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Voorwoord

Sinds de oprichting van Gouda Onderneemt! in maart 2013 vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen het college van BenW en het bestuur van Gouda Onderneemt! Vanuit een gedeelde urgentie is toegewerkt naar een gemeenschappelijke agenda om de economie van Gouda te vernieuwen en te versterken. Op 28 januari 2014 is een intentieovereenkomst getekend om samen te werken aan de uitvoering van het ‘Actieprogramma Economie Gouda 2014 en
2015, Samen Sterker!’. De speerpunten die genoemd zijn in het Actieprogramma Economie 2014 en 2015 zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd en sinds 2016 heeft een doorontwikkeling van de samenwerking plaats gevonden. Er is
daarom behoefte aan een actueel samenwerkingskader. Hiertoe zijn twee documenten opgesteld, te weten:
a) ‘Economische Agenda Gouda 2018-2020 De kracht van de economie: samenwerken loont!’ waarin resultaten,
stand van zaken en een vooruitblik op de samenwerking rond het economisch actieprogramma zijn opgenomen en
b) ‘Met focus samen sterker! - Hoofdlijnen Economische agenda Gouda 2018-2020’ dat een samenvatting en
weergave van de speerpunten bevat.
De Economische Agenda Gouda 2018-2020 en de samenvatting op hoofdlijnen kunnen zelfstandig van elkaar gelezen
worden
Schematisch hangen de twee documenten als volgt samen:
Economische Agenda Gouda 2018-2020
Resultaten, stand van zaken en vooruitblik
Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

Thema 7

Thema 8

Thema 9

Structuurversterking

Ruimtelijk
beleid

Vestigings-
klimaat
en dienst-
verlening

Innovatie
en kennis-
management

Ondernemerschap en
starters

Stadsmarketing en
toerisme

Programma
binnenstad

Onderwijs en
arbeidsmarkt

Duurzaamheid

Met focus samen sterker!
Hoofdlijnen Economische Agenda Gouda 2018-2020
Uitgangspunten
samenwerking

Bedrijventerreinen

Binnenstad

Onderwijs en arbeidsmarkt

We zien uit naar een voortzetting van de vruchtbare samenwerking die erop gericht is om de economie van Gouda
samen sterker te maken en te zorgen voor een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.
Gouda, januari 2018
College van BenW gemeente Gouda
Bestuur Gouda Onderneemt
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1. Structuurversterking

2. Ruimtelijk beleid

3. Vestigingsklimaat en
dienstverlening

2.1. Voorbereiding op omgevingswet

3.1. Positieve branding Gouda als vestigingsplaats in kader van acquisitie

• Opstellen kansenkaart werklocaties
• Opstellen toekomstvisie binnenstad

• Gerichte verspreiding van (onderdelen van) Gouda Magazines
• Driemaandelijks bijhouden website
www.goudsaanbod.nl met nieuws
feiten

1.1. Gouda in de regio
1.1.1. Algemeen
• Uitvoering Kom binnen bij bedrijven
1.1.2. Samenwerking in MH
• Actualiseren regionale detailhandelsvisie
• Actualiseren regionale kantorenstrategie
• Onderzoek laad- en los faciliteit in
de regio in relatie tot ontwikkeling
A12 corridor tot logistieke hotspot
1.1.3. Samenwerking in GHW!
• Verkennen samenwerking m.b.t.
innovatie
• Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor Goudse bedrijven
m.b.t. circulaire- of duurzaamheids
projecten		

2.2. Versnellingskamer Goudse Poort 3.2. Uitvoering mobiliteitsplan
• Aanpassing Shell entree a.h.v. keuze • Raadplegen klankbordgroep ondervariantenstudie
nemers en participatie ondernemers
• Start uitvoering concrete projecten
in projectgroepen
a.h.v. ontwikkelstrategie:
ontwikkelen gebiedsdeals
3.3. Behoud afrit 11 A12
• Krachtige lobby voor behoud
toe- en afrit Gouda op de A12

1.1.4. Samenwerking in Zuidelijke
Randstad
• Verkennen van de mogelijkheden
om samen te werken - concretisering
a.h.v. profilering van Gouda en regio
(o.a. logistiek, ICT en Smart Industry)
1.2. Profilering - ICT en
Smart Industry
• Faciliteren komst Supinfo
• Versterken (regionale) samenwerking
binnen CIV Smart Technology door
inzet kennismakelaar
• Opzetten doorlopende leerlijn ICT
samen met onderwijs en bedrijfsleven
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4. Innovatie en kennismanagement

5. Ondernemerschap en starters

6. Stadsmarketing en toerisme

4.1. Regionalisering
thema Innovatie

5.1. Waarderen ondernemerschap

6.1. Versterken thema Kaas

• Verkennen regionale samenwerking
m.b.t. innovatie

• Organiseren van de verkiezing
• Ondersteunen ontwikkeling Cheese
regionale ondernemersprijs MiddenExperience
Holland
• Uitbreiding en vernieuwing kaas• Organiseren van de jaarlijkse
markt
ondernemersborrel
• Verder ontwikkelen Cheese Valley
als NBTC “Food and Cuisine line”

4.2. Stimuleren (crossover) samenwerking

5.2. Informatievoorziening starters
en groeiers

• (Regionale) doorontwikkeling
• I.s.m. Jonge Ondernemers Gouda
Innovatieplatform
evalueren startersavond en GROW
• Versterken (regionale) sameninclusief besluitvorming over voortwerking binnen CIV Smart Technozetting
logy door inzet kennismakelaar
• (ICT) bedrijven koppelen aan
“communities” die zich richten op
maatschappelijke vraagstukken en/
of sectoren (SLIM city / SMART city)

6.2. Versterken zakelijk toerisme
• Bedrijven uit Gouda ambassadeur
maken van Gouda / de binnenstad
• Bedrijven attent maken op hotel-,
congres- en vergaderfaciliteiten in
de stad

6.3. Gouda 750 – Fonds 2022
• Bewustzijn creëren onder onder
nemers dat Gouda in 2022 750 jaar
stadsrechten heeft
• Ondernemers participeren in brede
klankbordgroep Gouda 750
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7. Programma binnenstad

8. Onderwijs en arbeidsmarkt

9. Duurzaamheid

7.1. Schoon, heel en veilig

8.1. Scholieren en studenten betere
keuze laten maken t.a.v.
opleiding / studie

9.1. Afvalstromen

• Uitvoering project afvalstromen
(horeca binnenstad) i.s.m. DPG,
SOG en gemeente
• Voortzetting / uitbreiding project
bestrijding zwerfafval

• Aanbieden van voorlichting en
kennismaking met bedrijven /
sectoren in eerste leerjaren
VO-scholen

• Uitvoeren project afvalstromen
horeca binnenstad en mogelijk verbreden naar andere ondernemers
(o.m.) op bedrijventerreinen

7.2. Binnenstadsmanagement

8.2. Versterken lokale arbeidsmarkt

9.2. Stimuleren duurzaamheid bedrijventerreinen

• Bestrijding leegstand door pand
voor pand benadering, acquisitie en
leegstandsverordening
• Bevorderen samenwerking tussen
ondernemers – gebruik van (big) data
• Uitvoering uitstallingenbeleid
• Ontwikkelen nieuw droombeeld
voor de binnenstad 2022

• Doorontwikkeling vacatureplatform
Gouda Werkt! in combinatie met
duurzame financiering

• Stimuleren energiebesparing en
opwekken energie op Goudse
bedrijventerreinen
• Verder ontwikkelen van een Smart
Grid voor Goudse Poort
• Uitvoeren van een MVO scan bij de
(nieuwe) deelnemers van DPG

7.3. Winkeliers, gastvrijheid en
cultuur

8.3. Stages beter invullen en begeleiden

9.3. Stimuleren regionale aanpak

• Versterken samenwerking
ondernemers - culturele instellingen
ondermeer in het kader van Roze
Jaar 2018
• Faciliteren van de introductie van
een loyaliteitssysteem “Joyn”
• Meer inzetten op evenementen als
verbindende factor. Per straat
inspelen op evenementen

• Verdiepende interviews scholen en
bedrijven
• Beter benutten bestaande mogelijk
heden (m.n. S-BB)

• Onderzoeken oprichting regionaal
duurzaamheidsplatform DPX
• Onderzoeken functionaliteit en
haalbaarheid om aan te haken bij
duurzaamheids- en innovatieprojecten binnen GHW!
• Invulling geven aan Regionale
Energie Strategie Midden-Holland
(RES M-H)

8.4. Hybride leren

9.4. Maatschappelijk Verantwoord
ondernemen

• Verkennen mogelijkheden om met
betrokken partners hybride leren te
stimuleren

• In onderling overleg verkennen van
de mogelijkheden voor een lokale
invulling van activiteiten gericht op
sociaal ondernemen (o.a. SROI,
werkgelegenheid voor statushouders)
• Uitdragen van “Good Practices”
• Verkennen van de mogelijkheden
om de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) te introduceren

8.5. Cluster Zorg en Welzijn
• Uitvoeren impuls-agenda voor de
sector Zorg en Welzijn
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1.

Inleiding

1.1.

Samenwerking in Gouda en de
regio
•

De instelling van het OndernemersFonds Gouda (OFG) in
2009 heeft de economie van de stad een enorme impuls
gegeven. De vrijwillige opslag op de OZB belasting die
door ondernemers wordt betaald, heeft de organisatiegraad van het bedrijfsleven in Gouda aanzienlijk verbeterd. De bedrijventerreinen kennen inmiddels allemaal
een bedrijfsvereniging (die gezamenlijk vertegenwoordigd
worden door de VBG (Vereniging Bedrijventerreinen
Gouda). De winkeliersverenigingen in de stad worden
vertegenwoordigd door de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) en in de afgelopen jaren
hebben ook het cluster onderwijs en het cluster zorg zich
georganiseerd. Mede hierdoor was het mogelijk om na
te denken over een koepel van ondernemersverenigingen. De oprichting van Gouda Onderneemt was in 2014
een feit . Een aantal ondernemers heeft tegelijkertijd
het initiatief genomen om een vereniging op te richten
rondom het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Ook
het DPG maakt sinds de oprichting onderdeel uit van
Gouda Onderneemt. VNO-NCW is vertegenwoordigd bij
de bestuursvergaderingen. Communicatie, events en ledenwerving worden verzorgd door de Gouda Onderneemt
Business Club. De organisatie van de huidige samenwerking is schematisch weergegeven in Bijlage 1.

•

•

•

UDA
GO

Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda delen een
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het economisch klimaat in de stad. Dit komt tot uitdrukking in de
bereidheid om samen te werken aan de uitvoering van
een actieprogramma economie. Deze samenwerking heeft
de stad veel gebracht in de afgelopen jaren:
• Gouda is uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2015-2017,
waarbij de jury expliciet benadrukte dat de samenwerking die zij in de stad proefde, een belangrijke aanleiding was voor het toekennen van prijs.
• De Franse ICT universiteit Supinfo heeft in februari
2017 te kennen gegeven een vestiging in Gouda te
willen openen. Ook bij hen gaf de mate van samenwerking, die o.a. tot uiting kwam tijdens een gezamenlijke
lunch met bedrijfsleven en gemeente, naast de gunstige ligging van Gouda en de ruimtelijke mogelijkheden, de doorslag om voor Gouda te kiezen.
• Door een unieke samenwerking van gebouweigenaren

en de gemeente Gouda is in de binnenstad de Kop van
de Kleiweg volledig vernieuwd.
Gouda Onderneemt en gemeente Gouda hebben
samen het initiatief genomen om een lokaal online
vacatureplatform in te richten, Gouda Werkt!
Door een samenwerking tussen makelaars, projectontwikkelaars, gemeente, SOG en een vastgoedeigenaar
kon een Stadswinkel geopend worden in de binnenstad. Inwoners en bezoekers krijgen hier informatie
over nieuwbouwplannen in Gouda en Gouda Werkt!
Er is een platform onderwijs en arbeidsmarkt opgericht
waarin vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven
en de gemeente met elkaar werken aan de uitvoering
van gezamenlijk geformuleerde acties met het doel
om met elkaar te kijken hoe het onderwijs beter kan
aansluiten op de vraag in de arbeidsmarkt. Maar ook
hoe het bedrijfsleven beter gebruik kan maken van het
onderwijs o.a. door het invullen van stageplaatsen.
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart
Technology (CIV Smart Technology) is opgericht, een
triple helix samenwerking in de regio tussen mbo
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•

•

•

•

•

•

•

•

Rijnland en Da Vinci college, werkgevers, koepelorganisaties en gemeenten. Gemeente Gouda en Gouda
Onderneemt participeren beide actief in deze netwerksamenwerking.
Het cluster onderwijs en de gemeente Gouda hebben
samen de oprichting van Techniekpunt Gouda mogelijk
gemaakt. Het Techniekpunt Gouda laat kinderen van
de basisscholen in Gouda kennis maken met techniek
en wetenschap. Een keuze voor een technische opleiding door jongeren helpt om een goede aansluiting van
het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt te bevorderen.
ICT bedrijven en innovatieve maakbedrijven komen
samen in het Innovatieplatform. De gemeente faciliteert
dit. Bedrijven die elkaar eerst niet kenden hebben in de
afgelopen jaren de samenwerking kunnen opzoeken
dankzij de ontmoeting op dit Innovatieplatform.
Op het gebied van duurzaamheid kon in gezamenlijkheid gebruik gemaakt worden van een subsidiemogelijkheid in het kader van de Branche Innovatie
Agenda (BIA) waardoor het project afvalstromen
binnenstad een impuls kon krijgen en verkenningen
konden worden uitgevoerd naar energiemaatregelen op
bedrijventerreinen (m.n. Goudse Poort). Een duurzaamheidsmakelaar die inmiddels is aangesteld verbindt de
verschillende partijen rondom kansen op het gebied
van duurzaamheid.
De samenwerking m.b.t. de bestrijding van leegstand
resulteerde in een nog lopend traject “De Versnellingskamer” op Goudse Poort en zorgde in de binnenstad
voor de vestiging van tientallen nieuwe ondernemers.
In het kader van de Versnellingskamer is op 23 november 2017 een Intentieovereenkomst Gebiedsaanpak
Goudse Poort ondertekend door vastgoedeigenaren,
gemeente Gouda en provincie Zuid-Holland. Het doel
van de intentieovereenkomst is om een impuls te
geven aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Goudse
Poort waarbij de gezamenlijk opgestelde ontwikkelstrategie het vertrekpunt is. De uitvoering krijgt vorm door
op te stellen “gebiedsdeals”.
De samenwerking met het toeristisch veld in de stad
heeft geleid tot een toename in het aantal bezoekers
naar 800.000 in 2016. Er zijn initiatieven genomen om
tot belevingscentra te komen rondom de iconen van
Gouda, de stroopwafel en kaas.
Ook in de regio wordt volop samengewerkt; ondernemers en onderwijs schuiven aan bij het bestuurlijk
(intergemeentelijk) overleg Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt Midden-Holland. Hierdoor worden eerste
stappen gezet naar een triple helix samenwerking.
Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt maken beide
deel uit van de netwerksamenwerking Groene Hart
Werkt!

De Kracht van de Economie
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• Gouda Onderneemt heeft, om deze regionale initiatieven te ondersteunen, het initiatief genomen om
Midden-Holland Onderneemt! en Groene Hart Onderneemt! op te richten. In 2017 is vanuit deze gremia
succesvol een gezamenlijke lobby gevoerd tegen de
komst van een Holland Outlet Mall in Zoetermeer.
Op 11 september 2017 heeft de gemeenteraad van
Zoetermeer besloten af te zien van de ontwikkeling van
een Factory Outlet Center in de gemeente.
• “Kom binnen bij bedrijven” werd al twee keer als gezamenlijk regionaal project succesvol georganiseerd.
• De ondernemersprijs Midden-Holland, waarin ook
duurzaamheidsaspecten en Fair Trade worden meegenomen, wordt dankzij een initiatief van Gouda Onderneemt al sinds 2014 regionaal georganiseerd.
• De gezamenlijke lobby tussen
ondernemers(verenigingen) en gemeenten heeft geleid
tot de realisatie van een parallelstructuur waarbij een
eigen afrit voor Goudse Poort behouden is.

1.2.

Een vernieuwd actieprogramma

In 2013 is diepgaand met elkaar nagedacht over de
thema’s die een plek zouden moeten hebben in een actieprogramma economie. Hierbij is onder meer nagedacht
over aspecten die relevant zijn voor een vestigingskeuze
van bedrijven, zoals de aanwezigheid van voldoende
geschoold personeel, groeimogelijkheden zowel ruimtelijk
als bedrijfsmatig, voldoende netwerkmogelijkheden, de
nabijheid van ketenpartners, snel internet etc. Dit resulteerde in het definiëren van acht overkoepelende thema’s,
later uitgebreid met een negende thema, duurzaamheid.
De overige acht thema’s zijn: structuurversterking, ruimtelijk beleid, vestigingsklimaat en dienstverlening, innovatie
en kennismanagement, ondernemerschap en starters,
stadsmarketing en toerisme, programma binnenstad en

onderwijs en arbeidsmarkt. Deze thema’s komen allemaal
terug in het vernieuwde actieprogramma economie.
Het thema onderwijs en arbeidsmarkt behoeft nadere
uitleg. Rond dit thema werd en wordt samengewerkt op
regionaal niveau in het 3-O overleg. De invulling die het
thema kreeg in het vorige actieprogramma economie,
leunde vooral op deze regionale samenwerking. De sociaal-economische uitdagingen (met name voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt) worden nog steeds
op regionaal niveau aangestuurd. We stellen voor om
het uitvoeringsprogramma van het 3O-overleg niet op te
nemen in dit lokale actieprogramma. Wel stellen we voor
om het project Social Return on Investment (SROI) onder
te brengen onder het thema duurzaamheid vanwege de
relatie met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er
is inmiddels ook een lokaal platform onderwijs–arbeidsmarkt gestart. Er bleek namelijk lokaal nog veel te winnen
om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te
verbeteren. Onderwijs, overheid en bedrijven leren elkaar
in dit platform beter kennen, stemmen lopende initiatieven af en formuleren nieuwe ambities en projecten. De
activiteiten van dit lokale platform zijn in dit vernieuwde
actieprogramma opgenomen.
Het vernieuwde actieprogramma economie 2018-2020
wordt in deel 3 gepresenteerd. Elk thema wordt apart
behandeld. Per thema wordt de relatie hiervan met een
gezond ondernemersklimaat (vitale stad, vernieuwende
economie en voldoende werkgelegenheid) geschetst en
wordt indien relevant voor het begrip van de lezer een terugblik gegeven op de highlights van de afgelopen jaren.
Vervolgens worden de speerpunten van het thema voor
de komende jaren besproken. Een samenvatting hiervan
is weergegeven in een tabel. De projecten die (eventueel
in regionaal verband) uitgevoerd of geïnitieerd worden
kunnen een relatie hebben met andere thema’s uit de
economische agenda. Dit is in het samenvattend schema

tussen haakjes aangegeven. De dwarsverbanden binnen
de economische agenda worden zo zichtbaar. Het opstellen van een regionale detailhandelsvisie is bijvoorbeeld
een activiteit die tevens onderdeel uitmaakt van het thema
ruimtelijk beleid.
Net zoals in het actieprogramma economie 2014 en 2015
hebben de gezamenlijke besturen van gemeente Gouda
en Gouda Onderneemt als uitgangspunt benoemd dat het
belangrijker is dat acties daadwerkelijk worden afgerond
dan dat een groot aantal acties als prioriteit is benoemd.
Vanwege een beperking in tijd en middelen zijn in onderling overleg de in dit vernieuwde actieprogramma
opgenomen prioriteiten geformuleerd. Wanneer acties
zijn afgrond worden eveneens in overleg nieuwe acties
voor het actieprogramma benoemd. Het werken aan het
actieprogramma is dus een continue proces.
Dit document adresseert de thema’s die belangrijk zijn
voor een sterkere economie. Soms zijn hiervoor concrete
acties benoemd die binnen afzienbare termijn afgerond
kunnen worden, soms zijn oplossingsrichtingen aangeduid die nog geconcretiseerd moeten worden. Vanwege
deze benadering is ervoor gekozen om aan dit vernieuwde actieprogramma economie de titel “economische
agenda” te geven.
De tijdshorizon voor de vernieuwde economische agenda
is beperkt. Het bestuur van Gouda Onderneemt en
gemeente Gouda hebben wel discussie gevoerd over uitdagingen voor de lange termijn. Deze blik op de toekomst
is opgenomen in deel 2. De denkrichtingen zijn echter
nog niet dusdanig uitgekristalliseerd dat een uitwerking
in projecten en activiteiten in deze tekst kon worden
opgenomen.
Naast de speerpunten, acties en oplossingsrichtingen die
in deze economische agenda worden opgevoerd, vinden
zowel bij de gemeente Gouda als bij Gouda Onderneemt uiteraard nog veel meer activiteiten plaats, “going
concern” activiteiten en activiteiten waarvoor de verantwoordelijkheid in hoofdzaak bij een van beide partijen ligt.
Deze zelfstandige activiteiten komen in deze economische agenda niet aan bod.

1.3.

Gouda in de omgeving

Ondernemers in de omgeving van Gouda zijn zichzelf
lokaal ook aan het organiseren in platforms en koepels.
Ook deze ondernemersverenigingen zijn in overleg met
hun gemeente over de ontwikkeling van een economisch
actieprogramma of hebben er al een opgesteld. Gouda
Onderneemt neemt het op zich om het overleg met deze
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ondernemersverenigingen in de regio te zoeken met als
doel om samen te verkennen op welke thema’s versterking gerealiseerd kan worden door de krachten te bundelen. Op voorhand denken we dat er kansen liggen op de
volgende thema’s:
• Ondernemerschap en starters – de regionale ondernemersprijs Midden-Holland wordt al samen georganiseerd, informatievoorziening voor starters en groeiers
kan ook regionaal worden opgepakt; andere gemeenten zijn al verder met de organisatie(graad) van de
ZZP-ers, we kunnen onderzoeken of dit kansen voor
samenwerking biedt.
• Onderwijs en arbeidsmarkt - er vindt al regionale
samenwerking plaats binnen het CIV Smart Technology, kan deze samenwerking een bestendiger karakter
krijgen waar meer partners bij betrokken zijn?
• Innovatie en kennismanagement - de omliggende
gemeenten huisvesten MKB bedrijven die passen binnen de doelgroep van het Innovatieplatform, andere
gemeenten in de regio vullen het thema “innovatie” op
een eigen manier in. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
• Vestigingsklimaat en dienstverlening – in het vorige
actieprogramma economie stond “beter benutten van
waterwegen, lobby containerterminal” als actie geformuleerd. Inmiddels heeft een provinciaal verkennend
onderzoek plaatsgevonden en ligt het trekkerschap

voor onderzoek naar een laad- en los faciliteit in de
regio Midden-Holland bij de gemeente Waddinxveen,
mede vanuit haar logistieke rol in de regio. Daarnaast
heeft o.a. VNO-NCW west het initiatief genomen om de
kansen voor een A12 logistieke corridor te verkennen.
Het lopende MIRT onderzoek geeft aanleiding tot zorg
met betrekking tot de toe- en afrit 11 aan de A12. Met
een gezamenlijke regionale lobby kunnen we invloed
uitoefenen op het proces om de directe aansluiting van
Gouda op de A12 te behouden.
• Structuurversterking – in het vorige actieprogramma
is aangegeven dat we meer aansluiting wilden zoeken bij het topsectorenbeleid van het Rijk en dat we
kansen voor Gouda in (boven)regionale samenwerking
wilden benutten. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd door
de samenwerking met Holland Instrumentation en de
contacten met InnovationQuarter in het kader van het
Innovatieplatform en recent de komst van Supinfo. We
hebben echter de overtuiging dat meer kan en meer
moet. De economie van de Zuidelijke Randstad en
aansluiting hierop door de regio is essentieel voor onze
bedrijven. Omdat dit ook geldt voor de bedrijven die
in omliggende gemeenten gevestigd zijn, ligt samenwerking op dit thema voor de hand. Samen staan we
sterker en kunnen we ons profileren en een handreiking
doen naar de bestaande samenwerkingsverbanden in
de Zuidelijke Randstad. Een randvoorwaarde hiervoor
is het benoemen waar je als gemeenten en regio goed
in bent en vanuit deze positie de samenwerking zoeken.
• Duurzaamheid – Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk
en Krimpenerwaard kennen ook een DuurzaamheidsPlatform. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert
lokale en regionale duurzaamheidsprojecten uit.
Samenwerking m.b.t. deze projecten ligt voor de hand,
liefst in triple helix verband naar het voorbeeld van het
bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt van de regio Midden-Holland.
De kansen voor regionale samenwerking komen, wanneer
zij al enigszins concreet geformuleerd kunnen worden,
terug in de beschreven acties en prioriteiten per thema.
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Deel 2. Perspectieven voor de langere termijn

2.1.

Tijdshorizon economische agenda

Deze economische agenda heeft een tijdshorizon van
twee jaar. De politieke realiteit van gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 is debet aan deze korte
horizon. Er zal immers een nieuwe coalitie aantreden die
een eigen koers zal bepalen. Deze economische agenda
borduurt voort op de stappen die gezet zijn in de afgelopen jaren en benoemt de directe vervolgstappen die in
dat kader logischerwijs gezet kunnen en zullen worden.
Samenwerken aan een sterker Gouda is immers dagelijkse praktijk en gaat altijd door. Het bestuur van Gouda
Onderneemt gaat graag met het nieuwe college van
burgemeester en wethouders in gesprek over de inhoud
van de economische agenda en zou het liefst in 2020 een
vernieuwde agenda opstellen met een tijdshorizon van
vier jaar waarin ook uitdagingen voor de langere termijn
(zie hieronder) in meegenomen worden.

Gouda door de jaren heen en zal informatie geven over de
Goudse identiteit.
Het is de wens van het gemeentebestuur en het bestuur
van Gouda Onderneemt dat wanneer in de toekomst een
(nieuwe) positionering voor Gouda gekozen wordt, de dan
benoemde focus over langere tijd wordt vastgehouden
en gebruikt als basis voor stadsmarketingbeleid in brede
zin. Aansprekende overkoepelende waarden kunnen
daarnaast ook richting geven aan activiteiten in de economische agenda, die hierbij moeten aansluiten en deze
waarden versterken.

2.3.

2.2.

Gouda goed op de kaart

Het gemeentebestuur heeft middelen vrij gemaakt om een
start te maken met het opstellen van een stadsvisie en een
regionale visie voor Gouda. Iedereen wordt uitgenodigd om
hieraan een bijdrage te leveren, dus ook de ondernemers.
In het proces van visievorming wordt onder meer de identiteit van Gouda in brede zin benoemd. Welke waarden zijn
kenmerkend voor onze stad en op welke manier dragen
deze bij aan een koersbepaling voor de toekomst?
Het project Gouda 750 jaar gaat over het verleden, het
heden en de toekomst van Gouda. Het project is van alle
Gouwenaren, jong en oud, van alle wijken, van inwoners,
ondernemers, zorginstellingen, de binnenstad, etc. Dit
project levert ook inzichten op over de kenmerken van voor

Strategische uitdagingen voor ICT
en Zorg en welzijn

Gouda kenmerkt zich door een diverse economie, waarbinnen de sectoren ICT, zorg en welzijn, bouw, groothandel en maakindustrie relatief sterk vertegenwoordigd zijn.
Twee sectoren kenmerken zich in het bijzonder door veel
dynamiek en een arbeidsmarkt die onder druk staat,
waardoor een extra inspanning voor deze sectoren nodig
is: ICT en zorg en welzijn.
Voor de toeleiding naar ICT en techniek in het algemeen
zijn al initiatieven genomen zoals Techniekpunt Gouda en
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology. Het is belangrijk deze activiteiten in de toekomst
voort te zetten. De toeleiding naar ICT opleidingen vanuit
het voortgezet onderwijs verdient extra aandacht. Gesprekken hierover worden opgestart. Recent is een succesvol project afgerond om zij-instromers in de ICT aan
het werk te krijgen. Ook dit is een mogelijkheid om in de
behoefte aan personeel te voorzien. Daarnaast is Supinfo
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van groot belang als verbindende schakel voor een stevig
ICT cluster in Gouda.
De sector zorg en welzijn heeft onderzocht dat de demografische ontwikkelingen de sector onder grote druk
zullen zetten. Aan de ene kant komt er een toenemende
vraag naar (complexere) zorg en aan de andere kant zal
de instroom van personeel in de sector zorg en welzijn
afnemen. Ook andere problemen spelen de sector parten,
zoals onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor jongeren (startend personeel) en het ontbreken van een HBO
opleiding in de stad. De sector zal samen met andere partijen op zoek moeten naar innovatieve oplossingen in de
meest brede zin om aan de toenemende en veranderende
zorgvraag te kunnen voldoen en personeel voor de sector
te vinden en te behouden. Daarnaast is een offensief op
het gebied van opleidingen nodig. Dit strekt zich uit van
aantrekken van stagiaires tot verkorte opleidingen door
zij-instromers, tot het aantrekken van duale opleidingen.
Maar ook veranderingen in de bestaande opleidingen
(relatief veel MBO studenten maken hun opleiding op dit
moment niet af).
De eerste stappen voor zijn gezet. In de toekomst vragen
deze initiatieven om actieve aandacht en voortzetting.

2.4.

2.5.

De kracht van Gouda:
slimme samenwerking

Samenwerken is een enorme kracht van Gouda. In het
recente verleden heeft dit geleid tot een keur aan titels en
prijzen: Beste Binnenstad, Beste Bieb, Beste Schouwburg, Beste Warenmarkt, Beste Economisch Team en
zelfs Beste Speeltuin. Deze kracht maakt Gouda uniek.
Verankering in het DNA van de stad is een prioriteit voor
de toekomst.
Kan de samenwerking geïntensiveerd en vernieuwd worden met name op die gebieden waar innovaties gevraagd
worden voor de uitdagingen die er liggen (bijvoorbeeld in
de zorg, de WMO, een goede aansluiting van de opleidingen bij de personeelsbehoeften van bedrijven, bereikbaarheid van de stad)? Het gaat hierbij om het smeden van
nieuwe “communities” die samen nieuwe oplossingen
voor Gouda bedenken en samen uitvoeren. Daarnaast
biedt de technologie steeds meer mogelijkheden om de
stad vooruit te helpen. Bijvoorbeeld in het beheer van
de openbare ruimte, klimaatadaptatie, mobiliteitsvraagstukken, circulaire economie, de detailhandel. Kunnen
zogenaamde “smart” toepassingen de oplossing van
vraagstukken dichterbij brengen?
Hoewel nog niet helemaal uitgekristalliseerd wil het bestuur van Gouda Onderneemt deze denkrichtingen graag
voor ogen houden bij de toekomstige ontwikkeling van de
samenwerking in de economische agenda. Bij elk thema

De Kracht van de Economie

kan verkend worden welke kansen voor slimme en/of
smart oplossingen er liggen. Dit biedt energie en élan om
tot vernieuwende aanpakken te komen en als stad een
voorsprong te bereiken en te behouden.
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Waardering van vakmanschap en
ambacht

Gouda en de gemeenten in de regio kennen een traditie
als het gaat om de maakindustrie en de bouw. Ook deze
sectoren krijgen in de toekomst te maken met personeelstekorten. De MBO opleidingen in Gouda leiden op
voor deze sectoren. Het is belangrijk dat de opleidingen
voldoende instroom van leerlingen krijgen en dat geïnvesteerd wordt in doorlopende leerlijnen, liefst vanuit primair
onderwijs, via voortgezet onderwijs, naar deze opleidingen. Techniekpunt Gouda speelt hierin al een gewaardeerde rol. In de toekomst is het belangrijk dat de leerlingen
in het beroepsonderwijs zich behalve vakinhoudelijk ook
ontwikkelen in brede algemene kennis en vaardigheden.
Dit kan door het onderwijs aan te bieden volgens het
zogenaamde “hybride leren”. Onderwijsmodules worden
dan uiteen gerafeld waarbij bekeken wordt welke onderdelen het beste in een klasomgeving behandeld kunnen
worden en welke onderdelen beter in de praktijk aangeleerd kunnen worden. Implementatie van hybride leren
vergt veel tijd en energie, maar leidt uiteindelijk wel tot
beter opgeleide jongeren die beter toegerust de arbeidsmarkt betreden. Alle bedrijven uit de sector hebben hier
uiteindelijk baat bij. Leren in de praktische context is een
belangrijke opdracht voor het beroepsonderwijs. Het samenwerkingsklimaat in Gouda en in de regio kan helpen
om dit vorm te geven. In de toekomst kan dit uitgroeien
tot belangrijk speerpunt op de economische agenda.

2.6.

Energietransitie, klimaatadaptatie,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie

De urgentie van maatregelen gericht op energietransitie,
klimaatadaptatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie is de laatste jaren enorm
toegenomen. Het nieuwe kabinet (Rutte III) heeft ambitieuze beleidsdoelstellingen geformuleerd voor het klimaat.
Het wil dat in 2030 de uitstoot van CO2 bijna de helft
(49%) minder is dan in het ijk jaar 1990. Ondernemers
zullen hieraan een belangrijke bijdrage moeten leveren, wil
ons land deze doelstelling halen. Er zullen extra inspanningen nodig zijn op het gebied van energie besparen
en het opwekken van duurzame energie. Mogelijk kan in
regionaal verband geïnvesteerd worden in een schone
waterstofeconomie. Verkenningen hiervoor vinden plaats
in Waddinxveen, Gouda kan hierbij aansluiten. Gouda is
extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het project Stevige Stad op Slappe Bodem draait alweer enige jaren. Dit project is o.a. gericht op bewustwording van de problematiek. Er wordt steeds meer bekend

over de gevolgen van extreme weersomstandigheden en
maatregelen die dit kunnen voorkomen. Het ligt in de lijn
der verwachting dat op dit gebied veel innovaties ontwikkeld zullen gaan worden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent o.a.
dat niemand die kan werken aan de kant blijft staan. De
verwachte tekorten op de arbeidsmarkt maken de noodzaak om hiernaar te handelen steeds groter. Ondernemers
zullen ook in samenwerking met onderwijs projecten
moeten starten om bijvoorbeeld werknemers uit andere
sectoren om te scholen voor de eigen sector.
De afnemer verwacht steeds meer transparantie over de
herkomst van producten en gebruik van grondstoffen in
de keten. De toenemende schaarste aan grondstoffen
noodzaakt om op een andere manier naar afvalstromen te
kijken. De verwachting is dat de circulaire economie in de
toekomst zal groeien.
Deze ontwikkelingen leveren kansen op voor gemeente
en ondernemers. De eerste stappen zijn gezet in het
Duurzaamheidsplatform Gouda, maar naar verwachting
zullen in de toekomst nog veel meer activiteiten op deze
terreinen ontplooid gaan worden.

Project (zij)instroom ICT: deelnemers en vertegenwoordigers Centric en Gemeente Gouda
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Deel 3. Thema’s economische agenda 2018-2020

3.1. Structuurversterking
Structuurversterking is erop gericht om de kwaliteiten van
de Goudse economie beter te benutten en in te zetten in
regionaal en bovenregionaal verband. We onderscheiden
hierbij twee niveaus: versterking van de positie van Gouda
in de regio en in de provincie en een betere profilering van
de Goudse economie.
Versterking positie van Gouda in de regio
In regionaal verband werkt Gouda samen in de regio
Midden-Holland (samenwerkingsverband dat bestaat uit 5
gemeenten (Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, BodegravenReeuwijk en Krimpenerwaard) en in de netwerksamenwerking Groene Hart Werkt!, waarbinnen o.a. Alphen aan den
Rijn, de regio Midden-Holland en Woerden participeren.

laire en duurzame economie en innovatie subsidieert met
een netwerksubsidie. Binnen Groene Hart Werkt! kunnen
publieke en private partijen projecten aandragen en op
vrijwillige basis participeren in deze projecten. Gemeente
Gouda en Gouda Onderneemt willen in GHW!-verband
een verbreding van het thema innovatie verkennen.
Daarnaast kunnen Goudse ondernemers schaalbare circulaire- of duurzaamheidsprojecten inbrengen waarbij zij
ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld op het gebied
van wetgeving, (technologische) kennis, vinden van partners). De bedoeling van de netwerksamenwerking Groene
Hart Werkt! is om partijen bij elkaar te brengen waardoor
nieuwe duurzaamheidsinitiatieven versneld tot uitvoering
gebracht kunnen worden.
Gouda heeft de afgelopen twee jaar geparticipeerd in de
uitvoering van het project Kom binnen bij bedrijven dat

Gemeenten in het samenwerkingsverband Midden-Holland

Samenwerkende gemeenten in de netwerksamenwerking Groene Hart
Werkt!

Deze bestuurlijke samenwerkingsverbanden hebben
een verschillende formele positie ten opzichte van de
provincie Zuid-Holland: de regio Midden-Holland is het
schaalniveau waarop de provincie bestuurlijke input verwacht voor de herziening van de provinciale Verordening
Ruimte m.b.t. het regionale detailhandelsbeleid (gewenst),
bedrijventerreinenbeleid (gewenst) en kantorenbeleid (verplicht). De netwerksamenwerking Groene Hart Werkt! is
voor de provincie een voorbeeld van samenwerking “van
onderop” die zij met het oog op de speerpunten circu-

zowel door de gemeenten en ondernemers in de gemeenten in Midden-Holland, als door de gemeenten Alphen
aan den Rijn en Woerden wordt uitgevoerd. Hierbij kunnen
studenten, mensen die werkloos zijn of een andere baan
zoeken, op een bepaalde dag in het jaar bedrijven bezoeken. Doel is om op een laagdrempelige wijze bedrijven en
werkzoekenden met elkaar in contact te brengen onder
het motto: “Een warme handdruk is beter dan een koude
brief”.
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daarom onderzoeken op welke manier de samenwerking
met de Zuidvleugel/Metropoolregio alsnog/beter gestalte
kan krijgen. Hierbij betrekken we ook nieuwe impulsen in
regionaal verband. Bijvoorbeeld de al genoemde ambitie om langs de A12 uit te groeien tot een zogenaamde
“logistieke hotspot”. Doelstelling is om de regio te laten
ontwikkelen tot de top 5 van logistieke locaties in Nederland. De speerpunten ICT en Smart Industry krijgen
in Gouda al aandacht in het CIV Smart Technology en de
voorbereiding van de komst van Supinfo. Bij de doorontwikkeling van deze initiatieven willen we actiever verkennen welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking in de
Zuidvleugel.

“Een warme handdruk is beter dan een koude brief”.

Op verzoek van lokale en regionale ondernemers heeft de
provincie Zuid-Holland onderzoeksbureau Sweco (voorheen Grontmij) in het voorjaar van 2016 een verkennend
onderzoek laten uitvoeren om de belangen en posities in
kaart te brengen rond de mogelijke komst van een containeroverslagpunt op de locatie Sluiseiland in Gouda. De
verkenning van de provincie was erop gericht de voorsen tegens in beeld te krijgen van een eventueel containeroverslagpunt, en de belangrijkste betrokkenen - waaronder ook omwonenden - hierover te bevragen. Na het in
kaart brengen van de belangenanalyse heeft de provincie,
in goed overleg met de regio Midden-Holland en andere
betrokkenen, de verantwoordelijkheid voor vervolgonderzoek teruggelegd bij de regio. Gemeente Waddinxveen is
trekker namens de regio. De lokale politieke haalbaarheid
voor een containeroverslag op Sluiseiland lijkt momenteel zeer gering. In het vervolgonderzoek moeten vanuit
dat perspectief ook alternatieve locaties en alternatieve
vormen van overslag een plaats krijgen. Het onderzoek
naar een laad- en los faciliteit is inmiddels ook onderdeel
van de ambitie om de A12 corridor te ontwikkelen tot
“logistieke hotspot” en kan onderdeel gaan uitmaken van
het project “Groene Cirkels” dat door de provincie ZuidHolland samen met o.a. Heineken en de OTA getrokken
wordt.
Naast het Groene Hart is (juist) ook het perspectief van de
Zuidvleugel / Metropoolregio Rotterdam-Den Haag belangrijk voor ondernemers. Het onderzoek uit 2015 door
Buck Consultants naar economische kansen voor de regio Alphen/Gouda/Woerden en Alblasserwaard/Vijfherenlanden heeft voor wat betreft gemeente Gouda en Gouda
Onderneemt nog onvoldoende opvolging gekregen voor
en door de regio Midden-Holland en Gouda. We willen

Betere profilering van de Goudse economie
Met het oog op aansluiting bij de Zuidelijke Randstad is het
uitdragen van het profiel van Gouda (en directe omgeving)
belangrijk. Gouda kenmerkt zich door de aanwezigheid van
een cluster ICT bedrijven. In het kader van de acquisitiestrategie voor Gouda heeft de gemeente hierbij aansluiting
gezocht. Uit gesprekken met Zuid-Hollandse ICT bedrijven
is gebleken dat het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel veruit een van de belangrijkste vestigingsfactoren is. Hierop is contact gezocht met een Franse
ICT universiteit, Supinfo, die na verkennende gesprekken
heeft aangegeven zich in Gouda te willen vestigen. Voordat
de eerste studenten kunnen plaats nemen in de collegebanken is een intensief samenwerkingstraject nodig tussen
gemeente Gouda, Gouda Onderneemt, ICT bedrijven,
Supinfo en andere partijen (o.a. provincie Zuid-Holland). Dit
proces is momenteel in uitvoering.

Samenvatting economische kansen Groene Hart regio
(bron: Buck Consultants, 2015)

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology (CIV Smart Technology) richt zich op ICT, maakbedrijven en bedrijven waarvoor toepassing van Smart
Technology toegevoegde waarde heeft. Er is op initiatief
van Gouda een kennismakelaar aangesteld die de verbinding tussen het CIV Smart Technology en de Goudse
en regionale bedrijven gaat leggen. Uiteindelijk doel is
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1.1.3. Samenwer- • Verkennen samenwerking m.b.t.
king in GHW! innovatie (innovatie en kennismanagement)
• Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor Goudse
bedrijven m.b.t. circulaire- of
duurzaamheidsprojecten (duurzaamheid)
het vormen van een netwerk van bedrijven rondom Smart
Technology doordat bedrijven faciliteiten beschikbaar
stellen voor satellietlabs, gastcolleges verzorgen, bedrijfsbezoeken organiseren of eigen personeel in het kader van
“leven lang leren” opleidingsmodules laten volgen bij het
CIV Smart Technology. Hierdoor zal naar verwachting de
positie van het CIV Smart Technology verstevigd worden,
wat nodig is met het oog op de voortzetting van de opleiding na afloop van de RIF subsidie.
Om te bevorderen dat kinderen een opleiding kiezen die
past bij de regionale arbeidsmarkt is het Techniekpunt
Gouda opgericht. Het Techniekpunt Gouda werkt momenteel veel met (ingekochte) lesmodules maar zou de
samenwerking met het lokale bedrijfsleven graag verder
intensiveren (o.a. door gastlessen en bedrijfsbezoeken)
waardoor de impact van de kennismaking met techniek
op de kinderen (en hun ouders) wordt vergroot. Een
groot succes afgelopen jaar was bijvoorbeeld het bezoek
aan Gouds bedrijf in natuursteen, waar de kinderen een
demonstratie kregen van een 3D lasermachine die uniek
is in Europa.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van bovengenoemde projecten en activiteiten.

1. STRUCTUURVERSTERKING
Projecten/activiteiten
1.1. Gouda in de
regio
1.1.1. Algemeen

• Uitvoering Kom binnen bij bedrijven (onderwijs en arbeidsmarkt)

1.1.2. Samenwerking in MH

• Actualiseren regionale detailhandelsvisie (ruimtelijk beleid)
• Actualiseren regionale kantoren
strategie (ruimtelijk beleid)
• Opstellen regionale bedrijventerreinenstrategie (ruimtelijk beleid)
• Onderzoeken laad- en los faciliteit
in de regio in relatie tot ontwikkeling A12 corridor tot logistieke
hotspot (vestigingsklimaat
en dienstverlening)
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1.1.4. Samenwer
king in Zuidelijke
Randstad

• Verkennen van de mogelijkheden
om samen te werken - concretisering a.h.v. profilering van Gouda
en regio (o.a. logistiek, ICT en
Smart Industry)

1.2. Profilering
- ICT en
Smart Indu
stry

• Faciliteren komst Supinfo
• Versterken (regionale) samenwerking binnen CIV Smart
Technology door inzet kennismakelaar (innovatie en kennismanagement)
• Doorontwikkeling Techniekpunt
Gouda (onderwijs en arbeidsmarkt)
• Opzetten doorlopende leerlijn ICT
samen met onderwijs en bedrijfsleven (onderwijs en arbeidsmarkt)

3.2.

Ruimtelijk beleid

Het economisch belang van ruimtelijk beleid is gericht op
het bewaren en liefst uitbreiden van de werkgelegenheid.
Watergebonden bedrijven, bedrijven uit de technische
industrie, zakelijke en financiële dienstverleners, organisaties in de zorg, zij allen zorgen voor stuwende werkgelegenheid (dit is werkgelegenheid die nieuwe werkgelegenheid oplevert). Het is belangrijk dat deze bedrijven en

instellingen ook letterlijk de ruimte krijgen om te ondernemen. Een positief ruimtelijk beleid is transparant over de
mogelijkheden die de locatie aan de ondernemer biedt.
Planprocedures en voorstellen voor wijzigingen in het
bestemmingsplan brengt de gemeente in nauwe samenwerking met de bedrijven tot stand. Bedrijven zijn o.a. met
het oog op geplande investeringen gebaat bij een lange
termijn bestemmingszekerheid.
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de planologische procedures. In het kader van de omgevingswet moet de gemeente
een omgevingsvisie opstellen. De komende jaren wil de
gemeente samen met ondernemers werken aan bouwstenen voor een omgevingsvisie door het bepalen van de
gewenste ontwikkelrichting van werklocaties (bedrijventerreinen en Spoorzone). Daarvoor zijn onder meer een
Economische Effect Rapportages (EER) opgesteld voor
Kromme Gouwe, Goudse Poort en Gouwestroom en zal
de gemeente samen met ondernemers een kansenkaart
voor werklocaties opstellen - in eerste instantie met name
gericht op Kromme Gouwe en Goudse Poort (in verband
met de relatie tussen de uitvoering van het project Versnellingskamer Goudse Poort en Kromme Gouwe), maar
informatie uit eerder opgestelde EER-en voor Goudse
Poort en Gouwestroom zal hierin (indien relevant) ook
worden meegenomen. Voor de binnenstad heeft de gemeente een nieuwe winkelvisie opgesteld. Samen met de
werkgroep binnenstad wordt nagedacht over een nieuwe
toekomstvisie voor de binnenstad.
De Taskforce kantorenleegstand die n.a.v. het actieprogramma economie 2014 en 2015 was ingesteld heeft
vastgesteld dat drastische maatregelen noodzakelijk
waren om de leegstand op Goudse Poort te kunnen bestrijden. De gemeente en ondernemers doen daarom mee
met een pilot Slim Ruimtegebruik van de provincie ZuidHolland. Het doel is met de belangrijkste eigenaren in het
noordelijk gebied in een zogenaamde “Versnellingskamer”
tot verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat te komen. De Versnellingskamer is een “bottom up”
proces, waarbij partijen gezamenlijk tot een plan komen,
waarbij gemeente en provincie als partner aan tafel zitten,
niet als initiatiefnemer. In het kader van de Versnellingskamer zijn twee onderzoeken uitgevoerd, een variantenstudie voor de herinrichting van de Shell entree en
een onderzoek naar het ontwikkelstrategie voor Goudse
Poort. De Ontwikkelstrategie Goudse Poort is in een
intentieovereenkomst bekrachtigd als vertrekpunt voor de
revitalisering van Goudse Poort. In de komende tijd zullen
aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken
keuzes gemaakt worden voor specifieke maatregelen op
Goudse Poort, die uitgewerkt worden in zogenaamde
“gebiedsdeals”.

Ondertekening Intentieovereenkomst Gebiedsaanpak Goudse Poort

Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

2. Ruimtelijk beleid
Projecten/activiteiten
2.1. Voorbereiding • Opstellen kansenkaart
op omgevingswerklocaties
wet
• Opstellen toekomstvisie
binnenstad
2.2. Versnellingskamer
Goudse Poort

3.3.

• Aanpassing Shell entree a.h.v.
keuze variantenstudie
• Start uitvoering concrete projecten
a.h.v. ontwikkelstrategie: ontwikkelen gebiedsdeals

Vestigingsklimaat en
dienstverlening

Het vestigingsklimaat wordt, naast de overkoepelende
thema’s uit het actieprogramma, in directe zin met name
beïnvloed door fysieke en ruimtelijke aspecten zoals de
bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en
veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening door de
gemeente.
De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente
hangt samen met de informatievoorziening door de gemeente, de mate waarin de gemeente moeite doet voor
ondernemers (denken in mogelijkheden in plaats van in
beperkingen), de mate van deregulering en vermindering
van administratieve lasten.
In de afgelopen jaren zijn door de gemeente veel stappen
gezet op het terrein van vestigingsklimaat en dienstver-
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GOSTORES

GOOFFICES

detailhandel

horeca

leisure

parkeren

sport

herontwikkeling/vernieuwing

ontmoeting

verbetering OV

horeca

ICT cluster

zichtbaarheid

aansluiten op groenkwaliteit Hanzesingel

parkeren

zichtlocaties

herontwikkeling/vernieuwing
verbetering OV
aansluiten op groenkwaliteit Hanzesingel

GOLIVING
kans voor wonen
maatschappelijke voorzieningen
verbetering OV
verbetering oversteekbaarheid
verbeteren/toevoegen routes naar omgeving

GOBUSINESS
bedrijfsverzamelgebouw
kleine flexibele kantoorconcepten
herontwikkeling
benutten zichtlocaties

DE ONTWIKKELSTRATEGIE

logistiek
aansluiten op groene kwaliteiten Hanzesingel
zichtlocaties
verbeteren orientatie naar de Burg. van Reenensingel

lening. Er is sinds oktober 2015 een accountmanager /
acquisiteur werkzaam die als aanspreekpunt optreedt
voor ondernemers. Daarnaast heeft de gemeente bijvoorbeeld het project Antwoord© uitgevoerd waardoor 80%
van de vragen rechtstreeks door het KlantContactCenter
(KCC) afgedaan kan worden. Het ondernemersdeel van
de website van de gemeente Gouda is opnieuw ingericht

De ontwikkelstrategie geeft weer hoe de marktkansen te verzilveren en daarbij de
bestaande gebiedskwaliteiten te gebruiken. Haalbaar en uitvoerbaar. Ten aanzien
van stedenbouw, ruimtelijke ordening, samenwerking en financiën. Het geeft de
uitwerking van de agenda, volgend uit het marktperspectief.

waardoor informatie sneller vindbaar is. De “ja, mits” houding is letterlijk opgenomen in het coalitieakkoord.
Meer in het algemeen draagt de gezamenlijke uitvoering
van het actieprogramma economie / de economische
agenda bij aan een positief vestigingsklimaat in Gouda. In
het kader van deze economische agenda willen we nog
extra accenten leggen bij de branding van Gouda en de
bereikbaarheid.
Branding Gouda
Gouda is nog niet bij alle ondernemers positief in beeld
als mogelijke vestigingslocatie. Daarom is een verdere
positieve branding van Gouda gewenst. Hiervoor is in
de afgelopen tijd een on-line tijdschrift ontwikkeld (www.
gouda-magazine.nl) en een bidbook in de vorm van een
3D website, waar onder meer panden die beschikbaar zijn
op een 3D wijze zichtbaar worden gemaakt (www.goudsaanbod.nl). Een gerichtere verspreiding van (delen) van de
Gouda Magazines zorgt voor meer attentiewaarde onder
bedrijven die nieuwe huisvesting zoeken. Hierop richten
wij ons in eerste instantie: beter benutten wat je hebt.
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Bereikbaarheid
In 2016 heeft de gemeente gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe mobiliteitsvisie. De daarin geschetste ontwikkelrichtingen voor de mobiliteit van alle verkeersdeelnemers in Gouda riepen vragen en zorgen op bij de
ondernemers. Daarom is besloten om vanaf het najaar
van 2017 een structureel overleg met vertegenwoordigers
van Gouda Onderneemt te voeren over het mobiliteitsplan. Dit overleg zal ca. zes keer per jaar plaatsvinden.
Daarnaast zal afhankelijk van het type project, met een
vertegenwoordiging van de ondernemers, een projectgroep worden gevormd waarin mogelijke oplossingen
voor (beleids)doelstellingen worden besproken. Het gaat
de gemeente er om de doelstellingen uit het mobiliteitsplan (en de gewenste effecten om deze doelstellingen te
bereiken) overeind te houden maar hiervoor zijn meerdere
oplossingen mogelijk. Bij de keuze voor een van de oplossingen zoekt de gemeente (vanuit onderzoek) samen met
ondernemers naar de meest gewenste variant (plussen en
minnen). Dergelijke varianten worden vervolgens gewogen
op basis van criteria voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid, kosten etc.
Invloed door ondernemers kan dan vroegtijdig worden
uitgeoefend op:
• welke varianten de gemeente onderzoekt;
• welke criteria benoemd worden.
Uit onderzoek blijkt dan welke voorkeursvariant naar
voren komt. De uiteindelijke voorkeursvariant dient zo
breed mogelijk gedragen te worden door belanghebbenden en wordt voor instemming aan het gemeentebestuur
voorgelegd.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen
met de provincie Zuid-Holland het plan opgevat om de
doorstroming op de A20 aan te pakken. De files op de
A20 richting Gouda staan al geruime tijd in de top 3 van
files in Nederland. De planvorming is gestart met diverse
informatie uitvragen en bijeenkomsten. Gouda Onderneemt maakt zich samen met de gemeente Gouda en
met vele andere ondernemersverenigingen en instanties
zorgen over de voorgestelde varianten. De goedkoopste
variant voorziet in het leiden van het verkeer uit Rotterdam uitsluitend via de parallelstructuur, waarmee afrit 11
(Gouda) op de A12 mogelijk afgesloten zal worden. Dit
is zeer ongewenst. Zeker nu de ontwikkelstrategie van
Goudse Poort is vastgesteld waarbij de goede bereikbaarheid (via afrit 11) niet alleen een sterk punt is maar
zelfs een randvoorwaarde.
Het bestuur van Gouda Onderneemt zal dan ook het
voortouw nemen om samen met de Commissie Mobiliteit
en diverse andere ondernemersvertegenwoordigingen uit
de gehele regio en de gemeente Gouda sterk te protesteren tegen deze uitwerking van het plan.

Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

3. Vestigingsklimaat en
dienstverlening
Projecten/activiteiten
3.1. Positieve
branding
Gouda als
vestigings
plaats in kader van acquisitie

• Gerichte verspreiding van (onder
delen van) Gouda Magazines

• Driemaandelijks bijhouden
website www.goudsaanbod.nl
met nieuwsfeiten
3.2. Uitvoering
mobiliteits
plan

• Raadplegen klankbordgroep ondernemers en participatie ondernemers in projectgroepen

3.3. Behoud afrit
11 A12

• Krachtige lobby voor behoud toeen afrit Gouda op de A12

3.4.

Innovatie en kennismanagement

Onder het thema Innovatie en kennismanagement vallen
alle activiteiten die erop gericht zijn om nieuwe onderwerpen of elementen aan de economische structuur van
Gouda toe te voegen. Vernieuwing komt vaak tot stand
door verbindingen te leggen over bestaande grenzen; dit
kunnen organisatiegrenzen zijn, grenzen van sectoren,
gemeentegrenzen en regiogrenzen.
In de afgelopen jaren is op initiatief van de gemeente
en Gouda Onderneemt een aantal toonaangevende en
innovatieve ondernemers bij elkaar gebracht op een Innovatieplatform (zie figuur 5). De afgelopen jaren hebben
in het teken gestaan van onderlinge kennismaking d.m.v.
bedrijfsbezoeken. Hierdoor zijn bilateraal samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers ontstaan. Ook heeft
een aantal ICT bedrijven projecten geïnitieerd die gericht
zijn op het tot stand brengen van cross-overs en toepassing van ICT kennis voor het oplossen van bestaande
problemen. Het vermelden waard zijn het fieldlabproject
aan de Turfmarkt waarbij studenten van het Centrum
voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology onder
leiding van twee toonaangevende Goudse ICT bedrijven
een toolkit hebben ontworpen waardoor bewoners inzicht
kunnen krijgen in de actuele waterstanden en de verzak-
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king van hun huis. Dit project is onderdeel van “Stevige
stad op slappe bodem”. Daarnaast is een project gestart
waarbij onderzocht wordt op welke manier ICT toepassingen kunnen helpen bij vraagstukken in de zorg.

Deelnemers Innovatieplatform (2017)

Naast de instelling van het Innovatieplatform zijn de afgelopen jaren twee initiatieven tot stand gekomen die nieuw
waren voor de regio of voor Gouda. Dit zijn de netwerksamenwerking CIV Smart Technology en het Techniekpunt
Gouda. Deze initiatieven maakten deel uit van de zgn.
“Human Capital Agenda” van het Innovatieplatform en zijn
gericht op het bevorderen van de instroom van studenten
en het verbeteren van de kwaliteit van de technische opleidingen en het vergroten van de mogelijkheden voor een
leven lang leren. Het CIV Smart Technology en Techniekpunt Gouda behoren inmiddels tot de reguliere activiteiten
en zijn daarom in het vernieuwde actieprogramma ergens
anders ondergebracht (thema Structuurversterking; Profilering – ICT en Smart Industry).
Bij het nadenken over de ontwikkelingen rond het thema
innovatie in de toekomst, komt regionalisering van het
thema Innovatie vaak naar voren. De omgeving van
Gouda huisvest een keur aan innovatieve MKB bedrijven.
Op welke manier kan informatie over deze bedrijven worden ontsloten zodat samenwerkingsverbanden kunnen
ontstaan? Wij denken dat de inzet van de kennismakelaar
CIV Smart Technology hierbij kan helpen, mits de kennismakelaar voldoende toegang krijgt tot deze bedrijven.
Daarnaast kunnen presentaties van onopgeloste vraagstukken een startsein geven voor de verkenning van
cross-sectorale samenwerking, zoals al gebeurd is bij het
thema slappe bodem en in de zorgbranche. Ook hierbij
kan de kennismakelaar of het CIV Smart Technology een
rol spelen. De ontwikkeling van succesvolle ecosystemen
voor innovatie in bijvoorbeeld Delft, Rotterdam en Leiden
kunnen als inspiratie dienen.
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Samen met leden van het Innovatieplatform zijn ook mogelijke andere denkrichtingen voor de toekomst verkend.
Op basis van de goede ervaringen die zijn opgedaan in
de projecten slappe bodem en zorg lijkt het investeren in
het samenstellen van (niet voor de hand liggende) “communities” die zich met een moderator “vastbijten” in een
bepaald vraagstuk of problematiek kansrijk te zijn voor
het vinden van nieuwe oplossingen. We noemen dit SLIM
city. De vraagstukken kunnen worden aangedragen door
de gemeente, ondernemers, beroepsgroepen, branches
of partijen uit de stad. Technologie kan een deel van de
oplossing zijn, maar dit hoeft niet. Soms helpt het ook
om anders en slimmer te organiseren of om processen te
vereenvoudigen. Door vertegenwoordigers uit verschillende doelgroepen en disciplines bij elkaar te zetten kunnen innovatieve oplossingen tot stand komen. Dit vergt
een andere manier van organiseren waarbij de gemeente
faciliterend kan optreden. SLIM city kan mogelijk onderdeel worden van het project “Kracht van de samenleving”
van de gemeente Gouda. Eventuele pilotprojecten zouden
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ecopark kunnen
zijn, een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid
van de stad, invoering van hybride leren, etc. Daarnaast
kan het toepassen van technologie en ICT in bestaande
situaties leiden tot vernieuwing en mogelijkheden die
daarvoor niet bestonden. Of kan inbreng van technologie
bij bepaalde vraagstukken leiden tot vernieuwende oplossingen. In sommige steden zijn bijvoorbeeld zogenaamde
‘slimme’ afvalbakken geplaatst die door middel van een
sensor aangeven of ze geleegd moeten worden. Of denk
aan sensoren in het wegdek die waarschuwen wanneer
gestrooid moet worden. Dit noemen we SMART city.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

4. Innovatie en kennismanagement
Projecten/activiteiten
4.1. Regionalisering thema
Innovatie

• Verkennen regionale samenwerking m.b.t. innovatie (structuurversterking)

4.2 Stimuleren
• (Regionale) doorontwikkeling
(cross-over)
Innovatieplatform
samenwerking • Versterken (regionale) samenwerking binnen CIV Smart Technology door inzet kennismakelaar
(structuurversterking)
• (ICT) bedrijven koppelen aan
“communities” die zich richten
op maatschappelijke vraagstukken en/of sectoren ( SLIM city /
SMART city)

3.5.

Ondernemerschap en starters

Ondernemerschap en de vestiging van nieuwe bedrijven
zorgt voor dynamiek in het ondernemersklimaat en groei
van werkgelegenheid. Het stimuleren en ondersteunen
van startende en groeiende bedrijven is daarom van groot
belang. Het wegvallen van activiteiten die de Kamer van
Koophandel lokaal en in de regio uitvoerde heeft gezorgd
voor een behoorlijke aderlating voor ondernemers. De
startersdag en de regionale ondernemersprijs zijn in het
kader van het actieprogramma economie 2014 en 2015
overgenomen door Gouda Onderneemt en gemeente
Gouda. De organisatie van de regionale ondernemersprijs
is een succes. De animo voor de startersavond en GROW
(gericht op groeiende bedrijven) is in de afgelopen jaren
terug gelopen. Hier past wellicht een alternatieve of regionale benadering. Daarnaast willen we bijvoorbeeld met
Jonge Ondernemers Gouda onderzoeken welke kansen
voor samenwerking er zijn.
De gemeente Gouda organiseert elk jaar een ondernemersborrel als netwerkmoment voor het lokale bedrijfsleven. De afgelopen twee jaar is deze gekoppeld aan Kom
binnen bij bedrijven. Dit zetten we voort.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

5. Ondernemerschap en starters
Projecten/activiteiten
5.1. Waarderen
ondernemerschap

• Organiseren van de verkiezing regionale ondernemersprijs
Midden-Holland
• Organiseren van de jaarlijkse
ondernemersborrel (gekoppeld
aan Kom binnen bij bedrijven)

5.2. Informatie
voorziening
starters en
groeiers

3.6.

• I.s.m. Jonge Ondernemers Gouda
evalueren startersavond en
GROW inclusief besluitvorming
over voortzetting (al dan niet in
gewijzigde vorm)

Stadsmarketing en toerisme

ook een aantrekkelijke woonstad , recent in de top 5 van
gelukkigste gemeenten (onderzoek Atlas voor gemeenten,
2017). Gouda wil de bewoners ambassadeur maken van
hun stad. Evenementen dragen bij aan de beleving voor
bezoekers en bewoners.
Stadsmarketing; cultuurhistorie en kaas
Stadsmarketing Gouda richt zich op city branding; het
verhaal van Gouda op de juiste plaatsen vertellen en
onder de aandacht brengen. Doel hiervan is het imago
van Gouda te versterken en Gouda top of mind krijgen bij
bezoekers (lokaal, regionaal, internationaal) en pers. Cultuurhistorie en kaas zijn de focus binnen stadsmarketing.
Zoals in deel 2 is aangegeven, leeft de wens om n.a.v. het
opstellen van de stadsvisie en regionale visie voor Gouda,
te investeren in een aanpak van stadsmarketing in brede
zin waarbij de kernkwaliteiten van Gouda ook meegenomen worden.
De inzet wordt nu gericht op Gouda 750 en een aantal
kaasontwikkelingen.
In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Dit is een
geweldige aanleiding voor een impuls van de stadsmarketing activiteiten. Gouda 750 jaar is een feest voor bewoners, bedrijven, maar ook bezoekers kunnen hierdoor
getriggerd worden om een bezoek aan Gouda te brengen.

Als centrumgemeente met een prachtige historische binnenstad en een entree naar het Groene Hart en “Cheese
Valley“ heeft Gouda goud in handen. Met stadsmarketing
willen de gemeente de kwaliteiten van Gouda uitgedragen
waarbij een focus is aangebracht op kaas en cultuurhistorie. Gouda wil het toeristisch potentieel zoveel mogelijk
benutten en de vitaliteit als koopcentrum stimuleren; voor
bezoekers uit het buitenland en uit de regio. Gouda is
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De publiciteit rondom Gouda 750 jaar is een kans om
het verhaal van Gouda goed over het voetlicht te brengen. De gemeente heeft een kwartiermaker Gouda 750
aangesteld om samen met alle betrokkenen in de stad
een plan te ontwikkelen en alle activiteiten te coördineren.
Eerste activiteit zijn de “Goudse Geheimen”. Gouwenaars vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.
Dit kan te maken hebben met de rijke historie maar ook
met persoonlijke verhalen die verbonden zijn met een
bijzondere plek in Gouda. Het startsein voor Gouda 750
is gegeven op 31 augustus 2017, tijdens het Goudse
slotkaasfeest. Verschillende Gouwenaren hebben toen op
diverse locaties in de stad “hun” Goudse Geheim onthuld.
De mooiste verhalen worden gebundeld op het online
platform www.goudsegeheimen.nl zodat iedereen ze kan
lezen. Er is een klankbordgroep Gouda 750 ingesteld met
vertegenwoordigers uit o.a. instellingen en ondernemers
die een adviserende rol heeft binnen het project. Gouda
Onderneemt is hierin vertegenwoordigd en denkt actief
mee over Gouda 750 en Fonds 2022.
Op het gebied van kaas loopt een aantal stimulerende
ontwikkelingen. Dit jaar experimenteert de Stichting
Kaasmarkt met vernieuwing van de kaasmarkten o.a.
door toevoeging van oude ambachten, kooroptredens,
etc. Voortzetting van uitbreiding en vernieuwing van de
kaasmarkten is van belang om de gewenste aantallen
bezoekers te krijgen en te behouden. In regionaal verband
participeert Gouda in een “Food and cuisine” lijn, die
door het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) wordt
ontwikkeld. Gouda is in samenspraak met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Woerden
een initiatief gestart om de streek als “Cheese Valley” te
promoten. Er heeft een inhoudelijke bijeenkomst plaats
gevonden waar samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.
Hierbij waren naast gemeenten ook partners zoals kaas-
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boeren, kaasproducenten, kaashandelaren en organisatoren van kaasmarkten aanwezig. In dit kader is in het najaar een internationale persreis in de regio georganiseerd
en is promotiemateriaal voor “Cheese Valley” ontwikkeld.
Er is marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te
kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als het vestigen
van een grote trekker / toeristische topattractie die rond
de 100.000 bezoekers op jaarbasis kan trekken. De
plannen voor een “Cheese Experience”, waar bezoekers
kunnen horen, zien, ruiken en proeven hoe de Goudse
kaas gemaakt wordt zouden hierin kunnen voorzien. Extra
hotelfaciliteiten en het ontwikkelen van de zakelijke markt
(vergelijkbaar aan de ontwikkeling van de consumentenmarkt in de afgelopen jaren) zijn hiervoor ook noodzakelijk. Ook andere initiatieven van ondernemers in Gouda
helpen om het toeristisch aanbod te versterken. Zo wordt
op de Markt “Stroopwafel Experience” geopend en zijn
er plannen voor een lokale Bier Experience. Samenwerking tussen deze initiatieven kan versterkend werken. De
gemeente kan hierin een faciliterende rol vervullen.
Toerisme
De afgelopen jaren is door de coördinator toerisme in
samenwerking met VVV Gouda een enorme inspanning
geleverd, samen met het toeristisch werkveld, om het
aantal bezoekers omhoog te brengen, met indrukwekkende resultaten: in 2012 ontving Gouda 707.000 bezoekers
(nationaal en internationaal). Tegen de landelijke trends
in heeft Gouda de afgelopen jaren een groei laten zien.
In 2016 zaten we rond de 800.000 bezoekers. Dit is een
groei van meer dan 13%. Het aantal baliebezoekers aan
de VVV Gouda is in 2017 ten opzichte van 2016 gegroeid
met 17%. De jarenlange inzet op de travel trade en pers
benadering werpt haar vruchten af en onder meer de verdubbeling van het aantal kaasmarkten draagt hier zeker
aan bij. En dit is nog lang niet het einde. Landelijk trekt de

toeristische markt nog meer aan en lokale ondernemers
en organisaties in Gouda investeren in toeristisch aanbod.
Internationaal groeit toerisme naar Nederland met name
vanuit België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk, dit zijn
ook de landen waar Gouda zijn focus op richt.
Elk jaar organiseert de VVV een ambassadeursdag die
toegankelijk is voor iedereen die een publieksfunctie heeft
in de stad (ondernemers, personeel winkels en instellingen, beleidsmakers, etc). Gedurende deze dag worden de
ambassadeurs voorgelicht over de highlights van Gouda
zodat zij hun ambassadeurschap goed kunnen invullen.
Evenementen
Evenementen houden de stad bruisend. Waar mogelijk
worden initiatiefnemers van evenementen ondersteund.
In de winterperiode 2017-2018 is voor het eerst in Gouda
een kunstijsbaan rondom het oude stadhuis aangelegd.
Hierdoor heeft Gouda opnieuw een primeur neergezet.
De ijsbaan is goed bezocht. Goudse bedrijven hebben de
ijsbaan gesponsord en de gemeente heeft hiervoor een
subsidie verstrekt.
Voor het jaar 2018 is Gouda uitgeroepen tot Roze Stad.
Tijdens het Roze Jaar ligt de nadruk op het zichtbaar
maken van de rijkdom aan diversiteit die Gouda te bieden
heeft en het vergroten van acceptatie van de LHBTgemeenschap (lesbisch, homo, biseksueel, transgender)
in de samenleving. Gouda is uitgeroepen tot Roze Stad
mede vanwege de diversiteit in de stad, de goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en culturele
instellingen en de geschiedenis van Gouda als tolerante
stad. De nadruk tijdens het Roze Jaar in Gouda ligt op
diversiteit in de breedste zin van het woord en op zichtbaarheid, gelijkheid en educatie. Onderdelen van het
Roze Jaar zijn een culturele week voorafgaand aan Roze
Zaterdag en Roze Zaterdag op 23 juni 2018. Daarnaast
wordt door het jaar heen een programma aangeboden in
samenwerking met scholen en culturele instellingen en
wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen.
Door het Roze Jaar krijgt Gouda een landelijk platform en
kan zich promoten als stad met een rijkdom aan diversiteit. Promotie vindt zowel on- als offline plaats en wordt
ondersteund door een campagne op lokaal, regionaal en
landelijk niveau.

ners. Dit geldt ook voor de feesten rond Koningsdag.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

6. Stadsmarketing en toerisme
Projecten/activiteiten
6.1. Versterken
thema Kaas

• Ondersteunen ontwikkeling
Cheese Experience
• Uitbreiding en vernieuwing kaasmarkt
• Verder ontwikkelen Cheese Valley
als NBTC “Food and cuisine line”

6.2. Versterken
zakelijk toerisme

• Bedrijven uit Gouda ambassadeur
maken van Gouda / de binnenstad
• Bedrijven attent maken op hotel-,
congres- en vergaderfaciliteiten in
de stad

6.3. Gouda 750 Fonds 2022

• Bewustzijn creëren onder ondernemers dat Gouda in 2022 750
jaar stadsrechten heeft
• Ondernemers participeren in
brede klankbordgroep Gouda 750

6.4. Versterken
toeristisch
aanbod

• Stimuleren samenwerking toeristische trekkers in de stad

6.5. Invulling Roze • Invulling cultureel en educatief
Jaar
programma en promotionele
activiteiten

3.7.

Programma binnenstad

De jaarlijks terugkerende evenementen zoals Gouda
bij Kaarslicht, de Goudse Keramiekdagen, de eerder
genoemde kaasmarkten, de Goudse Hofstedendagen en
Houtmansplantsoenconcerten zorgen voor een toestroom
van bezoekers uit binnen- en buitenland en houden de
stad bruisend voor zowel toeristen als de Goudse inwo-
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de top 20 beste binnensteden van het land. Deze ranking
is gebaseerd op onderzoek door Jones Lang Lasalle. De
lijst is een belangrijke indicator in de vestigingsafwegingen voor internationale retailers.

De rijke cultuurhistorie die Gouda bezit is een dragende
kracht voor de stad. Hieronder vallen ook de Goudse
kaas, stroopwafels en andere ambachten. Het compacte
historische centrum kent meer dan 300 monumenten,
waaronder de gebrandschilderde ramen van de Sint Janskerk, pittoreske hofjes, de Goudse Waag, het kaasmuseum, het Museum Gouda en nog zoveel meer. Dit alles
wordt omarmd door middeleeuwse grachtjes.
Gouda heeft een uniek compact centrum. Met publiektrekkende bezienswaardigheden, aparte winkeltjes en
galerieën en een afwisselend horeca-aanbod, allemaal
op loopafstand van elkaar. Midden op de markt staat het
prachtige stadhuis, onder andere stralend middelpunt van
“Gouda bij kaarslicht”. De markt, met aan haar voeteneind
de Goudse Waag is eveneens een ideale plek voor de
Goudse Kaasmarkten. Met de Waag of de Sint Janskerk
op de achtergrond worden de meest fantastische foto’s
gemaakt, die makkelijk hun weg vinden via onder andere
social media.
Het belang dat Gouda hecht aan gastvrijheid zien we
onderstreept door nauwe samenwerking tussen horeca,
ondernemers, de warenmarkt en de gemeente.
Het doel van de werkgroep binnenstad, waarin alle partijen die actief zijn in de binnenstad bij elkaar gebracht
zijn, is om de stad nog aantrekkelijker te maken voor
bewoners, bezoekers en bedrijven. Daartoe worden veel
projecten en activiteiten ontplooid. De samenhang wordt
bewaakt in het programma binnenstad. De programma
coördinator binnenstad zorgt voor een goede interne
afstemming en afstemming met partijen in de stad. De
centrummanager is vooral de verbindende schakel met de
ondernemers en vrijwilligers in de binnenstad. De inhoud
van het programma binnenstad wordt regelmatig afgestemd met de werkgroep binnenstad.
Het programma binnenstad heeft de afgelopen jaren
vruchten afgeworpen. Naast de titel Beste Binnenstad
2015-2017 werd Gouda in november 2018 opgenomen in
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Het economisch functioneren van de binnenstad is één
van de onderdelen van het programma binnenstad. Het
programma binnenstad werkt met speerpunten die uitgewerkt zijn in projecten en activiteiten. De mogelijkheden
voor verbetering in een binnenstad zijn talrijk; om focus
in het programma te houden is daarom afgesproken om
een beperkt aantal speerpunten te benoemen en een plek
te geven in het programma en pas een nieuw project of
activiteit op te nemen wanneer een ander speerpunt is
afgerond. Voor 2017/2018 liggen de prioriteiten op een
schonere binnenstad, het bestrijden van de leegstand,
een gevarieerd aanbod aan winkels, het ontwikkelen van
het uitstallingenbeleid en het bevorderen van wonen in de
stad. Daarnaast hebben bewoners aangegeven meer betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen in de stad.
Het project schonere binnenstad is een initiatief vanuit de
SOG. Het project concentreert zich op het afval van horeca ondernemers en het bestrijden van zwerfafval, m.n.
op zon- en feestdagen.
De stad heeft veel horeca ondernemers, die individuele
afvalcontracten hebben lopen bij een groot aantal afvalverwerkers. Dit leidt tot veel vervoersbewegingen in de
stad en een wirwar aan vuilcontainers op straat. Doel van
het project is om te komen tot één raamcontract met een
afvalverwerkingsbedrijf waar alle horeca dan individueel
contracten mee af kunnen sluiten. Het project bevindt
zich in de afrondende fase. Na afronding van dit project
mogen horeca ondernemers geen containers meer op
straat zetten.
Voor het bestrijden van zwerfafval is een nieuw project
gestart, “Henri maakt schoon”. Het project werkt onder de slogan “Gouda, stad van schoon, sauber, clean,
propre”. Op zon- en feestdagen wordt op ludieke wijze
(herkenbare bakfiets, zakken, prikkers, schoonmaakspullen etc.) zwerfafval in het kernwinkelgebied verzameld en
de stad schoongehouden. Ook bij evenementen wordt
deze schoonmaakservice ingezet. In de toekomst zal door
samenwerking met bijvoorbeeld de kinderkaasmarkt ook
een educatief element aan het project worden toegevoegd. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage
van NederlandSchoon.
In de afgelopen jaren is een succesvolle start gemaakt
met de bestrijding van de leegstand in de binnenstad. We
hebben daarbij ingezet op de pand voor pand benadering.
Met name in de aanloopstraten hebben zich gespecialiseerde zelfstandige ondernemers gevestigd. Maar ook

landelijke spelers zijn naar Gouda gekomen (o.a. Flying
Tigers, Ziengs, Bagel & Beans). De titel Beste Binnenstad
kon bij de acquisitie activiteiten goed worden ingezet. Ondanks het feit dat de economie aantrekt en de leegstand
afneemt is specifiek beleid om de leegstand te bestrijden
nog steeds nodig. In het voorjaar van 2017 is de leegstandverordening vastgesteld waardoor het instrumentarium voor de bestrijding van leegstand is uitgebreid.
De pilot uitstallingenbeleid is afgerond. Er zijn nieuwe
beleidsregels opgesteld die gedragen worden door gemeente en de SOG. De komende tijd wordt duidelijk op
welke manier de ondernemers binnen het geboden kader
invulling zullen geven aan hun uitstalling en welke invloed
dit heeft op de uitstraling van de winkelstraten.
De detailhandel zal steeds moeten vernieuwen om klanten
te trekken en omzet te genereren. Er komt steeds meer
informatie beschikbaar over de kracht van samenwerking
tussen ondernemers en het gebruik van (big) data om
deze samenwerking aan te jagen en te ondersteunen. We
willen deze samenwerking en het gebruik van (big) data in
de Goudse binnenstad bevorderen, liefst in samenwerking
met ICT partijen in de stad (als toepassing van “Smart
City”). De complexiteit van het project is groot. We zoeken
daarom ook actief naar samenwerking met externe initiatieven (zoals de Nieuwe Winkelstraat) en willen ook op
provinciaal niveau onderzoeken in hoeverre daar mogelijkheden zijn om deze denkrichting te kunnen faciliteren.
De werkgroep binnenstad heeft in de afgelopen jaren
gericht toegewerkt naar de realisatie van het in 2012
opgestelde “droombeeld” voor de stad in 2016. Vanwege
deze succesvolle benadering zal de werkgroep binnenstad komend jaar het droombeeld voor 2022 opstellen.
Dit geeft richting aan het vaststellen van de projecten
en activiteiten die met voorrang opgepakt worden. De
gemeente neemt het voortouw om samen met alle betrokken partijen een nieuwe visie voor de binnenstad op te
stellen.

zien dat er een tweedeling optreedt in winkelgebieden: de
winkelcentra dicht bij huis worden bezocht met een nadruk op de dagelijkse boodschappen en de grootschalige
winkelgebieden van de grote steden trekken in toenemende mate bezoekers voor de winkelfunctie. Winkelgebieden
met een omvang van de binnenstad van Gouda zullen het
volgens het koopstromenonderzoek zwaar gaan krijgen.
Gouda heeft gelukkig een prachtig historisch centrum dat
een eigen aantrekkingskracht heeft. De kunst voor Gouda
zal zijn om voor zichzelf een relevante positie te veroveren
die aantrekkelijk is en blijft voor bezoekers en ondernemers die zich in Gouda willen vestigen. We willen een
bruisende binnenstad zijn waarbij een mix aan functies
zoals winkels, horeca, leisure, maatschappelijk, wonen,
en dienstverlening in samenhang met elkaar zorgen voor
een unieke beleving. Ook is het belangrijk om de lokale
en regionale inwoner trouw te laten zijn en houden aan
de stad (“community building”). Het opbouwen van een
community kan ondersteund worden met verschillende
loyaliteit systemen. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden hiervoor intensief verkend. Een loyaliteitssysteem kan
Gouda en de Goudse ondernemers helpen om in contact
te komen en te blijven met de klanten en de bezoekerservaring aan winkel, horecagelegenheid, culturele instelling, dienstverlener in de stad te optimaliseren en te laten
aansluiten bij de klantbehoefte. Ook voor dit project geldt
dat het een complex karakter heeft met veel partijen, veel
communicatie, veel informatieverstrekking en de noodzaak tot het “opleiden” van gebruikers van het systeem in
de mogelijkheden die het systeem biedt. Joyn Urban wil
de ondernemers in Gouda een aanbod doen voor de uitrol
van hun systeem in Gouda. SOG en de gemeente ondersteunen dit aanbod en faciliteren in organiserende zin.

De samenwerking tussen culturele instellingen, horeca en
winkeliers zullen we nog meer gaan bevorderen. Het project Gouda 750 biedt hiervoor kansen, die momenteel ook
al benut worden in het kader van het themajaar “Gouda
smaakt naar meer”. Ook het Roze Jaar biedt hiervoor
volop mogelijkheden waarbij een verbinding gelegd kan
worden naar de evenementen die in Gouda georganiseerd
worden. In het afgelopen jaar is een promotiefilmpje van
de Goudse binnenstad gemaakt, dat rondom voorstellingen in de bioscoop en schouwburg getoond zal worden.
Het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 heeft laten
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3.8.

Een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio is een speerpunt van het rijksbeleid.
Hier ligt een gezamenlijke opgave voor de onderwijsinstellingen en het lokale en regionale bedrijfsleven.
Technisch personeel en personeel voor de zorg is schaars
en ook voor de toekomst worden personeelstekorten
verwacht. Daarom is het belangrijk om initiatieven te
ondernemen die erop gericht zijn om de instroom in dit
type onderwijs te vergroten. Daarnaast kan ook gedacht
worden aan projecten die de zij-instroom in deze sectoren
bevorderen. Andere sectoren kennen ook uitdagingen
m.b.t. personeel, bijvoorbeeld de foodsector. De regio
heeft ambities om de logistieke dienstverlening te laten
groeien. In het verlengde daarvan is een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel voor deze sector te
verwachten.
Daarnaast verandert de aard van het werk. Hiervoor is
vernieuwing van het onderwijs nodig en initiatieven om
zittend personeel bij te scholen. We zullen met elkaar
moeten onderzoeken welke opleidingen nodig zijn voor
de nieuwe manieren van werken die zullen ontstaan en
op welke manier een Leven Lang Leren bevorderd kan
worden.

Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

7. Programma binnenstad
Projecten/activiteiten
7.1. Schoon, heel
en veilig

• Uitvoering project afvalstromen
(horeca binnenstad) i.s.m. DPG,
SOG en gemeente (duurzaamheid)
• Voortzetting / uitbreiding project
bestrijding zwerfafval

7.2. Binnenstads
management

• Bestrijding leegstand door pand
voor pand benadering, acquisitie
en leegstandsverordening
• Bevorderen samenwerking tussen
ondernemers - gebruik van (big)
data
• Uitvoering uitstallingenbeleid
• Ontwikkelen nieuw droombeeld
voor de binnenstad 2022

7.3. Winkeliers,
gastvrijheid
en cultuur

• Versterken samenwerking
ondernemers-culturele instellingen onder meer in het kader
van Roze Jaar 2018
• Faciliteren van de introductie
loyaliteitssysteem “Joyn”
• Meer inzetten op evenementen
als verbindende factor. Per straat
inspelen op evenementen.
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Zoals eerder gesteld heeft de invulling van het thema
onderwijs en arbeidsmarkt in de afgelopen jaren een meer
lokale invulling gekregen t.o.v. het gestelde in het actieprogramma economie 2014 en 2015. Er is in 2015 een
werkconferentie georganiseerd en naar aanleiding daarvan is een Platform onderwijs en arbeidsmarkt opgericht.
De betrokken partijen ontmoeten elkaar op het platform
en hebben met elkaar speerpunten benoemd in de betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt / bedrijfsleven. Dat leverde de volgende lokale speerpunten op:
Scholieren en studenten een betere keuze laten
maken voor een opleiding die aansluit bij de lokale /
regionale arbeidsmarkt
Dit doen we vooral door ouders, leerlingen en leerkrachten kennis te laten maken met het werk dat er is. Kom
binnen bij bedrijven is daar een voorbeeld van en diverse
activiteiten van Techniekpunt Gouda. Hier valt de komende tijd nog meer winst te halen met als ideale plaatje:
bedrijven en onderwijs vullen samen het onderwijs in,
liefst zoveel mogelijk bij bedrijven op locatie. Het CIV
Smart Technology werkt al zo en er is bijvoorbeeld een
mooie samenwerking tussen mboRijnland en Het Groene
Hart ziekenhuis, die samen de zorgopleiding invullen met
het ziekenhuis als les locatie.

Versterken van de lokale arbeidsmarkt
Werkzoekenden komen via landelijke vacaturesites niet
altijd in aanraking met de vacatures in hun directe woonomgeving. Hierdoor werken mensen soms onnodig ver
van huis. Werkgevers daarentegen hebben graag lokaal
personeel. Daarom hebben gemeente Gouda en Gouda
Onderneemt het initiatief genomen voor de introductie
van de website www.gouda-werkt.nl. Dit is een lokaal
online platform dat vraag en aanbod naar werk en stages
in Gouda bij elkaar brengt. Werkgevers kunnen vacatures
en stageplekken plaatsen op het platform en werkzoekenden kunnen hier rechtstreeks op reageren. Op deze
manier kunnen lokale vraag en aanbod naar werk en
personeel beter gematcht worden. In korte tijd zijn vele
bedrijven verbonden aan het platform en het platform
bood al snel toegang tot meer dan 60 actuele vacatures
en evenzoveel stageplaatsen. De eerste vacatures zijn
vervuld en de site wordt goed bezocht. De site wordt o.a.
onder de aandacht gebracht via social media, maar heeft
ook een fysieke zichtbaarheid gekregen in Stadswinkel
in de binnenstad. De site is bij de start financieel ondersteund door de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt,
maar de bedoeling is dat de website in de toekomst
(grotendeels) financieel zelfstandig zal functioneren omdat
bedrijven hieraan financieel bijdragen

Stages beter invullen en begeleiden
Om hun opleiding succesvol te kunnen afronden hebben jongeren stageplekken nodig. In tegenstelling tot
de gangbare opvatting is in het platform onderwijs en
arbeidsmarkt ter sprake gekomen dat de beschikbaarheid
van stageplekken in deze regio niet zozeer een probleem
is als wel de kennis over de gewenste invulling en begeleiding. De verwachtingen tussen onderwijsinstellingen
en (leer)bedrijven zijn over en weer niet altijd duidelijk
waardoor de kwaliteit van de stage invulling een wisselend beeld vertoont. Hier liggen kansen voor verbetering.

S-BB is een professionele landelijke organisatie die toeziet op voldoende leerwerkbedrijven en het matchen van
stagezoekenden aan stageplekken. We gaan met S-BB
onderzoeken op welke manier hun dienstverlening nog
meer ingezet kan worden bij dit vraagstuk. Daarnaast zullen we verdiepende gesprekken voeren met het onderwijs
en bedrijven om beter zicht te krijgen op de problematiek
en mogelijke oplossingsrichtingen.
Op 12 oktober 2017 vond de tweede werkconferentie
aansluiting onderwijs-bedrijfsleven plaats. Hierbij werden
lopende initiatieven gepresenteerd en vonden diverse
workshops plaats. Veel aandacht ging uit naar de invulling
van stages en leerbanen, want die vormen een belangrijke schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook
andere nieuwe uitdagingen voor de toekomst werden
samen verkend. Hybride leren, waarbij een deel van het
onderwijs in de praktijk bij bedrijven aangeboden wordt, is
een uitdaging waaraan we een vervolg willen geven. Het
CIV Smart Technology experimenteert hier al mee in de
satellietlabs. Deze vorm van onderwijs kan ook bij andere
opleidingen leiden tot een betere aansluiting op de praktijk en een verrijking van de leerervaring.
De keuze voor een profiel binnen het VMBO is bepalend
voor de doorstroommogelijkheden naar MBO opleidingen. Leerlingen in VMBO 2 moeten aan het einde van het
schooljaar de profielkeuze maken. Beïnvloeding van deze
keuze zodat de keuze aansluit bij de werkkansen in de
regio en hierbij passende MBO opleidingen is gewenst
om de zogenaamde “doorlopende leerlijn” te bevorderen.
Samen met Techniekpunt Gouda willen we onderzoeken
hoe de doelgroepen in het Voortgezet Onderwijs meegenomen kunnen worden in de activiteiten.
Het Transmuraal Netwerk is samen met betrokken partners zoals Care2Care en het 3-O overleg een offensief
gestart om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt
binnen zorg- en welzijnsinstellingen het hoofd te bieden
en oplossingen te bedenken voor de veranderende en
toenemende zorgvraag. O.a. (technische) innovaties zijn
nodig om hiermee om te kunnen gaan. Het doel van het
cluster Zorg en Welzijn is om partijen bij elkaar brengen en samen, op basis van een gemeenschappelijke
agenda, initiatieven en innovatie te realiseren. De agenda
richt zich op het verbeteren van het beroepsonderwijs,
het vergroten van de instroom, het optimaliseren van de
doorstroom, het behoud van personeel voor de sector,
scholing van zorgprofessionals rondom de regierol van de
burger, technologische ontwikkeling en verschuivingen
in de zorg, het ontwikkelen en inbedden van automatisering, technologisering en ICT in de zorg en het realiseren
van randvoorwaarden voor de zorg zoals huisvestings-
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mogelijkheden voor personeel. Ook is er een wens om
HBO onderwijs naar Gouda te trekken. Op basis van een
arbeidsmarktagenda zijn er via Care2Care sectormiddelen
beschikbaar gesteld om aan deze uitdagingen te werken.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

8. Onderwijs en arbeidsmarkt
Projecten/activiteiten
8.1. Scholieren en • Aanbieden van voorlichting en
studenten
kennismaking met bedrijven/
betere keuze
sectoren in eerste leerjaren VO
laten maken
scholen
t.a.v. opleiding/studie
8.2. Versterken
lokale arbeidsmarkt

• Doorontwikkeling vacatureplatform Gouda Werkt! in combinatie
met duurzame financiering

8.3. Stages beter
invullen en
begeleiden

• Verdiepende interviews scholen
en bedrijven
• Beter benutten bestaande mogelijkheden (met name S-BB)

8.4. Hybride leren

• Verkennen mogelijkheden om
met betrokken partners hybride
leren te stimuleren

Deelnemers DuurzaamheidsPlatform Gouda (2017)

• Uitvoeren impuls-agenda voor de
sector Zorg en welzijn

Het DuurzaamheidsPlatform Gouda (DPG) heeft als
doelstelling het initiëren en stimuleren van collectieve innovatie & duurzaamheidsprojecten samen met bedrijven
in Gouda.

8.5. Cluster Zorg
en Welzijn

3.9.

Duurzaamheid

Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie zijn
onderwerpen die de komende jaren de beleidsagenda van
het Rijk, provincies en gemeenten zullen bepalen. Ondernemers hebben het belang van maatregelen op dit terrein
ook onderschreven. VNO-NCW en MKB NL hebben een
manifest gepubliceerd en hebben de wens uitgesproken
dat maatregelen op dit terrein opgenomen worden in
het kabinetsbeleid. Het kabinetsbeleid is ‘groener’ dan
ooit. Ook lokaal liggen op dit terrein grote uitdagingen
en kansen waarvoor samenwerking tussen alle partijen
essentieel is.
Eind 2014 heeft een aantal bedrijven in Gouda, samen met
gemeente Gouda en Gouda Onderneemt het initiatief genomen om tot de oprichting van het DuurzaamheidsPlatform
Gouda (DPG) te komen. Een recent overzicht van deelnemende partijen is in onderstaand overzicht weer gegeven.
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De afgelopen twee jaar is door DPG ingezet op de volgende projecten:
• Collectieve aanvraag SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor bedrijven
• Inzet op meer en collectieve energiebesparing en
verduurzaming bij sportclubs i.s.m. Sport.Gouda en
OnzeClubkracht (GreenCrowd).
• Verslimming van energiesystemen & energiemanagement op bedrijventerreinen; energie (en kosten)besparing door beter inzicht.
• Ontwikkeling en uitrol van een MVO-dashboard ten
behoeve van laagdrempelig inzicht op bedrijfsniveau
en in collectiviteit onder de deelnemers van DPG.
• Goudse energie aanpak: om bedrijven te laten voldoen
aan de Europese regels op gebied van energie zoals
verankerd in de Wet milieubeheer (EED) is op Gouwestroom een stimuleringsproject uitgevoerd. Dit heeft
geresulteerd in vrijwillige deelname van ca. 7 bedrijven
op het terrein. Bij de overige bedrijven zal het reguliere

controletraject in gang gezet worden. Deze aanpak
leidt tot beter draagvlak en meer gemotiveerde beslissingen en samenwerking tussen bedrijven.
• Consortium: koppelen lokaal vraag en aanbod. Zorgen
dat lokale kansen voor energiebesparing en duurzame
energie ook zo veel mogelijk door lokale bedrijven
worden ingevuld.
• Ontwikkelen Smart Grid Goudse Poort als pilotproject.
• Aanpak voor verbeteren van de afwikkeling van afvalstromen (en later bevoorrading) in de binnenstad van
Gouda. Start is bij de horeca met een vervolg naar alle
ondernemers in de binnenstad. Dit gekoppeld aan de
kansen die de veranderingen rondom het reinigingsrecht geeft.
Dergelijke projecten, waarvan deelnemers niet direct een
eigen belang zien en die mede door vrijwilligers getrokken worden, vereisen stevige regie van een projectleider.
In de afgelopen periode kon het DPG gebruik maken van
een BIA subsidie en daardoor van kennis en expertise van
TNO waardoor aan het project afvalstromen binnenstad
en het project Smart Grid op Goudse Poort personele
ondersteuning geboden konden worden. Deze projecten konden hierdoor een forse impuls krijgen. De ODMH
(Omgevingsdienst Midden-Holland) heeft ondersteuning
geboden bij projecten gericht op de “Trias Energetica” op
Gouwestroom.
Naast het verder uitrollen van de opgestarte projecten zal
het DPG zich inzetten voor het tot stand komen van een
lokaal Gouds Energieakkoord, het uitbouwen en professionaliseren van kleine initiatieven en het kopiëren en
uitrollen van “good practices”.
De focus van het DPG ligt de komende jaren op de volgende projecten:
• MVO scan. Betreft het uitvoeren van een MVO scan
bij de (nieuwe) deelnemers van DPG. Uit de analyse
van de scan moet blijken welke collectieve initiatieven
DPG kan oppakken om gericht waarde toe te voegen.
De MVO scan moet worden uitgebreid met de SDG’s
(Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties).
• Afvalstromen. Betreft het verder ontwikkelen en
uitrollen van de huidige methode bij nieuwe Goudse
industrieterreinen. Inzet van professionele (bij voorkeur
lokale) partijen.
• Smart Grid. Betreft het bijdragen aan een organiserend
vermogen om te komen tot een energie organisatie
(ESCO/energie coöperatie) op de Goudse Poort. Inzet
d.m.v. professionele ondersteuning.
• Wet Milieu Beheer (WMB). Betreft het verder ontwik-

kelen en uitrollen van de huidige methode bij nieuwe
Goudse industrieterreinen. Inzet via professionele
begeleiding in samenwerking met ODMH. Inzet van
professionele (bij voorkeur lokale) partijen voor de
werving en activering. Uitvoering wordt gedaan i.s.m.
ODMH.
• Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES
M-H). Uitwerking en implementatie van communicatieplan om de Goudse ondernemingen te betrekken bij
de RES. DPG gaat een actieve rol vervullen om zoveel
mogelijk economische activiteit te genereren in Gouda.
In regionaal verband willen we verkennen welke kansen
er zijn voor samenwerking met duurzaamheidsplatforms
in de regio en welke duurzame en circulaire projecten
binnen de netwerksamenwerking Groene Hart Werkt! geschikt zijn om bij aan te haken. Dit laatste sluit ook perfect
aan bij het concreet uitvoering geven aan de Regionale
Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H) welke in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
afgelopen jaar in een pilot is vormgegeven en waarin DPG
een zeer actieve rol heeft gehad vanuit vertegenwoordiging in het programmateam en de stuurgroep.
Social Return on Investment (SROI) is een instrument dat
gemeenten hebben ontwikkeld om de mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om werkervaring op te doen bij projecten waarbij de gemeente
en/of andere overheden opdrachtgever zijn. Daarnaast
kunnen ondernemers die mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst hebben door het voldoen aan
SROI regels voordelen krijgen bij aanbestedingen door
overheden. Door de vluchtelingenproblematiek dient zich
een nieuwe doelgroep aan die naar werk bemiddeld moet
worden, de statushouder. Ook voor deze doelgroep is
het vinden van werk niet vanzelfsprekend. De gemeente
ontwikkelt beleid om deze doelgroep te ondersteunen. Bij
al deze activiteiten is samenwerking met het bedrijfsleven
cruciaal voor het boeken van resultaten. Elkaar vinden op
de genoemde terreinen is geen sinecure. Zogenaamde
“sociale ondernemers” bij wie een groot deel van het
personeelsbestand bestaat uit mensen uit de doelgroep,
kunnen hierbij een brugfunctie vervullen. Zij kunnen
ervaringen delen met andere ondernemers. Ook kunnen
positieve voorbeelden uitgedragen worden om onbekendheid met de doelgroep bij ondernemers weg te nemen. In
dat kader kunnen bijvoorbeeld succesvolle matches die
gemaakt zijn in het kader van het project Talentmatch van
het Werkbedrijf zorgen voor meer begrip. TNO heeft een
instrument ontwikkeld om ondernemers te helpen met de
invulling van sociaal ondernemerschap, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Mogelijk is de introductie van dit instrument een aangrijpingspunt en hulpmiddel
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voor bedrijven om meer hier meer mee te gaan doen. Het
DPG is bereid om de invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met de gemeente verder te
gaan verkennen.
Onderstaand schema biedt een samenvatting van boven
genoemde projecten en activiteiten.

9. Duurzaamheid
Projecten/activiteiten
9.1. Afvalstromen

• Uitvoering project afvalstromen
horeca binnenstad en mogelijk
verbreden naar andere ondernemers op o.m. bedrijventerreinen

9.2. Stimuleren
• Stimuleren energiebesparing
duurzaamheid en opwekken energie op Goudse
bedrijventerbedrijventerreinen
reinen
• Verder ontwikkelen van een Smart
Grid voor Goudse Poort
• Uitvoeren van een MVO scan bij
de (nieuwe) deelnemers van DPG.
9.3. Stimuleren
regionale
aanpak

• Onderzoeken oprichting regionaal
Duurzaamheidsplatform DPX
• Onderzoeken functionaliteit en
haalbaarheid om aan te haken bij
duurzaamheids- en innovatieprojecten binnen GHW!
• Invulling geven aan Regionale
Energie Strategie Midden-Holland
(RES M-H)

9.4. Maatschap• In onderling overleg verkennen
pelijk Verantvan de mogelijkheden voor een
woord Onderlokale invulling van activiteiten
nemen
gericht op sociaal ondernemen
(o.a. Social Return on Investment,
werkgelegenheid voor statushouders)
• Uitdragen van “Good Practices”
• Verkennen van de mogelijkheden
om de prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) te introduceren
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Deel 4. Werkwijze, uitgangpunten en randvoorwaarden

4.1.

Werkwijze en uitgangspunten 
economische agenda

Elk van de negen thema’s uit de economische agenda
wordt getrokken door een tandem van bestuurders uit
het college van B&W en het bestuur van Gouda Onderneemt. Zij hebben samen de verantwoordelijkheid voor
de aansturing van de benoemde activiteiten en projecten.
De uitwerking en uitvoering van de benoemde prioriteiten
gebeurt in onderling overleg onder meer in werkgroepen.
Het overleg tussen het bestuur van Gouda Onderneemt
en de gemeente Gouda op het Platform Economie is een
strategisch overleg. Dit betekent dat het een overleg op
hoofdlijnen is, gericht op de (voortgang op de) in de economische agenda opgenomen thema’s die bepalend zijn
voor het economisch klimaat in Gouda. Het strategisch
overleg vindt 2 x per jaar plaats. Naast de bespreking
van de voortgang van de economische agenda kunnen
bij deze overleggen ook andere onderwerpen worden
geagendeerd, bijvoorbeeld om een nieuw speerpunt te
verkennen. Ook kunnen gastsprekers of andere partijen
aan tafel worden genodigd. De agenda voor de overleggen wordt in gezamenlijkheid bepaald.
Als belangrijk uitgangspunt is benoemd dat het belangrijker is dat acties daadwerkelijk worden afgerond dan
dat een groot aantal acties als prioriteit is benoemd. In
onderling overleg is gekozen voor de genoemde prioriteiten voor 2018-2020. Wanneer acties zijn afgerond worden
samen nieuwe acties voor de economische agenda
benoemd. Zo is het denkbaar dat in navolging van het
project afvalstromen binnenstad, de bevoorrading van de
binnenstad met een binnenstadservice wordt opgepakt.
Ook de operationalisering van de concepten “SLIM city”
en “SMART city” heeft in deze versie van de economische agenda nog geen prominente plek gekregen. Het
werken aan de economische agenda is dus een continue
proces. Daarnaast is als uitgangspunt benoemd dat de
werkgroepen uitdagende maar realistische doelstellingen / activiteiten formuleren. Dit betekent dat ook in de
genoemde activiteiten en projecten een temporisering zit;
het kan zijn dat sommige projecten pas in de loop van
2018 worden opgepakt.
Gouda Onderneemt heeft in het kader van deze economische agenda aangegeven het voortouw te willen nemen

in het aanjagen van regionale samenwerking gericht op
het versterken van de regionale economie en de positie
van de regio in Zuid-Holland. Hiervoor werkt zij samen
met andere ondernemersverenigingen uit de regio op de
platforms Midden-Holland Onderneemt en Groene Hart
Onderneemt.

4.2.

Personele en financiële inzet

Het uitvoeren van de benoemde speerpunten vergt
uiteraard personele en financiële inzet. Zoals in het
eerste hoofdstuk is beschreven heeft het benoemen van
economie als een speerpunt van de nieuwe coalitie geleid
tot een uitbreiding van inzet van personele en financiële
middelen vanuit de gemeente. Het bestuur van Gouda
Onderneemt en haar achterban hebben in de voorbije
jaren een enorme vrijwillige inzet gepleegd en middelen
uit het OFG aangewend voor de realisatie van projecten
en activiteiten. De resultaten die hierdoor geboekt zijn,
spreken tot de verbeelding. “Samen Sterker”, de titel van
het actieprogramma economie 2014-2015 is meer dan
bewaarheid. Daarbij constateren het bestuur van Gouda
Onderneemt en de gemeente dat deze inzet grenzen
heeft. De voortgang van de economische agenda en het
betrekken van de achterban en regio bij de uitvoering
van de economische agenda zouden een extra impuls
kunnen krijgen door de inzet van een aanjager die het
bestuur van Gouda Onderneemt ondersteunt en ook een
bijdrage levert in de communicatie over de economische
agenda. De gemeente Gouda is bereid om hiervoor een
driejarige cofinanciering te geven. Het bestuur van Gouda
Onderneemt committeert zich om zich in te spannen om
de gewenste middelen voor cofinanciering te vinden.
Bovengenoemde speerpunten worden als bijzondere aandachtspunten meegegeven aan de programmamanager
economie.

4.3.

Verkiezingen in 2018 en dan?

Partijen zijn tot deze economische agenda gekomen op
basis van actuele inzichten en behoeften bij het huidige
college als ook bij Gouda Onderneemt. Hieraan is veel
tijd, aandacht en zorg besteed.
Zowel het college van B&W als ook het bestuur van Gouda Onderneemt realiseren zich dat een nieuw college met

31

Economische Agenda Gouda 2018-2020

het bestuur van Gouda Onderneemt in overleg zal willen
treden om inhoudelijk in discussie te gaan over de tekst
van deze economische agenda, met name waar dit gaat
over uitgangspunten, werkwijze en inzet van personele en
financiële middelen. Dit document is daarmee niet in “beton gegoten”, maar een weergave van de huidige behoeften en laat ruimte om naar nieuwe inzichten die kunnen
ontstaan in de tijd, of door een nieuw college, in overleg
aan te passen. Partijen stellen zich daarin constructief op.
Samenwerking blijft ook daarin de uitdaging.
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Bijlage 1: Organogram Gouda Onderneemt
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