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Voorzitter
De Jaarstukken, de IJkpunten, de Begrotingswijzigingen en de
Voorjaarsnota zijn zaken waar de Raad en het College zich mee
bezighoudt. Het resultaat wordt voor het grootste gedeelte bepaald door
de situatie van het moment en nu is dat de economische en financiële
crisis. Toch is dat niet alleen bepalend, ook het bestuursakkoord speelt
daarin een grote rol.
Is er aan de ene kant de slechte financiële situatie, aan de andere kant is
er de drive van het College om toch zoveel mogelijk het voorgenomen
beleid uit te voeren.
Uiteindelijk gaat het om de volgende vragen:
•Hoeveel financiële middelen had het college tot zijn beschikking?
•Wat heeft het college er mee gedaan?
•Wat had het college ermee kunnen doen?
•En, is het college er verstandig mee om gegaan?
De afgelopen jaren van deze raadsperiode heeft Gouda’s 50+ partij niet
bepaald positief tegenover dit College gestaan. Zeker niet vanwege het
financiële beleid, dat volgens ons te weinig was gericht om tot een
verantwoord noodzakelijk weerstandsvermogen te komen.
Volgens Gouda’s 50+ partij zijn er rekenkundige toeren uitgehaald om
het weerstandsvermogen vorm te geven.
Elk jaar weer kwam het college met het positieve geluid dat er een
sluitende begroting was, hoewel met zekerheid was te verwachten dat er
een begrotingswijziging zou komen en dat het jaar wederom met een
verlies zou worden afgesloten.
De Jaarrekening van 2012 laat volgens het College een tekort van 2,4
miljoen op de Begroting zien.
Volgens een andere berekening zou dit zelfs ruim 7 miljoen kunnen zijn.
Gouda’s 50+ partij heeft de nota Taskforce Weerstandsvermogen en de
jaarstukken van 2011 en 2012 naast elkaar gelegd en heeft kunnen
constateren dat er opnieuw te positieve aannames voor de komende
jaren worden gedaan.
Voorzitter
Bij de Begrotingswijzigingen staat het afsluiten van het krediet van
Hofwegensingel en het openen van een krediet voor het Hamstergat.
•Was het financiële plaatje van het Hamstergat nog niet rond?

Een amendement over dat geschuif van het krediet zal, zoals de
wethouder zeker zal zeggen, wel zeer “Overbodig” zijn.
Bij de wijzigingen staat ook het openen van een krediet voor afrondende
inrichtingswerkzaamheden Huis van de stad, groot € 220.000.
•We waren toch onder de geplande bouwkosten gebleven?
Bij het lezen van de Voorjaarsnota kreeg Gouda’s 50+ partij het gevoel
dat het College aangeeft, dat het volgende college met de “erfenis” zal
zitten. Niet rot bedoeld hoor, maar dit college gaat er blijkbaar wel van uit
dat het financieel gezien goed werk heeft afgeleverd.
Strak en flexibel genoeg, met ruimte voor volgend college.
Het college haalt aan dat het de afgelopen jaren diverse tegenvallers
heeft moeten opvangen, onder andere bij de Grondexploitaties en de
desintegratiekosten, dit in relatie tot de uitplaatsing van Belastingen en
de Brandweer. Dat was toch zo voordelig voor Gouda?
Voorzitter
De Voorjaarsnota is een opsomming van taken over wat de gemeente nu
doet en dat die naar een stadsvisie leidt.
Een stadsvisie waarbij opnieuw gekeken wordt naar dromen, ambities,
speerpunten en een perspectief voor Gouda.
Vooral dat woordje dromen viel mij op.
In deze Voorjaarsnota is de Meicirculaire nog niet verwerkt en ook de
decentralisaties zijn nog niet bekend. Met andere woorden, wat zijn de
prognoses in de Voorjaarsnota nu werkelijk waard?
Door vermindering van de Algemene Uitkering zal Gouda nog meer het
geld diverse malen om moeten draaien.
Waar Gouda’s 50+ partij het absoluut niet mee eens zal zijn, is dat op
het Sociaal Domein bezuinigd gaat worden.
Bij de decentralisaties mogen ouderen, chronisch zieken en mensen met
een beperking niet de dupe worden van de bezuinigingsdrang van het
college. Op andere punten zal best nog wel bezuinigd kunnen worden.
Wat onder andere te denken van het terugbrengen van het aantal
wethouders.
Veel aandacht zal besteed moeten worden aan hulpverleners,
vrijwilligers en mantelzorgers, want die zijn het oog en oor voor mensen
die hulp vragen. Ook voor de ZZP’er vragen we extra aandacht, omdat
die door de huidige crisis het wel erg moeilijk heeft.
Op Veiligheid en Veiligheidsgevoel wil Gouda’s 50+ partij ook niet
bezuinigen, cameratoezicht is helaas nog steeds nodig.
De Leefbaarheid in Gouda is voor ons nog steeds prioriteit.

Deze Voorjaarsnota geeft aan dat het werk voor dit college er bijna opzit.
Gezien de financiële resultaten van de afgelopen jaren hebben wij niet
veel vertrouwen in dit “glazen bol” kijken gehad.
Regelmatig wordt nu naar de verkiezingen verwezen en naar de taak
voor het volgende college om er (ook) iets van te maken.
Grote projecten hadden wellicht wat uitgesteld kunnen worden, zodat de
financiële positie van Gouda beter had kunnen zijn.
Maar helaas, het synchroon roeien met de gehele Raad was er niet bij
en vaak sloeg dit college, met de neus in de wind, goede raad van de
oppositie af. Gouda’s 50+ partij hoopt dat het na de verkiezingen beter
zal worden, maar dat wil nog niet zeggen dat dit college er totaal niets
van heeft gebakken.
En voorzitter, zoals altijd willen wij de huishoudelijke dienst, de griffie en
de medewerkers van de Gemeente Gouda bedanken voor hun inzet.

