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3.5 Cultuur, sport en recreatie
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
17.275.000
Baten in €
2.628.000
Percentage van totale uitgaven
7%

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie
volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende
evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om
te wonen en werken. Mede daarom investeren we in cultuur. Het
beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd
en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur
en economie wordt versterkt. Bewegen en sporten brengt mensen
dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf
maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen
toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven.
Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Om de ambitie van
1 miljoen bezoekers te realiseren, wordt de komende jaren hierin
extra geïnvesteerd.

Wat wil Gouda bereiken?
Cultuurnota We geven verdere uitvoering aan de ambities zoals verwoord in de cultuurnota 'het
cultureel vermogen van Gouda'.
Gouda 750 jaar In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Dit is bij uitstek een feest van en
met de stad. In aanloop naar de viering van Gouda 750 vinden (culturele) evenementen plaats en
zorgt de gemeente dat het erfgoed er goed bij staat.
Kaas Via Cheese Valley wordt ingezet op samenwerking in de regio rond het thema en
versterking van kaas als streekproduct. We werken verder aan de realisatie van de Cheese
Experience als nieuwe Goudse attractie.
Watertoerisme en -recreatie Gouda wil de ligging van de binnenstad aan het water zo goed
mogelijk benutten in samenwerking met betrokken partijen. Koppelkansen met de inzet rond
klimaatadaptatie worden benut. Waterrecreatie in het Groene Hart wordt een impuls gegeven.
Uitvoeren Programma Binnenstad De binnenstad van Gouda is dé plek voor ontmoeting,
beleving en winkelen. De gemeente organiseert dit in samenwerking met ondernemers,
vastgoedeigenaren, makelaars, culturele instellingen en bewoners en heeft daarbij oog voor de
inrichting van de openbare ruimte. De omgeving is schoon, heel en veilig.
Verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda Om de dienstverlening naar sportverenigingen
te optimaliseren is het van belang om te komen tot een verdere verzakelijking van en
transparantie in de relatie met Sport.Gouda.
Opstellen en uitvoeren van een meerjarig investerings- en onderhoudsplan voor de
sportaccommodaties De gemeente wil een toekomstbestendig sportvoorzieningenaanbod
creëren en instandhouden zodat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om te sporten.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

0,8mln
Streefwaarde: 1
miljoen bezoekers

€ 33
Besteding bezoekers:
stijgende trend

50,4
Niet-sporters conform
wettelijke indicator
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3.5.1 Doelen en prestaties
Gouda 750

Raadsprogramma
De invulling van het raadsprogramma start in 2019. De participatie rondom het feestjaar en de aanloop daar naartoe wordt
onder andere al vormgegeven in een Stuurgroep en het Platform Gouda 750.
Fonds 1272
In 2019 wordt Fonds 1272 opgericht. Hiervoor wordt € 750.000 extra gereserveerd voor het Fonds 1272; dit is beschikbaar
als verdubbelaar van bijdragen van externe partijen in het fonds.
Publieksactiviteiten
Met het reeds gestarte project Goudse Geheimen worden ook in 2019 weer bijzondere Goudse verhalen verzameld.
In 2021 starten de wijkestafettes, waarbij alle Goudse wijken en organisaties zich presenteren aan de rest van de stad,
culminerend in een Grande Finale in 2022.
Gevelherstel
In het licht van Gouda 750 en een strakkere handhaving op instandhoudingswaarden, wordt een stimuleringsregeling
ingezet voor herstel van gevels en onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
Kaas
Cheese Valley
In 2019 gaat een kwartiermaker aan de slag met de uitvoering van een strategisch plan voor Cheese Valley, dat bestaat uit
een marketingplan en acties. Lopende activiteiten op het gebied van communicatie en persreizen gaan gewoon door.
Kaasmarkt
Met private partners werkt de gemeente verder aan de ontwikkeling van de kaasmarkten. Met alle kaaspartijen wordt bezien
hoe de governance rond het thema kaas kan worden versterkt.
Cheese experience
De gemeente zet zich met de initiatiefnemers in voor de realisatie van de Cheese Experience in de Kazerne
(Arcadegebouw). Samen met ondernemers wordt ook het gebied rond de attractie een impuls gegeven.
Watertoerisme en –recreatie
Vaarverbindingen
De proef met de verbinding met Reeuwijk wordt in 2018 geëvalueerd waarna bekeken wordt of in 2019 een voortzetting
mogelijk is. Daarnaast blijven we betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Rondje Rijn-IJssel en overleggen we met de
provincie Zuid-Holland over een agenda waterrecreatie. Waterrecreatie is een van de dragers voor samenwerking in het
Groene Hart. Daarbij kijken we ook naar gebiedsmarketing.
Water in de binnenstad
We blijven in gesprek met de Wateralliantie over hun visie op water en het gezamenlijke onderzoek over revitalisering
van de zuidelijke binnenstad en de verbinding met de Hollandse IJssel. We zien koppelkansen met het programma
klimaatadaptatie om tot uitbreiding van water in de binnenstad te komen. We juichen samenwerking binnen de
Wateralliantie toe.
Uitvoeren Programma Binnenstad
In 2019 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma binnenstad vastgesteld. Langs de lijnen van het programma wordt gewerkt
aan onder andere:
Inrichting winkelstraten optimaliseren
In 2019 wordt de evaluatie met betrekking tot de uitstallingen afgerond en waar nodig nieuwe beleidsregels vastgesteld. In
samenwerking met de GAB (Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking) en de SOG (ondernemers binnenstad)
wordt een inspiratiekaart opgesteld om de toegankelijkheid van winkels te verbeteren. Samen met winkeliers en bewoners
worden de mogelijkheden onderzocht voor meer groen, water en zitgelegenheid in de binnenstad. Aan de hand van
een probleemanalyse worden mogelijkheden verkend om fietsen goed te kunnen stallen in de binnenstad. Ook wordt
onderzocht of uitbreiding van het voetgangersgebied in het kernwinkelgebied tot de mogelijkheden behoort en welke
maatregelen daarvoor nodig zijn. Ten slotte start de gemeente in 2019 met de voorbereiding voor de actualisering van de
horecanota, inclusief blurring.
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De levendigheid en sociale veiligheid in de binnenstad vergroten
Gouda continueert de subsidieregeling voor wonen boven winkels (7 woningen per kalenderjaar). Een impuls wordt
gegeven aan groen in de binnenstad. De gemeente staat open voor extra publieke voorzieningen in de binnenstad.
Verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda
Jaarplannen
Met op te stellen jaarplannen zal Sport.Gouda concretiseren hoe vanaf 2019 invulling wordt gegeven aan zijn taken volgens
de dienstverleningsovereenkomst. In kwartaalgesprekken wordt de voortgang besproken.
Aanscherpen van de afspraken met Sport.Gouda
Als de gemeente ondanks de vastgestelde dienstverleningsovereenkomst (dvo) onduidelijkheden ervaart in de onderlinge
rol- en taakverdeling, zal dat leiden tot aanvullende afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van annexen bij de dvo.
Bewaken dat dienstverlening door Sport.Gouda naar tevredenheid wordt uitgevoerd
Gouda vindt het belangrijk dat klanten (sporters en verenigingen) tevreden zijn over de dienstverlening van Sport.Gouda
en dringt er daarom op aan dat op een structurele wijze te organiseren en te monitoren. Dat kan op verschillende manieren
ingevuld worden.
Opstellen en uitvoeren van een meerjarig investerings- en onderhoudsplan voor de sportaccommodaties
Opstellen van een meerjarig investerings- en onderhoudsplan
Het bestaande plan dient geactualiseerd te worden, rekening houdend met de beschikbaar gestelde extra bijdrage voor
achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen.
Uitvoeren van de opgestelde planning
Vanaf 2020 volgens planning uitvoeren van de voorgenomen onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen.
In samenwerking met sportverenigingen stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de gemeente. Ook op sportcomplexen zijn er veel mogelijkheden om
invulling te geven aan een verduurzaming. In samenwerking met Sport.Gouda stimuleert de gemeente sportverenigingen
om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden en van de bestaande financieringsbronnen.

3.5.2 Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld
5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving
Aantal bezoekers Gouda
Bestedingen bezoekers
Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie

Bezoekers gesubsidieerde instellingen
Aantal inwoners dat voldoet aan de
Beweegrichtlijn

3.5.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld
5. Sport, cultuur en
recreatie

Indicator
% Niet-sporters (% t.o.v.
inwoners totaal)

Meeteenheid
%

Gouda
De huidige
leegstand:
9,2% van het
vloeroppervlakte
(10.243 m2)

Periode
2016

Streefwaarde
1 Miljoen bezoekers vanaf 2017
Stijgende trend vanaf 2010
Doel in 2023 (eind van
collegeperiode) het
leegstandspercentage in het
kernwinkelgebied: 7% Doel in
2019: 8,6%
Stijgende trend vanaf 2010
Stijging

Gouda
50,4

Nederland Streefwaarde
48,7

3.5.4 Wat gaat het kosten?
3.5.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Onttrekkingen aan reserves (baten)
Saldo mutaties reserves
Resultaat

2019
17.275
-2.628
14.647
0
0
0
14.647

2020
17.715
-2.629
15.086
0
0
0
15.086

2021
18.460
-2.628
15.832
0
0
0
15.832

2022
17.575
-2.629
14.946
0
0
0
14.946
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3.5.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Tweede ijkmoment 2018
5.2 Sportaccommodaties
Coalitieakkoord
5.1 Sportbeleid en activering
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
Totaal

2019

2020

2021

2022

-106

0

0

0

300
20
0
130
344

525
50
150
130
855

600
50
900
130
1.680

700
50
0
170
920

3.5.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000)
2.3 Recreatieve havens
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
Totaal

3.5.4.4 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)
Mammoet/handbalveld Vires (2021 )
Sporthal Tobbe (10 jaar)
Sportvelden
Vervanging hekwerken
Totaal

2019

2020

2019

2020

158
6.111
275
3.890
2.142
229
1.842
14.647

0
834
375
15
1.224

151
6.339
355
3.877
2.144
379
1.842
15.087

0
0
210
15
225

2021

152
6.412
296
3.857
2.145
1.129
1.841
15.832

2021

45
0
180
15
240

2022

151
6.513
187
3.841
2.143
229
1.881
14.945

2022

0
0
305
15
320

3.5.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de
verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.
Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
De gebieden van de Groenalliantie hebben recreatieve waarde voor bewoners. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte
en beheerde recreatiegebieden, waarmee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde samenleving. Zo zal de aan
te leggen natuurspeelplaats in de Goudse Hout ouders en kinderen uitnodigen om naar buiten te gaan en te wandelen,
fietsen, spelen.
Streekarchief Midden-Holland
Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoud en
beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio.
SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten
Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.
Beleidsdoelstellingen van SAMH voor 2019 zijn: het adviseren van de gemeenten over goed archiveren en het duurzaam
toegankelijk bewaren van digitale informatie. Open digitale beschikbaarstelling van de collectie is een belangrijke ambitie
van het Streekarchief. Het aantal online raadpleegbare collecties van het Streekarchief moet omhoog. Het Streekarchief
heeft een sterke staat van dienst opgebouwd in de levering van educatieve producten en diensten. Het Streekarchief wil
deze succesformule de komende jaren consolideren en waar het kan ook uitbouwen met nieuwe producten.
Sport.Gouda
Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen,
sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening, o.a. door het ondersteunen van
sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.
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