5 oktober 2016: nieuw college
Voorzitter
De fractie van Gouda’s 50+ partij vindt dat de vorming van de nieuwe
coalitie en het daarbij behorend college geen schoonheidsprijs verdient.
Op 4 juli is door een motie van wantrouwen, geïnitieerd door CDA en
ChristenUnie, het college naar huis gestuurd.
De ChristenUnie was de indiener en woordvoerder en na aandringen
ondersteund door VVD, SP, Gouda’s 50+ partij, GBG en PvdD.
Reden voor de motie was dat er een andere bestuurscultuur moest
komen, meer transparantie en betere communicatie met oppositie.
Het voorstel van de coalitie, dat direct na de val van het college volgde,
was om 1 of 2 partijen uit de oppositie toe te laten treden, in de plaats
van de VVD. Dit vond bij de gehele oppositie geen gehoor.
Tot 16 september hebben de woordvoerders van het CDA en de
ChristenUnie de overige oppositiepartijen verzekerd dat zij absoluut niet
op de avances (om toe te treden) zouden ingaan.
Helaas, er werd koffie gedronken en aan beide partijen werd een
wethouderszetel beloofd. Dat bleek voor beide partijen genoeg om
afspraken en principes over boord te gooien en voor een nieuwe coalitie
te kiezen.
Voor Gouda’s 50+ partij voelde het plotselinge omdraaien van de
christelijke partijen als een messteek in de rug. Is dit nu politiek?
Voorzitter
Een volgend punt dat ons uitermate heeft gestoord is dat de formateur,
de heer van Schelven, niet eens de moeite heeft genomen met de
overige oppositiepartijen enig moment van gedachten te wisselen of te
informeren. Hij vond blijkbaar dat de blauwdruk van 2 jaar geleden
voldoende was en polste alleen de christelijke partijen.
Hij beloofde hen wethouderszetels en het college was snel rond.
Voorzitter
Er is nu een nieuw college. Zijn we er blij mee? Nee!
Bijna 3 maanden heeft Gouda zonder college gezeten, heeft extra inzet
gevergd van de burgemeester en beide locoburgemeesters, mevrouw
van Eersel en de heer de Haak, en veel geld gekost. Gezien de huidige
situatie was het totaal onnodig!

But, the show must go on
De fractie Gouda’s 50+ partij zal de komende tijd, zoals zij altijd heeft
gedaan, goede voorstellen steunen en slechte afkeuren.

Dan nog wat over het Actieprogramma:
Voorzitter
Het valt de fractie van Gouda’s 50+ partij bitter tegen, dat er wederom
niets over ouderen in het actieprogramma wordt geschreven.
Bedenk dat deze groep steeds groter wordt en maakt nu al rond de 25%
van de bevolking uit.
Tevens hebben wij bezwaar tegen het aantal wethouders en de daarbij
vastgestelde behoefte aan FTE.
Op 4 juli waren het CDA en ChristenUnie nog van mening dat vier
wethouders voor Gouda voldoende waren.
Met andere woorden, dat was al 1 FTE teveel en nu gaan ze zelfs
akkoord met een extra uitbreiding van 0,4 FTE, inclusief de
wachtgeldregeling voor ex-wethouder Laura Werger.
Dit betekent nog meer kosten voor de gemeente Gouda.
Hierbij willen wij het laten, de rest wachten we wel af.

