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Voorzitter
Zoals we de laatste jaren gewend waren, is ook dit jaar de begroting met
een zeer positieve kijk aan de gemeenteraad aangeboden.
Zoals gebruikelijk verteld het college wat het de komende tijd van plan is
te gaan doen en met welke ambitie.
Een snelle blik op deze begroting laat ons zien, dat het College ons
haast wil doen geloven dat het, in en na het tweede jaar, bijna tot
wonderen in staat is.
Want volgens de verwachting zal er in 2015 een positief resultaat van
97 duizend euro en in 2018 zelfs ruim 3,8 miljoen euro zijn.
Ook bij het weerstandsvermogen zit volgens het college er de FLOW in.
Een nieuwe berekeningsmethode laat ons in 2014 een bedrag van
ongeveer 9,5 miljoen euro zien, tegen een benodigde van 22 miljoen.
In 2015: 11,6 miljoen tegen 18,6 miljoen en in 2018 zelfs 21,2 miljoen
tegen een benodigde van 18,7 miljoen.
Een wel heel positieve kijk ten opzichte van de afgelopen helse jaren.
Als dat lukt voorzitter, zal Gouda’s 50+ partij het College zeker voor een
lintje en ook voor de erepenning van Gouda voordragen.
Voorzitter
In de loop der jaren dat ik in de Goudse gemeenteraad zit, heb ik toch
het gevoel gekregen dat een begroting vanuit een gewenst resultaat
wordt geschreven en heb ik begrepen dat dit de magie van het begroten
is.
Schrijf in de tekst vooral wat het College wil en ambieert en gooi dan er
wat tabellen tegenaan.
Met een beetje hier erbij en daar wat vanaf, komen we wel op een
sluitende begroting uit. Iedereen is dan tevreden.
En als het niet zo goed uit komt, kunnen we altijd tijdens een
begrotingswijziging dit nog wat rechttrekken.
Voorzitter
De komende tijd zullen de ontwikkelingen bij de WMO, de Jeugdzorg en
de Participatie heel bepalend zijn.
Niet alleen organisatorisch, maar juist financieel.

In deze begroting staan voor 2015 de 12 door het College beoogde
resultaten, maar de WMO, Jeugdzorg en de participatie komen daar niet
in voor. Wel meldt het College tussendoor, dat er nog veel onzekerheden
zijn.
Het College wil heelveel op het sociale domein bezuinigen. Naar onze
mening is juist daar veel bezuinigen wel zeer onterecht.
Wij vrezen dat die bezuinigingen het gat in de begroting moet afdekken
en dat op een later tijdstip, via een begrotingswijziging, het ontbrekende
bedrag ergens vandaan gehaald zal worden.
Kan het College ons garanderen dat binnen het sociale domein niets fout
gaat of hoopt het college ook hier weer op een wonder?
Voorzitter,
In het bestuursakkoord van dit College zijn de ouderen en mensen met
een beperking niet benoemd, zij zijn blijkbaar niet interessant genoeg.
De wethouder heeft op ons verzoek alsnog een passage in de
Programmabegroting toegevoegd.
Ik citeer:
“Om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen laten wonen, faciliteren we de samenwerking
tussen zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar,
marktpartijen en cliëntenorganisaties. Met deze partijen die ieder
een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben willen we vanuit een
gezamenlijk gedragen visie op zorg en wonen tot een
gemeenschappelijke agenda en optimale afstemming van
maatregelen en producten rond zorg en wonen komen”
Einde citaat
Mooie volzinnen maar wat levert het op?
Iets moois neerschrijven is anders dan het ook werkelijk uitvoeren.
Ben je hierin actief of wordt er alleen maar geregisseerd?
Zeggen dat er gemakkelijk op het Sociale Domein is te bezuinigen is
moeilijk te rijmen met het gegeven dat bijvoorbeeld in de huishoudelijke
hulp en bij het ter beschikking stellen van voorzieningen er soms tot het
absurde wordt bezuinigd omdat er geen geld voor zou zijn.
Wij hebben het gevoel, dat bij de financiele taakstelling van het College,
er meer gelet wordt op het te bezuinigen bedrag, dan op het feit dat
mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven
doen.

De WMO, de Jeugdzorg en de participatie zullen de komende tijd in het
teken staan van grote prioriteit. Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor
ouderen en mensen met een beperking.
Let wel:
De jeugd krijgt de toekomst en staat aan het begin van het leven.
Aan de andere kant staan de ouderen en die zitten aan het einde
van hun toekomst.
Voorzitter
Nog even over Gouda.
Een regiostad met fantastische faciliteiten zoals schouwburg, bioscoop
en zwembad. Gouda, een toeristische trekpleister met zijn mooie
binnenstad met historische panden en grachten, Maar ook met
evenementen zoals de Kaasmarkt en Kaarsjesavond.
Gouda verdient het om aandacht aan te blijven besteden.
Voor mij is Gouda een wereldstad.
Voorzitter
Als slot vraagt Gouda’s 50+ partij dit college extra aandacht te besteden
aan ouderen en mensen met een beperking. De doelstelling, dat die
mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen blijven doen, hangt namelijk mede af van de aandacht en inzet
van het college.
En
Als laatste bedank ik ook dit jaar de Griffie, de ambtenaren en de
huishoudelijke dienst voor hun inzet en toewijding.

