Begroting 2022 op hoofdlijnen
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie’ is afgesproken te investeren in belangrijke
thema’s in de stad en in de samenleving. Onze inspanningen gaan in 2022 onverminderd door,
zodat daarmee ook nieuwe energie in de stad ontstaat. Gouda kiest met beperkte middelen voor
duidelijke prioriteiten in investeringen.
ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

22,9

MILJOEN

44,3

MILJOEN

1 Campus Gouda groeit met meer
hbo-modules en succesvolle living labs
2 Onderwijsagenda uitvoeren en verbinden
met NPO
3 Beter benutten bedrijventerreinen
Goudse Poort en Kromme Gouwe
4 Uitvoering Taalakkoord & Regionaal
plan Laaggeletterdheid
5 Onderwijshuisvesting: oplevering
gerenoveerde panden Ark-Gemiva en
De Goudse Waarden en de ontwerpen
voor nieuwbouw Auris-Triangel en
integraal kindcentrum Westergouwe.

OMGEVING, BOUWEN, WONEN
EN MOBILITEIT
inclusief participatie

1 Woningbouw versnellen voor alle
doelgroepen, opleveren en start bouw
diverse projecten, o.a. Spoorzone, start
fase 3 Westergouwe
2 Afspraken met corporaties over aanpak
kwetsbare buurten
3 Besluitvorming over Omgevingsvisie en
beleid omgevingskwaliteit
4 In samenwerking met de stad opstellen
mobiliteitsplan voor de binnenstad,
inclusief parkeerstrategie
5 Ingebruikname Ecopark

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

18,7

MILJOEN

1 Opstellen nieuwe Cultuurnota en opening
Chocoladefabriek 2.0
2 Inzet op beweegvriendelijke en sportieve
stad voor alle Gouwenaars
3 Opvolging geven aan samenwerkingsovereenkomst binnenstad
4 Waterrecreatie benutten als kans voor
toerisme: verbeteren verbinding
Reeuwijkse Plassen en Gouda
5 Vieren Gouda750: een feest van en
door de stad

ENERGIE EN KLIMAAT
1 Bodemdaling: oplevering toolbox en
kenniscentrum (regiodeal)
2 Klimaatadaptatie: meer openbaar groen in
de stad
3 Energietransitie: verkenningen aardgasvrij
Plaswijck Kern en Middenwillens West
4 Energietransitie: inspireren inwoners –
Dit doen wij, wat doe jij?
5 Energietransitie: verduurzamen gemeentelijk vastgoed

29,8

MILJOEN

SOCIAAL DOMEIN
1 Uitvoeringsagenda SamenLeven voor een
inclusieve stad opstellen en uitvoeren
2 Ontwikkelen van de Gezonde Wijk,
verbinden van fysiek en sociaal domein
3 Uitbreiden huisvestingsaanbod voor
uitstroom uit beschermd wonen en
opvang
4 Uitvoering programma Sturen op kosten
(jeugdhulp en Wmo)
5 Verdere reductie van het aantal bijstandsgerechtigden
6 Uitbouwen sociale coöperatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
1 Afname van jeugdcriminaliteit en-overlast
2 Blijvend verminderen van woninginbraken
3 Tegengaan van ondermijning in horeca en
vastgoed en de aanpak van criminele
netwerken en drugscriminaliteit
4 Stadstoezicht draagt bij aan een veilige
leefomgeving

BESTUUR EN ORGANISATIE
inclusief Toekomstvisie

1 Ruimte voor bewonersinitiatieven
2 Samenwerking in de regio (Alphen a/d
Rijn, Woerden en Midden-Holland)
3 Invulling geven aan de Toekomstvisie
´Gouda ligt goed´

132,1

MILJOEN

10,3

MILJOEN

31,9

MILJOEN

