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Voorzitter
Na een paar maanden zonder stadsbestuur gezeten te hebben, gaat het
leven in Gouda door alsof er niets is gebeurd.
En zoals elk jaar weer wordt naar onze mening ons een sluitende
begroting gepresenteerd, die naar de nul of naar een positief bedrag is
toegeschreven en daarbij hoort ook een begrotingswijziging om de
scheef getrokken financiën weer bij te stellen.
Een paar jaar geleden moest en zou er in Gouda een nieuw zwembad
komen. Gouda’s 50+ partij was hier altijd op tegen en was van mening
dat het doel vooral was daar op hoog nivo waterpolowedstrijden te
kunnen spelen en of te organiseren.
Terwijl er al drie zwembaden mooi verspreid over Gouda waren,
moesten die, om dat doel te bereiken, weg. Daarom werd jarenlang
bewust achterstallig onderhoud op de bestaande baden gecreëerd.
En wat heeft het opgeleverd?
Een Olympisch Kwalificatie Toernooi, waar de Goudse burgers € 65.000
op mogen bijbetalen. Daarbij komt ook, dat we nu met een te klein
buitenbad opgescheept zitten. Maar ja, voor een normaal formaat
buitenbad was er geen geld meer. Dus werd als reden opgegeven dat
vanwege toezicht houden dit formaat veiliger en overzichtelijker zou zijn.
Voorzitter
In deze Begroting viel ons weer de hoge schuldenlast op en het plan om
van 330 miljoen naar 289 miljoen terug te gaan.
College, een loffelijk streven, 41 miljoen schuld minder.
Maar gelooft u daar nu werkelijk in?
Schuld verminderen doe je toch met geld wat je hebt en niet met geld
wat je leent?
Een markante uitspraak van het vorige College (met 4 van de huidige
wethouders) was, dat een hoge schuld nu niet zo erg was.
De rente is zo laag en zo kan schuld met een hoge rente tegen één met
lage rente afgelost worden.
Ja, het is minder rente betalen, maar de hoogte van de schuld blijft.

Voorzitter
Een punt van zorg voor ons zijn de benodigde huurwoningen. In de
Begroting staan voorstellen, die een druppel op een gloeiende plaat zijn.
In Middenwillens, de invulling in kantorenpanden, in Westergouwe en
andere nog inpasbare vlekken waar gebouwd zal kunnen worden.
Nagenoeg allemaal in het dure en middeldure segment.
Gouda’s 50+ partij vindt dat er te weinig betaalbare huurwoningen in het
goedkope segment gebouwd worden.
Het college vindt blijkbaar dat aan de vraag naar betaalbare sociale
huurwoningen, voor de behoefte van de Goudse inwoners, wordt
voldaan. College, luister en kijk eens om u heen.
Er zijn enorme lange wachttijden.
De vraag is nu: Waar ligt de grens van het betaalbaar zijn voor iemand?
Het College zegt moeite te hebben met het bouwen van betaalbare dus
goedkope huurwoningen, want dat gaat ten koste van de opbrengst van
de grondexploitatie
Maar waar een wil is, is een weg en in de begroting zullen er posten
gevonden moeten worden waar extra op bezuinigd kan worden.
Voorzitter
In de Begroting wordt nauwelijks of niet over ouderen gesproken.
Vindt het College de ouderen niet belangrijk genoeg?
Let wel, ik heb het al meerdere malen gezegd, dat ouderen over een
paar jaar ruim 25% van de bevolking zal vertegenwoordigen.
Het enige dat wordt vermeld, is dat het College het voornemen heeft de
eigen bijdrage te zullen verminderen en dat ouderen vooral zelfredzaam
en zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.
College, er alleen over praten helpt niet, doe er dan echt iets aan.
Let wel, bij langer thuis wonen, houdt dit ook in dat er meer hulpmiddelen
en voorzieningen nodig zijn. Maar ook dat de roep naar een goedkopere
woning groter zal worden en er dat minder vrij zullen komen.
Ook zal er door het langer zelfstandig blijven wonen extra druk op de
schouders van mantelzorgers en vrijwilligers worden gelegd.
De kans op overbelasting en stress zal daardoor fors toenemen.
Gouda’s 50+ partij vraagt voor deze groepen nog meer aandacht en
mogelijkheden om die stress en belasting te verlichten.

Voorzitter
Een heikel punt voor Gouda’s 50+ partij is nog steeds de PWA kazerne,
eerst de moskee en daarna de mogelijkheid van een AZC.
Zoals bekend waren wij absoluut geen voorstander van beide projecten.
Wij zagen vanaf het begin het liefst dat daar de ARK en Gemiva
gehuisvest werden, evenals woningen voor senioren.
Nu staat ons t.b.v. de Ark een verbouwing van zo rond de 2,5 miljoen op
de Clematislaan te wachten. Is daar al een contract voor getekend?
Gaat de Clematislaan nu wel of niet door?
Wat gaat er nu met de PWA gebeuren en gaat het College afwachten
wat het Rijk met de PWA gaat doen?
In de Begroting staat ook een passage dat statushouders door hun
taalachterstand als vrijwilligers ingezet gaan worden.
Aan welke sectoren denkt het College?
Kan dat specifieker uitgelegd worden?
Voorzitter
Gouda’s 50+ partij vindt dat in deze begroting op de punten van zorg,
huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen onvoldoende is
in gegaan en ook dat er te weinig aandacht is voor voldoende betaalbare
sociale huurwoningen in het lage segment.
Gouda’s 50+ partij zit niet alleen voor ouderen in de Gemeenteraad,
maar ook voor mensen met een beperking en dat kunnen ook jongeren
zijn. Feitelijk komt het er op neer, dat wij het beste willen voor iedereen
in Gouda.
Voorzitter
Afhankelijk van de bijdrage van het College zal Gouda’s 50+ partij
bepalen of ze voor of tegen deze Begroting zal stemmen.
En als altijd bedanken wij de medewerkers van de Griffie, de
huishoudelijke dienst en de ambtenaren voor de ondersteuning.

