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Voorzitter,
Allereerst onze complimenten voor het heldere en goed leesbare stuk.
Voor ons ligt typisch een begroting van voor de verkiezingen. Het ademt de
sfeer uit van : Het was een enorme klus, we hebben hard gewerkt en kijk is
hoe goed Gouda het nu doet. Ergo : Stem de aankomende verkiezingen op
een van de coalitie partijen en het gaat goed komen met Gouda.
Er is veel werk verzet en er is in de afgelopen jaren financieel gezien goed op
de winkel gepast. Het financieel perspectief ziet er niet slecht uit en het
weerstandsvermogen is op voldoende niveau. Het economische tij zit mee en
de rente op leningen is historisch laag. Een meevaller.
De vraag naar woningen is nu hoog en er wordt flink gebouwd in de stad, ook
sociale huurwoningen.
Zijn dit voldoende sociale huurwoningen voor de vraag?
En zo ja, waaruit concludeert het College dit. Momenteel zijn de wachtlijsten
lang en we hebben ook de plicht statushouders te huisvesten.
Wat ons tegenvalt is dat er niet gesproken wordt over woningen speciaal
gebouwd voor senioren. De bevolking vergrijst en er is sterk behoefte aan
woningen voor deze doelgroep.
Dat bleek wel uit het feit dat toen er spraken was van 70 woningen voor
senioren op de PWA locatie er in zeer korte tijd meer dan voldoende animo
voor bleek te zijn.
Voorzitter, levensloopbesteding bouwen is in deze tijd een must!
Het College staat open voor burgerinitiatieven. Is het College bereid
initiatieven voor bijvoorbeeld groepswonen voor ouderen, zoals recentelijk De
Knarrenhof, maximaal te faciliteren?
Op het gebied van het sociaal domein speelt veel. Er is veel te doen rond de
jeugdzorg, WMO en participatie en dat zal niet veranderen. Deze drie zaken
zijn niet los van elkaar te zien en ook in de programmabegroting wordt weer
gesproken over ontschotting.
Dit is een logisch gevolg van de verwevenheid van deze gebieden. Echter,
willen wij als raad hier goede controle op kunnen uitoefenen dan zullen er
kaders gesteld moeten worden aan die ontschotting zowel inhoudelijk als
financieel. Gouda’s 50 + partij is dan ook zeer teleurgesteld over het feit dat
hierover nog steeds geen raadsdebat is gevoerd.
De wethouder heeft, op regelmatig aandringen van mijn partij en van de SP
toegezegd dat dit na het zomerreces zou plaatsvinden. Dit is echter nog niet
ingepland en de ontwikkelingen gaan door.
Wanneer kunnen we dit debat nu echt verwachten?

Voorzitter,
Dit College heeft veel geïnvesteerd in het halen van bedrijven naar Gouda.
Daar wordt voornamelijk ingezet op kennisindustrie. (ICT en technische
bedrijven)
Wat ik niet terugvindt in de stukken is acquisitie van bedrijven die vooral
behoeft hebben aan lager opgeleiden. Een deel van de bijstandsgerechtigden
komt niet aan het werk en we komen dan ook structureel tekort op het BUIG
budget.
En voorzitter, hiermee bedoel ik natuurlijk niet grote vervuilende fabrieken
aan de rand van Gouda.
Hoe is het College voornemens hierop te gaan inzetten?
Wat ik verder mis in dit stuk is de inzet op werkgelegenheid voor 45+ er.
In de Participatienota is hierover op aandringen van Gouda’s 50+ partij een
paragraaf opgenomen. Hoe gaat het College hier verder op in zetten?
Dan veiligheid.
Het terugdringen van de woninginbraken blijft lastig. Hier wordt fors op
ingezet en er wordt ook flink geïnvesteerd door bewoners. Repressie, zo’n
groot mogelijke pakkans, maar vooral inzet op preventie is een must!
Particulier initiatief van bewonersgroepen dienen dan ook maximaal
ondersteund te blijven worden. Veiligheid voorzitter, is een breed begrip.
Veiligheid betekent ook een goed waterbeheer zodat met een toenemende
regenval Gouda niet overstroomt.
Burgerinitiatieven hiervoor dienen dan ook maximaal gestimuleerd te worden.
Daarnaast zit veiligheid ook in andere zaken. Een goede verlichting op
donkere plekken en op de openbare weg.
En goed begaanbare wegen en trottoirs. Gouda’s 50+ partij krijgt regelmatig
klachten over de slechte begaanbaarheid van trottoirs voor mensen met een
beperking. Gouda is niet bepaald rollator vriendelijk.
Dit brengt mij op het VN-verdrag van mensen met een beperking. In de
programmabegroting staat dat hier hard aan wordt gewerkt.
Het format van de College en raadsvoorstellen is hier op aangepast. Dat is
een stap in de goede richting maar het gaat met name om de uitvoering.
Naar aanleiding van de beantwoording van artikel 38 vragen over het
verdwijnen van gehandicapten parkeerplaatsen voor het Huis van de Stad
heeft Gouda’s 50+ partij aangegeven dat de parkeer naast het huis van de
stad niet aan de aan de toegankelijkheidseisen voor mensen met een
beperking voldoet. De automatische deur weigert regelmatig dienst. De
kaartlezer aan de buitenkant om de deur te openen zit erg hoog voor mensen
in een rolstoel en de betaalautomaten idem.
De wethouder heeft toen aangegeven hier naar te kijken en een en ander aan

te passen. Nu, een half jaar later, is nog niets ondernomen. Wanneer denkt
het College actie op te gaan ondernemen?
Voorzitter,
Helaas is de tijd beperkt dus ik zal het hierbij laten.
Gouda’s 50+ partij dankt de ambtenaren, de griffie en last but not least de
huishoudelijke dienst voor hun niet aflatende inzet in het afgelopen jaar.

