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Voorzitter
Vanavond hebben wij het alleen over de Jaarstukken van 2015.
Zoals elk jaar weer een opsomming van de goede prestaties van het
College. Het voormalig college vond dat het jaar 2015 uitstekend was
verlopen, met een positief resultaat van 13,7 miljoen euro, en vond ook
dat het weerstandsvermogen nu redelijk op peil was.
Volgens Gouda’s 50+ partij komt dit mede door de aantrekkende
economie, gunstige grexen en de overgehevelde WMO gelden, die
ondermeer zijn overgehouden vanwege het terugschroeven van de zorg,
zoals huishoudelijke hulp en de voorzieningen t.b.v. mensen met een
beperking. Onlangs heeft voormalig wethouder Werger de Raad verteld
dat die gelden voor de Zorg behouden moeten blijven en niet in de
algemene middelen gestopt mogen worden. Iets wat Gouda’s 50+ partij
altijd al heeft gezegd.
Voorzitter
De berekening van de schuldenlast is voor ons nog zeer verwarrend.
Bij de start van 2015 zien we een schuld van 337 miljoen en eind 2015
een van 330 miljoen. Per saldo met 7 miljoen gedaald.
Terwijl in 2015 er 35 miljoen is opgenomen. Daarvan zijn er 12 miljoen
op een lening afgelost en met de overgebleven 23 miljoen is de
langlopende lening verhoogd en zodoende blijkt de kortlopende lening
met 30 miljoen afgenomen.
Dan de schuldenlast zelf.
De VNG stelt dat een Gemeente als Gouda maximaal 247 miljoen aan
schuld mag hebben. Wij zijn benieuwd wat het komende college hieraan
gaat doen.
Voorzitter
Er was weer aandacht voor de leegstand van kantoren en winkelpanden
en ook voor de huisvesting van de Ark, maar als het goed is wordt deze
in 2018 gerealiseerd.
Het terugdringen van de misdaad wil maar niet vlotten.
Het aantal inbraken is gestegen en ook de meldingen van jeugdoverlast
zijn toegenomen.

Gouda’s 50+ partij heeft recentelijk schriftelijke vragen gesteld over de
donkere plekken in Gouda. De vraag is of de gemeente in samenwerking
met de woningcorporaties verbeteringen kan aanbrengen.
Er is nog steeds een grote vraag naar betaalbare sociale huurwoningen.
Niet alleen voor de reguliere invulling, maar ook voor de nieuwe
statushouders. Wij vragen gelijke aandacht voor iedereen.
Daarom zal het aantal te bouwen sociale huurwoningen drastisch
verhoogd moeten worden. De aantallen in o.a. Westergouwe zijn nog
steeds niet herverdeeld. Van de 3800 daar te bouwen woningen zijn er
slechts rond de 300 huurwoningen gepland en in die 300 zitten ook de
middeldure tot dure huurwoningen.
Dan hebben we nog het zuidelijk stationsgebied, dat al een tijd op de
planning staat. Diverse ontwerpen hebben het niet gehaald.
Even ter herinnering:
Op 22 juni j.l was de financiering nog niet rond en zullen nog vele
miljoenen geleend moeten worden.
En toch moest dat plan doorgedrukt worden.
En dan als laatste: Gouda staat op plek 14 van de duurste gemeenten.
Het voormalig College zei niet verrast te zijn en dat we vermoedelijk nog
verder gaan stijgen. Wel triest, als je bedenkt dat van de 390 gemeenten
in 2016 er 376 goedkoper zijn.
Voorzitter
De fractie van Gouda’s 50+ partij hoopt dat er snel een nieuw college
komt en ook op een voor Gouda positieve septembercirculaire.
Ondanks dat Gouda’s 50+ partij vrij kritisch is, vinden wij dat het vorige
College het toch redelijk heeft gedaan.
Gouda’s 50+ partij was het regelmatig met het College erg oneens,
omdat in een dergelijk geval het absoluut niet onze politieke keuze
was.
Als laatste een dank voor iedereen in de organisatie, die de
gemeenteraad ten dienste is, zoals de Griffie, het huishoudelijk
personeel en de ambtenaren. Maar ook willen wij de wethouders van het
vorige College bedanken voor hun inzet voor onze mooie stad.

