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3.6.5 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.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
Het GGD Rampenopvangplan houdt het volgende in: ten tijde van crises en rampen zorgdragen voor de bescherming en
bewaking van de gezondheid van burgers en wel in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners. Na een
crisissituatie wordt zo snel mogelijk herstel van (psychosociale) gezondheid en een veilige leefomgeving gerealiseerd, zoals
die vóór de crisis aanwezig was.
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer,
geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een
gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De BSGR verzorgt de heffing en de invordering de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de
kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijv. een terrasvergunning of het houden
van een evenement.
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3.7 Bestuur en organisatie
Waar staat het programma voor?
Lasten in €
28.471.000

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop
samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Daarom wordt
actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en
(burger-)participatie.

Baten in €
3.163.000
Percentage van totale uitgaven
11%

Naast de samenwerking met de inwoners van de stad, behartigt Gouda
haar belangen ook samen met de omliggende gemeenten, onder meer
in de regio Midden-Holland en in samenwerking met Alphen aan den
Rijn en Woerden.

Wat wil Gouda bereiken?
Ruimte voor initiatieven
De gemeente wil aansluiten bij wat de stad vraagt en bewonersinitiatieven krijgen daarom de ruimte.
De Goudse wijkteams worden ondersteund in hun samenbindende rol met extra budget voor groen en
leefbaarheid. GoudApot krijgt de kans zich verder te ontwikkelen en zo breed mogelijk initiatieven te
honoreren.
Regionale samenwerking
Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een aanpak die de gemeentegrenzen
overstijgt, denk aan opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, duurzaamheid, economie,
natuur en toerisme of de inkoop van zorg. In de regio Midden-Holland is sprake van
netwerksamenwerking tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
Waddinxveen en Zuidplas. In 2019 hebben zij een nieuwe agenda voor regionale samenwerking
opgesteld onder de noemer ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’. In 2020 en de
daaropvolgende jaren wordt deze agenda uitgevoerd.
Ook in de netwerksamenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden wordt gewerkt aan een nieuwe
stip op de horizon: een meerjarige samenwerkingsagenda. Bovendien zal de uitvoering van de
regiodeal bodemdaling de komende jaren een belangrijk thema zijn in de samenwerking. Regionale
samenwerking is tevens een belangrijk aspect in de toekomstvisie die in 2019 is vastgesteld (‘Gouda
ligt goud’). In 2020 zal geïnvesteerd worden in een nadere concretisering van de paragraaf, die zich
richt op de positie van Gouda in de regio.
Tot slot is regionale samenwerking belangrijk voor de versterking van kaas als streekproduct. Samen
met Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Woerden en private partijen willen we Cheese Valley
doorontwikkelen.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€ 240

4

GoudApot volledig benut

Raadsbrede samenwerking op 4 onderwerpen
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