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Voorzitter
Naar aanleiding van de jaarrekening heeft de fractie een opmerking.
Het college zegt vol trots dat het resultaat van 2016, 13 miljoen positief is
en dat de accountant hier rekenkundig mee akkoord is gegaan.
De fractie van Gouda’s 50+ partij is echter van mening dat de 9,7
miljoen, die onttrokken zijn uit de reserves, niet naar het resultaat van
2016 had mogen gaan, maar naar de Algemene Reserves en dat het
vandaar uit dan weer vrijelijk besteedbaar is.
Met andere woorden: Voor ons is het resultaat van 2016 slechts 3,3
miljoen.
Voorzitter
Net als ieder jaar bij de behandeling van het Jaarverslag en Kadernota,
hebben we moeten constateren dat er opnieuw nauwelijks rekening met
de ouderen gehouden wordt.
Elk jaar opnieuw reageert het college dat er wel degelijk voor de ouderen
aandacht is, maar we zien het niet in de Jaarrekening en Kadernota
terug.
Het wordt de bedoeling dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen,
maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de zorgproblemen, die
daarbij kunnen gaan optreden.
Veel mensen denken dat het goed geregeld is, maar als je wat gaat
mankeren, dan wordt algauw gezegd:
Zoek het zelf maar uit. Je weet toch dat als je ouder wordt, je wat
kan gaan mankeren?
Hulpbehoevend worden doe je niet expres. Dat zie je niet altijd
aankomen. En dat geldt niet alleen voor ouderen.
Vaak kan een beetje meer huishoudelijke hulp of een aanpassende
voorziening stukken goedkoper zijn dan een “verplichte” verhuizing. Dit
met alle (psychische) gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Een
opvang in eigen stad is vaak niet mogelijk, omdat er nauwelijks
zorginstellingen zijn, in ieder geval met voldoende opvangmogelijkheid.
Dan moet men maar naar een andere gemeente.
Dit heeft grote gevolgen voor de partner die achter blijft en vaak ook op
leeftijd is. Dit houdt in dat echtparen soms na 40,50 of 60 jaren van
elkaar gescheiden worden en elkaar nauwelijks meer kunnen ontmoeten.
Zij komen in een sociaal isolement. Dat kan toch niet?

Voorzitter
Deze kadernota is een verlengstuk van de uitwerking van het
actieprogramma, dat het college de Raad in januari 2017 aanbood.
Veel nieuws is er in deze kadernota niet te lezen.
Zoals gebruikelijk worden zaken aangehaald waarmee het college bezig
is of nog wil aanpakken.
Bij het Financieel vertrekpunt op pagina 4 valt ons op, dat de bedragen
de komende jaren met grote sprongen vooruit gaan.
Van 1,8 miljoen in 2018 naar zelfs 5,1 in 2021.
Waar baseert het College deze bedragen op, heeft ze een glazen bol?
Toch heeft het college wel enig realiteitsgevoel, omdat het risico’s, zoals
de Septembercirculaire, de kabinetsonderhandelingen en de komende
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 beseft.
Enig voorzichtigheid met het schatten is geboden.
Het huidige en een toekomstig college zal veel aandacht aan
duurzaamheid moeten gaan besteden. Denk aan het duurzamer bouwen
van woningen, het gasloze tijdperk en het vinden van een oplossing voor
de waterberging. Het laatste dan via het scheiden van het hemelwater en
het riool.
Zoals ik al bij aanvang opperde is de maatschappelijke opvang en
beschermd wonen ook voor Gouda’s 50+ partij een grote zorg.
Gouda’s 50+ partij vreest dat langer “thuiswonen”, indien er onvoldoende
aandacht aan wordt besteed, een fiasco gaat worden. Dit omdat de
mensen minder zorg en hulp zullen krijgen dan nodig is om te kunnen
participeren.
Bij punt 2.5, Veilig thuis, herhalen wij ons standpunt dat gemeente en
de corporaties meer energie in het verlichten van poorten en donkere
plekken moeten steken.
Voorzitter
Wat ons is opgevallen, is dat woningbouw en leegstand van kantoren en
boven winkels niet in de Kadernota worden vermeld.
Gouda’s 50+ partij vindt dat dit een van de prioriteiten voor de komende
jaren moet zijn.
Niet alleen voor de eigen woningzoekende inwoners, maar ook voor
mensen die in Gouda willen gaan wonen. Denk hier ook aan de
instromers die ook graag een dak boven hun hoofd willen hebben.

Dit kan alleen als het aantal betaalbare sociale huurwoningen omhoog
gaat of dat doorstroming heel aantrekkelijk gemaakt wordt. Hier moet de
gemeente, samen met de corporaties zich hard voor maken. Specifiek
betaalbaar bouwen voor ouderen kan hierin ook een oplossing zijn.
Dan nog iets over de werkgelegenheid.
Gouda’s 50+ partij blijft erop hameren dat het voor de 45plusser nog
steeds moeilijk is om werk te vinden en dat de gemeente hiervoor bij de
werkgevers extra aandacht om moet blijven vragen.
Voorzitter
De fractie is het met het college eens dat het apart begroten van het
Jeugdzorgbudget enerzijds en WMO budget anderzijds niet goed past bij
een integrale zorgbenadering.
Wij vinden dat bij het bedenken en handelen ook de ouderen prominente
aandacht verdienen, zeker omdat deze groep 25% à 30% van de
bevolking uitmaakt.
Als laatste voorzitter nog even over de schuldenlast van 297 miljoen.
Streeft het college om naar de 200miljoen (dus 90%, VNG-norm) te gaan
of is het van mening dat het huidige bedrag, juist vanwege het lage rente
percentage, aanvaardbaar is?
Voorzitter
Zoals altijd danken we de Griffie, de ambtenaren en het huishoudelijk
personeel voor hun inzet in de afgelopen tijd.

Tweede termijn
Voorzitter
Dank aan het college voor de beantwoording en in het bijzonder wethouder Dijkstra
i.v.m de zorg, die zij met de fractie van Gouda’s 50+ partij deelt, betreffende het
scheiden van partners bij opvang en/of plaatsing van een der partners in een
zorginstelling.
Signalen die wij binnen krijgen, zullen wij aan de wethouder kenbaar maken.
Voorzitter
Wij kijken met belangstelling uit naar de begroting, die eind van het jaar nog door dit
college zal worden aangeboden. Het zou mooi zijn als de ouderen, met hun
zorgproblemen, hier nu ook eens aandacht krijgen.

