor
een langere tijd, is noodzakelijk voor de raad om meer ruimte te hebben
voor belangrijke onderwerpen.
6. In het akkoord zijn er een aantal vrije onderwerpen waar de raad mee aan
de slag gaat. Deze onderwerpen staan in hoofdstuk 2. De raad besluit
zelf wie er aan welke onderwerpen werkt.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 1. Samenwerking

7. Wethouders raden moties (een officieel voorstel om over een onderwerp
te discussiëren) en amendementen (een voorstel om de tekst van een
voorstel dat het college aan de raad geeft, te veranderen) over de
onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor zijn, niet meer af. Hierdoor
hebben de raadsleden van partijen die een wethouder in het college
hebben, niet meer het gevoel dat ze tegen moeten stemmen. Uiteraard
kan een wethouder wel uitleggen of een motie/amendement haalbaar is
en redenen geven of dit een goed idee is, als je kijkt naar de afspraken
uit dit akkoord. Alle raadsleden krijgen zo de mogelijkheid om helemaal
hun eigen keuze te maken over moties en amendementen.
8. Om ervoor te zorgen dat inwoners meer interesse in de politiek krijgen,
kijkt de raad op welke leuke manieren hij inwoners zo veel mogelijk bij de
voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente kan halen.
Om ervoor te zorgen dat de raad en het college zich aan de afspraken
houden, spreken raadsleden, als dat nodig is, elkaar tijdens vergaderingen
aan op deze afspraken. Iedere 6 maanden bekijken de raad, het college,
de directie en de griffie of iedereen zich aan de afspraken houdt en of de
afspraken nog steeds goed zijn of veranderd moeten worden.
Tot slot geven de raadsleden aan dat zij zich aan deze afspraken willen
houden.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 2. Vrije onderwerpen
De onderwerpen burgerparticipatie (inwoners denken mee over het beleid
van de gemeente), circulaire economie (zo veel mogelijk hergebruiken) en
omgevingsvisie/wet zien we als vrije onderwerpen. We vragen de raad om
deze onderwerpen verder uit te werken.
De raad gaat ook mogelijk aan de slag met de onderwerpen jeugdzorg,
diversiteit & inclusie (iedereen doet ertoe en kan meedoen) en wonen.
Er is budget beschikbaar om dit te kunnen doen.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 3. Gouda, duurzame stad met voldoende natuur
We willen een duurzaam Gouda doorgeven aan volgende generaties. Hier
doen we alles voor. We willen nog steeds als Gouda in 2040 CO2-neutraal zijn.
Dat betekent dat we als Gouda ervoor zorgen dat er niet meer CO2 in de lucht
vrijkomt dan er CO2 opgenomen wordt door bijvoorbeeld bomen. We willen een
goed bereikbaar Gouda met voldoende natuur, waar mensen prettig wonen,
werken en ontspannen, met een duurzame economie. Duurzaamheid gaat over
alle onderwerpen waar we beleid over maken en daar werkt dus ieder lid van
het college aan mee.
Gouda in 2040 CO2-neutraal
• We maken een compleet plan over duurzaamheid met een stappenplan en
doelen tussendoor. We verbeteren het duurzaamheidsdashboard (een overzicht dat laat zien hoe het gaat met het duurzaam maken van Gouda) om te
zien hoe ver we zijn met het plan.
• We stellen extra geld beschikbaar om huizen en gebouwen duurzamer te
maken: voor isolatie, energiebesparing en om dit voor inwoners en bedrijven te regelen. We zorgen daarbij dat iedere Gouwenaar mee kan doen. We
moedigen woningcorporaties (organisaties die woningen bouwen en verhuren) aan om hun woningen voorraad sneller duurzaam te maken. Hierover
maken we afspraken.
• We stellen geld voor de uitvoering beschikbaar en maken de organisatie van
het programma energietransitie steviger. De energietransitie is de overgang
van het gebruik van fossiele energie (bijvoorbeeld gas of olie) naar energie
die je steeds weer kunt gebruiken (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie).
• Om de plannen waar te maken, stellen we geld beschikbaar dat geleend
kan worden om woningen en gebouwen duurzamer te maken. We zorgen
ervoor dat als het uitgeleende geld weer terugkomt, dit opnieuw uitgeleend
kan worden.
• We geven zelf het goede voorbeeld door extra geld uit te geven om gebouwen van de gemeente duurzamer te maken. Ons plan is dat in 2030
ten minste 55% van onze gebouwen duurzamer gemaakt is. Waar mogelijk
zorgen we dan ook meteen dat de toegang van de gebouwen beter wordt.
We beginnen met Museum Gouda en het Stadhuis.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 3. Gouda, duurzame stad met voldoende natuur
Meer natuur
• Klimaatadaptatie (dat betekent aanpassen aan het klimaat) blijft een belangrijk onderwerp voor ons. We maken meer natuur in de stad zodat we minder
hittestress (hitte door veel stenen) en wateroverlast hebben. Bij de natuur die
we maken, letten we erop dat er ruimte is voor verschillende soorten dieren
en planten (biodiversiteit).
• We doen nog meer voor de natuur in Gouda. We willen de biodiversiteit
verbeteren door de kwaliteit van de natuur die er nu al is in Gouda, bijvoorbeeld parken, te verbeteren en ervoor te zorgen dat die kwaliteit goed blijft.
We breiden de inrichting van de natuur uit, bijvoorbeeld om verschillende
plekken met natuur bij elkaar te brengen. Zo zorgen we dat Gouda steeds
groener en daarmee gezonder wordt.
Bodemdaling
• Gouda heeft last van verzakkende grond, waardoor de bodem daalt. We
blijven oplossingen zoeken voor de problemen door de bodemdaling. Daarbij
letten we wel op klimaatadaptatie en problemen met de funderingen (basis
waarop een woning of gebouw steunt). Het project ‘Stevige Stad’, over bodemdaling in de binnenstad, blijft doorgaan. We maken van het Kenniscentrum Bodemdaling een succes. 
• Ook blijven we samenwerken in het Platform Slappe Bodem en deelnemen
aan het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. We stellen geld beschikbaar om inwoners te adviseren die problemen met de fundering hebben.

Bereikbaarheid en (duurzame) verkeer
• Gouda is goed bereikbaar en ligt centraal in Nederland. Dat is een groot
voordeel. Om Gouda in de toekomst bereikbaar te houden, voeren we het
Verkeerscirculatieplan (VCP) uit. Hierdoor komt er meer ruimte voor fietsers,
wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad maken we autoluw.
Dat betekent dat er zo min mogelijk auto’s en ander verkeer met een motor
rijden.
• Er komen meer deelauto’s en openbare laadpalen. We kijken ook of
deelscooters een mogelijkheid voor Gouda is.
• We willen ervoor zorgen dat de manier waarop winkels en bedrijven hun
spullen geleverd krijgen, schoner en duurzamer wordt. Hierdoor krijgen we
een schonere stad, waar mensen prettig kunnen leven. Daarom komt er een
distributiehub. Een distributiehub is een plek aan de rand van de stad waar
alle spullen voor winkels en bedrijven bij elkaar komen. Vanuit daar wordt
gekeken hoe deze spullen op een goede en schone manier geleverd kunnen
worden. Ook willen we ervoor zorgen dat de spullen met schone, duurzame
bestelauto’s, vrachtauto of bijvoorbeeld fietsen bezorgd worden.
• We kijken opnieuw naar het Parkeerplan vanwege onze plannen voor een
duurzame stad, de autoluwe binnenstad en omdat we weinig ruimte in onze
stad hebben. We willen zorgen voor meer mogelijkheden om fietsen te parkeren door meer fietsenstallingen te bouwen, zowel onder de grond als in
gebouwen.
• We blijven geld uitgeven om Westergouwe duurzaam bereikbaar te maken.
Hierbij hebben we aandacht voor fietsen (met een fietsbrug) en het ov (met
station Gouweknoop).

Geef Gouda door!

Hoofdstuk 3. Gouda, duurzame stad met voldoende natuur
Openbare ruimte
• We geven geld uit om de openbare ruimte nog beter in te richten. Met openbare ruimte bedoelen we plekken in de stad waar iedereen kan komen, bijvoorbeeld straten, pleinen en parken. De plekken die we verbeteren, verbeteren we compleet en op een duurzame manier. We zorgen ervoor dat iedereen
op de plekken kan komen en er gebruik van kan maken.
• We doen ons best om ervoor te zorgen dat er minder restafval per inwoner
en minder zwerfafval is en dat het makkelijker wordt om afval op te laten
halen of weg te brengen.
Dierenwelzijn
• We gaan meer doen aan dierenwelzijn (gezondheid van dieren en of d
 ieren
goed behandeld worden).
Duurzame economie
• We blijven eraan werken dat de regio Midden-Holland, met Gouda als een
belangrijke stad, aantrekkelijk blijft voor ondernemers. We geven geld uit
aan een sterke Goudse economie en om ervoor te zorgen dat ondernemers
graag in Gouda zijn en zaken doen. Hierbij vinden we het belangrijk dat het
onderwijs goed aansluit bij de arbeidsmarkt, onder andere met voldoende
stageplekken.
• We blijven samenwerken met ondernemers en andere belangrijke partners
vanuit de Economische Agenda en de samenwerkingsovereenkomst vitale
binnenstad.
• Samen met ondernemers maken we bedrijventerreinen in Gouda duurzaam
en geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen.
• We geven geld uit om onze binnenstad aantrekkelijk te houden voor onze
inwoners, bezoekers en toeristen. In Gouda kan je goed ontspannen op het
water. Maar er zijn daarvoor nog meer mogelijkheden, zoals het historische
water in de binnenstad en de vaarverbinding met Reeuwijk. We willen ook
van die mogelijkheden gebruik gaan maken. Daarom geven we geld aan het
Waterfonds.
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Hoofdstuk 4. Wonen in Gouda,
inclusieve en sociale stad
We willen dat Gouda een stad is waar het voor iedereen prettig is om te
wonen. Daar doen we ons best voor. We willen dat Gouda een inclusieve
en sociale stad is en blijft, waarin iedereen gelijkwaardig is en iedere
Gouwenaar mee kan doen. Een gezonde stad met veel energie, waar
mensen prettig kunnen wonen, opgroeien en ontspannen.

Wonen
• Veel mensen zijn nog steeds op zoek naar een woning, ook in Gouda.
Daarom bouwen we nieuwe woningen in Westergouwe, in de Spoorzone
en op andere plekken in de stad. Hierbij houden we rekening met de natuur en de klimaatverandering. We gaan verder met de plannen van de afgelopen 4 jaar. We gaan door met het programma Versnelling woningbouw
en geven voorrang aan de uitvoering van de Woon(zorg)visie. 33% van
de woningen in Gouda zijn sociale-huurwoningen, 20% van de woningen
zijn gereguleerde middeldure huurwoningen (dat betekent dat de huurprijs
wordt bepaald door een puntensysteem, zodat de huurder een eerlijke
huurprijs voor de woning betaalt) en betaalbare koopwoningen.
• De Omgevingsvisie voeren we verder uit. Daarbij willen we grond zoveel
mogelijk dubbel gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebouw dat
boven een weg, spoorweg of station gebouwd wordt.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 4. Wonen in Gouda, inclusieve en sociale stad
Inclusie
Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort en mee kan doen.
• We voeren de Lokale Inclusieagenda verder uit. Dit doen we samen met
onder andere de Regenboogalliantie en de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking. We maken een succes van de vernieuwde Chocoladefabriek met Libertum en de Techniekwerkplaats.
• Inclusie gaat over alle onderwerpen waar we beleid over maken. Bij nieuw
beleid bekijken we iedere keer of het inclusief voor iedereen is. Als gemeente geven we daarbij het goede voorbeeld. We vinden het belangrijk
dat onze organisatie inclusief en divers is. Daar werken we dan ook aan.
We moedigen inclusie in de stad aan.
• Gouda houdt zich aan het VN verdrag Handicap (Onbeperkt meedoen!).
Daarom geven we geld uit aan een betere toegang van openbare gebouwen en een betere inrichting van de buitenruimte voor mensen met een
beperking, bijvoorbeeld openbare toiletten.
• We vinden het belangrijk om in Gouda te blijven vieren en herdenken.
Hierbij hebben we aandacht voor de Goudse verdraagzaamheid (Erasmus,
Coornhert enzovoort) via bijvoorbeeld lezingen.
Gastvrije stad
• Gouda is een gastvrije stad voor iedereen. We willen het mogelijk maken
dat er een AZC in Gouda komt. Dit werken we samen met de gemeenteraad verder uit.

Sociaal domein
Sociaal domein gaat over alle sociale onderwerpen binnen de gemeente
Gouda. Denk bijvoorbeeld aan zorg, jeugdhulp en hulp bij schulden.
• We vinden het erg belangrijk dat Gouwenaars, die dit nodig hebben, altijd
de juiste zorg en ondersteuning krijgen. En dat die zorg en ondersteuning
betaalbaar is. We blijven de afspraken uit de nota Sociaal Domein en het
programma ‘sturen op kosten’ volgen, zoals samen met de gemeenteraad
tussen 2018 en 2022 afgesproken.
• We blijven proberen om ervoor te zorgen dat steeds minder jongeren
jeugdhulp nodig hebben. Doel is dat nog maar 1 op de 8 kinderen jeugdhulp nodig heeft. Daarbij willen we zorgen dat het gemiddelde budget
per kind niet te veel omhoog gaat. We hebben aandacht voor kwetsbare
jongeren die we onvoldoende bereiken.
• We vinden het belangrijk dat Gouwenaars die ondersteuning nodig hebben, dit ook kunnen krijgen. Ook is het belangrijk dat we controle houden
over hoeveel we uitgeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Daarom voeren we, zodra dit volgens de wet mag, een inkomensafhankelijke bijdrage in. Dat betekent dat de hoogte van het bedrag
dat mensen meebetalen aan de ondersteuning die ze krijgen, afhankelijk is
van hoeveel zij verdienen.

Geef Gouda door!
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•

•

Als we nieuwe afspraken maken met zorgverleners, willen we ervoor
zorgen dat we dit niet met te veel verschillende zorgverleners doen. Ook
willen we meer samenwerken met andere gemeenten in de regio als het
over de zorg gaat.
We proberen niet meer uit te geven dan het extra geld dat we van het Rijk
gekregen hebben. We kijken hierbij wel naar wat iemand nodig heeft en
doen dit op een persoonlijke manier. Daarom geven we geld uit aan de
integrale uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat Gouwenaars, die hulp
nodig hebben, op 1 plek al hun vragen kunnen stellen.

Gelijke kansen
• Als iemand te weinig geld en daardoor problemen heeft, is het moeilijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom willen we deze
Gouwenaars helpen. Dat doen we door de inkomensondersteuning te
verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat Gouwenaars
die niet meer dan 130% van het wettelijk sociaal minimum verdienen, op
verschillende manieren hulp van de gemeente krijgen. Ook komen er meer
mogelijkheden met de Rotterdampas. Zo krijgen volwassenen € 50,- op
hun pas. We zorgen ervoor dat scholieren hulp bij huiswerk kunnen krijgen.
Daarnaast kunnen inwoners nog steeds hulp krijgen die precies bij hen en
hun situatie past via de bijzondere bijstand en het Kindfonds.
• We blijven geld uitgeven aan hulp bij schulden en het Convenant de Goudse Standaard. Daarnaast is er extra geld om op tijd te kunnen herkennen
als een Gouwenaar te weinig geld heeft, zodat we dan snel kunnen helpen.
• Om mee te kunnen doen in de samenleving, is het belangrijk om te kunnen
lezen, schrijven en rekenen, maar ook om online dingen te kunnen regelen. Daarom willen we mensen die moeite hebben met lezen en schrijven,
nog meer helpen. Dat doen we door nog meer samen te werken met het
Taalhuis en extra geld uit te geven om kwetsbare mensen te helpen die
moeite hebben met lezen en schrijven. Hierbij gaat het zowel om mensen
die Nederlands als 1e taal spreken, als om mensen die Nederlands als 2e
taal spreken.
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Hoofdstuk 4. Wonen in Gouda, inclusieve en sociale stad
Duurzaam en sterk onderwijs
• We vinden duurzame schoolgebouwen die lang mee kunnen gaan voor alle
kinderen in Gouda belangrijk. Maar we letten ook op de kosten. We gaan
samen met schoolbesturen door om de plannen uit het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren. In 2023 bespreken we hoe dit gaat en of er dingen
anders of beter kunnen.
• We gaan verder met het veilig maken van de gebieden rondom scholen.
We moedigen scholen aan om hun schoolpleinen groener te maken.
• Door Campus Gouda bieden we in Gouda en Midden-Holland meer
hbo-onderwijs aan. We gaan verder met de ontwikkeling Campus Gouda
en de innovatielabs. Hierbij hebben we vooral aandacht voor de opleidingen over zorg en bodemtechnologie. Daarbij blijven we in contact met het
mbo-onderwijs en zorgen we er voor dat het makkelijker wordt om na een
technische mbo-opleiding een technische hbo-opleiding te gaan doen. Dit
is bijvoorbeeld goed vanwege de energietransitie.
• We voeren de plannen uit de Goudse onderwijsagenda uit.
• We werken verder samen met Samen voor Goud (de ene jongere helpt de
andere jongere).
• We willen graag dat ieder kind in Gouda of zo dichtbij mogelijk onderwijs
kan volgen dat bij het kind past.
Cultuur
• Cultuur en kunst zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad, waar mensen
prettig kunnen leven. We blijven eraan werken dat iedereen naar kunst en
cultuur toe kan gaan en dat er veel keuze is. We geven extra geld uit aan
vernieuwingsprojecten voor coronaherstel, jongeren en culturele projecten
in buurten en wijken.
• In Gouda staan veel oude gebouwen en monumenten die belangrijk zijn
voor de geschiedenis van Gouda. Deze gebouwen en monumenten maken
Gouda tot de stad die Gouda vandaag is. Daarom vinden we het belangrijk
dat ze blijven bestaan en op een goede manier gebruikt worden.
• We maken een plan om archeologie in Gouda en het archeologiedepot (de
plek waar oude spullen die in de grond van Gouda gevonden zijn, bewaard
worden) verder te ontwikkelen.

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 4. Wonen in Gouda, inclusieve en sociale stad
Goudapot
Goudapot is een stichting waarbij Gouwenaars een vergoeding kunnen
aanvragen als zij een leuk idee voor Gouda hebben.
• Goudapot is een succes. We gaan in gesprek met de stichting over geld en
mogelijkheden om Goudapot uit te breiden.
Gezondheid en welzijn
• Gouda moet een gezonde stad zijn met gezonde inwoners. We zorgen dat
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Gouwenaars goed blijft of
beter wordt.
• We voeren de plannen uit het preventieakkoord verder uit. Hierbij letten
we er vooral op dat de gezondheid van kwetsbare inwoners verbetert.
• We willen een nog schonere lucht, onder andere door ervoor te zorgen
dat er minder hout gestookt wordt.
• We blijven er alles aan doen om te zorgen dat de geluidsoverlast van
vliegtuigen minder wordt.
Sport en bewegen voor iedere Gouwenaar
• We vinden het belangrijk dat sporten en bewegen bereikbaar en dichtbij is voor iedere Gouwenaar. We gaan door met het Volwassenenfonds
sport. We gaan de plannen uit het Sportakkoord uitvoeren met speciale
aandacht voor sportonderwijs.
• We zorgen voor goede mogelijkheden om te sporten. Daarom is er geld
voor onderhoud, het accommodatiefonds en nieuwe mogelijkheden om
te sporten in de openbare ruimte.
Verbetering buurten
• We willen dat iedere Gouwenaar opgroeit en woont in veilige straten en
buurten, waar mensen prettig kunnen leven. In de meeste buurten en
wijken is het fijn om te wonen, maar in Gouda zijn ook een aantal buurten
met verschillende sociale problemen. Hierdoor hebben niet alle bewoners in die buurten gelijke kansen. Om ervoor te zorgen dat de bewoners

in deze buurten meer kansen krijgen en het goed met hen gaat, geven
we geld uit om de buurt te verbeteren. Dat doen we samen met bewoners. We zoeken iemand die dit plan uitwerkt en er samen met de inwoners mee aan de slag gaat.
Leefbaarheid en veiligheid
• Inwoners vinden dat Gouda over het algemeen een veilige stad is. Dat
doen we als Goudse samenleving samen. Gevoel van veiligheid komt
ook door de sociale band in de buurt en de situatie op straat, waar
buurtbewoners elkaar kunnen aanspreken. Bedreigingen op straat
houden we tegen. We gaan samen aan de slag met rommel op straat en
kleine irritaties.
• We gaan verder met veiligheid in Gouda op de manier waarop we dat
eerder ook deden. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor jongeren. We blijven geld uitgeven aan het interventieteam. De mensen in dit
team helpen om Gouda veilig te houden. We kiezen voor voorkomen van
problemen waar dat kan en stevig reageren waar nodig. We gaan aan
de slag met ondermijning (verschillende soorten criminaliteit). We geven
geld uit aan hulp voor jongeren en verbetering van woon- en leefsituaties,
opbouwwerk en aan boa’s. We veranderen onze brede aanpak op mensenhandel niet. Samen met de gemeenteraad werken we dit verder uit in
het Goudse Veiligheidsbeleid.
• Er is steeds meer digitale criminaliteit. We geven geld uit om ervoor te
zorgen dat de gemeentelijke organisatie hier op de juiste manier mee
om kan gaan. Ook is er geld beschikbaar om ondernemers en inwoners
informatie te geven over cybercrime (criminaliteit via de computer).

Geef Gouda door!
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Hoofdstuk 5. Bestuur en de organisatie
van onze gemeente
Regio en samenwerken
Ontwikkelingen in Gouda zijn interessant voor gemeenten in de regio die
rondom Gouda liggen en andersom. Veel van de taken die we als stad
belangrijk vinden, kunnen we alleen samen met de regio oplossen. We gaan
verder met de sterke samenwerking in de regio Midden-Holland. Daarbij
vinden we het belangrijk dat de samenwerking van 2 kanten komt. We
maken keuzes die op de toekomst gericht zijn, zodat we sterk blijven staan.
We vinden de inhoud het belangrijkst in de samenwerking met anderen. Dit
geldt zowel voor de samenwerking met organisaties die we nu al hebben als
voor samenwerkingen met nieuwe organisaties in de toekomst.
Een stevige organisatie van onze gemeente
We zijn trots op onze organisatie. We blijven geld uitgeven om te zorgen
dat we een stevige organisatie van onze gemeente met voldoende en
professionele medewerkers hebben. Om onze plannen voor de stad uit te
kunnen voeren, is het noodzakelijk dat we de ambtenaren in onze organisatie
alles geven wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen. We hebben in
het bijzonder aandacht voor de mensen die het werk uitvoeren. Sommige
sociale taken hebben betrekking op verschillende afdelingen binnen de
gemeente. Deze taken voeren de verschillende afdelingen dan samen uit.

Geef Gouda door!

Hoofdstuk 6. Financiën
We vinden ook in 2022-2026 de volgende financiële dingen belangrijk:
• voldoende geld achter de hand
• niet meer schulden maken
• niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt
Het is belangrijk dat we een haalbare begroting (schatting van de kosten die
we in 4 jaar tijd gaan maken) hebben. Soms hebben we kosten die we niet
hadden verwacht of die hoger zijn dan we hadden verwacht. Dan proberen
we die kosten in hetzelfde jaar met onverwachte inkomsten en/of het geld
dat we in dat jaar te besteden hebben te betalen. Als we aan het eind van
een jaar onverwachte inkomsten hebben, gaat dat geld eerst bij het geld
dat we achter de hand hebben. Pas daarna kijken we waar we dat geld voor
gaan gebruiken.
Rekening houden met financiële risico’s
Als gemeente moeten we altijd rekening houden met financiële risico’s.
Daarom zorgen we ervoor dat we altijd voldoende geld achter de hand
hebben om deze financiële risico’s op te vangen.
Sparen
Als we merken dat het geld dat we achter de hand hebben, te weinig wordt,
geven we minder geld uit om zo geld te sparen. Zo zorgen we ervoor dat we
weer voldoende geld achter de hand hebben.
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Hoofdstuk 6. Financiën

Schulden
De afgelopen 4 jaar hebben we een stukje van onze schulden afgelost. In de
volgende 4 jaar betalen we € 10 miljoen terug, zodat we nog € 285 miljoen
schuld hebben. In 2025 maken we een nieuwe begroting voor een paar jaar
en kijken we of we nog meer schulden kunnen terugbetalen. We hebben de
mogelijkheid om ons niet aan de afspraken te houden, als dit leidt tot een
groot nadeel voor Gouda. We gebruiken de mogelijkheid alleen bij hoge uitzondering en alleen als de gemeenteraad het goed vindt.
Afspraken aanpassen
In sommige gevallen kunnen we afspraken over financiën aanpassen, bijvoorbeeld hoeveel geld we aan een onderwerp geven. Dit kan als:
• we meer geld uitgeven dan er binnenkomt
• we niet meer genoeg geld achter de hand hebben om financiële risico’s
op te vangen
• we meer schulden gaan maken
• of een combinatie hiervan
Dat betekent dat we er op tijd alles aan moeten doen om ons aan de afspraken over financiën te houden. Als het nodig is, mogen we afspraken die we
al gemaakt hebben, aanpassen. Ook afspraken die in dit akkoord staan.

Belastingen in Gouda
We proberen om de Onroerendzaakbelasting (OZB) maximaal met het inflatiepercentage (met hoeveel procent de kosten in Nederland stijgen) te
verhogen. Als we de belastingen in Gouda verlagen, dan willen we dat alle
Gouwenaars hier iets aan hebben.
Verbeteren financiële situatie
We vinden het belangrijk dat de volgende 4 jaar de financiële situatie van
onze organisatie blijvend beter wordt. We brengen de planning- en controlcyclus verder op orde. De planning- & controlcyclus is een proces dat laat
zien in hoeverre de gemeente haar doelen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn. Ook zorgen we ervoor dat we beter en sneller weten
hoeveel geld we wanneer precies uitgeven en wat onze financiële situatie is.
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