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Beste inwoner van Gouda, 

Graag presenteren wij u het verkiezingsprogramma 2018-2022 van Gouda Positief.  

Als jonge lokale partij zijn wij inmiddels acht jaar actief in de Goudse politiek en wij 

hebben een fris geluid laten horen. In het college werken wij samen met meerdere 

partijen en wij hebben ons daarbij als een betrouwbare teamspeler opgesteld.  

Door deze opstelling hebben wij duidelijk invloed op het bestuur van Gouda 

gekregen en zijn wezenlijke veranderingen gerealiseerd. Maar, wij willen de 

komende vier jaar met veel ambitie de volgende stappen zetten. Op weg naar een 

beter en positiever Gouda met kansen voor iedereen.  

Vier jaar geleden hebben wij u beloofd dat wij zouden gaan werken aan het 

gezond maken van de financiële positie van Gouda en aan de verlaging van de 

OZB. En dat is gelukt! Wij hebben 30 miljoen minder schuld en 6 miljoen minder 

betaald aan rente ten opzichte van 2014. En daardoor kan dan nu eindelijk de OZB 

omlaag. Ook hebben wij hard gewerkt aan het verbeteren van de relaties en 

verstandhouding met de Goudse ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid 

en stimuleren daarmee de welvaart in onze stad.  

Veel mensen zijn in Gouda afhankelijk van een uitkering, of hebben zorg nodig. Wij 

vinden dat de gemeente altijd een vangnet moet bieden aan mensen die buiten 

hun schuld om in moeilijkheden komen. Maar, wij vinden ook dat mensen kans op 

zelfstandigheid moeten krijgen. Dat kan via een grotere deelname aan het 

arbeidsproces met een baan. Of via een rol als vrijwilliger. Thuiszitten en afwachten 

is voor ons nooit het ideale uitgangspunt. Daarom zijn wij een voorstander van een 

aanpak waarmee zoveel mogelijk mensen worden geactiveerd en meedoen. 

In de zorg zijn de komende jaren de budgetten uit het Rijk flink te laag voor de 

uitgaven die de gemeente doet. Wij vinden dat de gemeente nut en noodzaak van 

bepaalde zorg en ook de wijze waarop wordt samengewerkt kritisch maar reëel 

tegen het licht moet houden. Met beperkte gelden moet verspilling voorkomen 

worden: zo kunnen wij langdurig zorg blijven leveren aan de inwoners van Gouda 

die dat nodig hebben. 

Voor de economische ontwikkeling van Gouda is het belangrijk dat wij ook op het 

hoogste niveau opleidingen in Gouda aanbieden. Wij hebben het initiatief 

genomen om een Franse universiteit te vragen om een vestiging in Gouda te 

starten. Met name op het gebied van ICT liggen er natuurlijk allerlei kansen voor 

werkgelegenheid in de toekomst. En daarmee kunnen wij ook jonge mensen voor 

onze stad behouden. 

Kortom, Gouda Positief staat als jonge lokale partij borg voor verbetering van 

Gouda en het bieden van kansen aan iedereen.  Wij maken ook de komende vier 

jaar Gouda Positief!  

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Laat, Lijsttrekker van Gouda Positief. 
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1. Geen geldverspilling  

1.1. Schuldpositie: fors naar beneden 

Begin 2002 had Gouda een schuld van 30 miljoen euro. Bij de start van het nieuwe 

college in 2014 had Gouda een schuld van ruim 320 miljoen euro, een enorme 

toename in slechts 12 jaar.  Door het strakke en degelijke financiële beleid van onze 

Gouda Positief wethouder duikt de schuldpositie eind 2017 onder de 290 miljoen 

euro. En dat in minder dan 4 jaar tijd. 

Hebben wij dan ons doel bereikt? Dat zeker nog niet. In Nederland hebben 

gemeenten gemiddeld per inwoner een schuld van € 2.343,-.  In Gouda is dat € 

4.871,- per inwoner (bron VNG).  

Wij zullen ook in de komende vier jaar zuinig met Gouds geld moeten blijven 

omgaan en waar mogelijk onze schuld omlaag brengen.  Wanneer wij de 

schuldpositie niet verder naar beneden brengen heeft dit grote consequenties 

voor de gemeentelijke lasten van toekomstige generaties. Zeker als de rente gaat 

stijgen. 

1.2. Vastgoed: indien mogelijk verkopen 

Een mogelijkheid om extra inkomsten te vergaren is door niet-strategisch 

vastgoed in Gouda te verkopen. Er is een lijst met te verkopen vastgoed opgesteld 

en wij willen de lijst opnieuw onder de aandacht brengen. Nu de economische 

crisis achter ons ligt moet echt werk gemaakt worden om dit vastgoed tegen 

aantrekkelijke condities op de markt te brengen en te verkopen.  De opbrengsten 

kunnen dan weer ten goede komen aan het verlagen van de schuldpositie en de 

ondersteuning van nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld het bouwen van 

starterswoningen.  

1.3 Gemeentelijke Belastingen: verder omlaag 

Wij zijn geen voorstander van een ongebreidelde gemeentelijke belastingheffing. 

Maar, als belastingen dan geheven worden, dan moeten ze wel gebruikt worden 

voor de bestemming waarvoor de burger deze lasten betaalt.  

Iedere bewoner van Gouda weet dat wij te maken hebben met een zakkende 

bodem. Dat vergt veel onderhoud aan het rioolstelsel. In het verleden heeft men 

deze kosten voor zich uit geschoven; vorige colleges zijn zelfs 10 miljoen euro per 

jaar gaan lenen om in het onderhoud van de riolen te stoppen. Om te voorkomen 

dat wij de generaties na ons met extra hoge lasten opzadelen, hebben wij het 

probleem nu aangepakt. Niet meer lenen, maar de kosten nu nemen, ook al 

betekent dit dat de lasten tijdelijk hoger zullen zijn. Over enkele jaren zullen deze 

dan weer op een normaal niveau uitkomen. De rioolbelasting wordt dan ook echt 

aan het onderhoud besteed en niet aan rentebetalingen.  

Een tijdelijke verhoging van de rioolheffing betekent niet dat wij geen werk maken 

van een duidelijke verlaging van andere gemeentelijke belastingen. Met ingang 
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van 2018 verlagen wij de OZB met in totaal 2 miljoen euro. De hondenbelasting is 

gehalveerd sinds 2014 en ook de afvalstoffenheffing gaat naar beneden. Voor de 

periode 2018/2022 willen wij ons nog meer inzetten om deze lasten te verlagen 

zodat Gouda zo snel mogelijk uit de Top 10 van steden met de hoogste lasten 

verdwijnt. 
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2. Verstandig investeren 

2.1. Zakelijke benadering: initiatieven houden eigen broek op 

Wij zijn tegen geldverspilling. Daarmee bedoelen wij dat nut- en noodzaak van 

uitgaven duidelijk vaststaat, inkopen goed worden uit onderhandeld en voldoende 

controle is om verrassingen te voorkomen.  

Wij willen wel investeren als het rendement van de investering duidelijk is en het 

risico acceptabel. Een voorbeeld is de investering die gedaan is voor Goud-asfalt, 

een burgerinitiatief. Hier is goed onderhandeld en gecontracteerd met verkoper 

en initiatiefnemers. Mocht het initiatief Goud- asfalt niet uit de verf komen dan 

komen de investeringen ruimschoots terug naar Gouda en lijden de inwoners niet 

onder een mislukt plan. Veel mooier is het natuurlijk als het Goudasfalt wel 

succesvol is, dan kunnen we daar met zijn allen van profiteren en onder andere 

nog meer leuke evenementen zoals Culifeest Gouda beleven.  

2.2. Subsidies: niet vanzelfsprekend 

In 2016 heeft de gemeente Gouda € 14.684.560,- aan subsidie verstrekt en dat 

vinden wij behoorlijk veel. Dat is € 204,66 per inwoner. Woerden, een stad die qua 

omvang te vergelijken is met Gouda, besteedt gemiddeld € 93,74 per inwoner aan 

subsidie. 

Wij hebben altijd al het idee gehad dat teveel instellingen het jaar in – jaar uit 

ontvangen van subsidies als “vanzelfsprekend” zien en daarbij niet gestimuleerd 

worden om zelf de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Zij blijven van subsidie 

afhankelijk. Een gevolg daarvan is dat nieuwe initiatieven of instellingen weinig 

kans maken op geld uit de subsidiepot, tenzij wij het bedrag aan subsidies gaan 

verhogen.   

Voor de komende periode 2018/22 willen wij het overzicht van alle subsidies (de 

subsidiestaat) tegen het licht houden. Initiatieven en instellingen die veel doen aan 

het verbeteren van de sociale cohesie in Gouda, ongeacht afkomst, sociale status 

en politieke/religieuze kleur, kunnen op onze sympathie rekenen. 

Wij bieden gesubsidieerde instellingen tevens aan om hen te leren op eigen benen 

te staan. Wanneer zij daarvoor openstaan zoeken wij in ons netwerk naar passende 

ondersteuning.   
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3. Een leefbare stad 

3.1 Wonen: nieuwe initiatieven voor alle woningzoekers versterken 

Gouda is een aantrekkelijk alternatief voor starters, zeker nu wonen in de grotere 

steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de regio Amsterdam steeds duurder 

wordt. Gouda ligt mooi centraal in de Randstad en heeft veel te bieden op het 

gebied van sport, cultuur, recreatie en winkelen. Kortom, het is fijn wonen in 

Gouda. Maar het aanbod van woningen in het midden-huursegment (rond € 800,-

) is veel te laag en starters lukt het niet of heel moeizaam om betaalbare 

woonruimte te vinden. 

Het is tot op heden in Gouda onvoldoende gelukt om beleggers en ontwikkelaars 

te interesseren om dit type woningen te realiseren. Wij willen daarom goed kijken 

naar de aanpak van steden als Leiden en Nieuwegein waar het wel gelukt is om 

meer woningen in deze huurklasse aan te bieden. Wij willen deze succesvolle 

aanpak kopiëren naar Gouda en zullen daarbij minder moeten leunen op de 

woningcorporaties maar veel actiever contact moeten leggen met private 

investeerders. Er zijn in Gouda binnen de stadsgrenzen nog voldoende locaties 

waar woningen gebouwd kunnen worden. Te denken valt aan leegstaande of 

verouderde gebouwen of rommelige terreintjes. Nieuwbouw dient altijd vergezeld 

te gaan van een creatief plan om groen aan de stad toe te voegen.  

De grootste woningbouwlocatie Westergouwe is nu in aanbouw en de verkoop 

loopt goed. Wat ons betreft gaan wij voorzichtig en afhankelijk van de vraag naar 

woningen verder met de bouw van de wijk. Er moet hierbij goed ingespeeld 

worden op de vraag vanuit de woonconsument naar verschillende typen 

woningen. Ook de prijs is hierbij belangrijk. Wij zijn een groot voorstander van 

duurzaam bouwen. Dit alles mag echter niet leiden tot een aanslag op de 

gemeentefinanciën. De wijk moet zichzelf zoveel mogelijk bedruipen, wij vinden 

niet dat inwoners van andere wijken via de gemeentefinanciën mee moeten 

betalen aan deze wijk.  

3.2 Veiligheid: aantal inbraken moet naar beneden 

Gouda staat nog te hoog in de misdaadcijfers. Inwoners van Gouda vinden vooral 

het hoge aantal inbraken een bron van grote zorg. Zij nemen zelf het initiatief om 

elkaar via Whatsapp-groepen te informeren of te waarschuwen en besteden extra 

aandacht aan het beveiligen van hun wonen. Maar, dat is waarschijnlijk niet 

genoeg om het aantal inbraken structureel te verlagen.   

Wij willen dat het gemeentelijke eigen budget voor veiligheid ingezet gaat worden 

voor hele concrete en, waar nodig, onorthodoxe maatregelen om het aantal 

inbraken structureel te verlagen. Meer en slimmer cameratoezicht, maar ook meer 

politie en toezichthouders moeten inbraken en overlast verminderen. Waar de 

politie tekortschiet of geen capaciteit kan leveren, moeten surveillanten van 

(particuliere) beveiligingsbedrijven preventief werken.  
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Wij gaan bekijken of succesvolle initiatieven op gebied van particuliere beveiliging 

ook in Gouda ingezet kunnen worden. Er zijn initiatieven bekend waarbij mensen 

in die afhankelijk waren van een uitkering nu ingezet worden als particuliere 

beveiliger. Zo ontstaat een win-win situatie. Ook willen wij meer samenwerken met 

andere gemeenten om elkaar ideeën en ervaringen te delen. 

Voor de Top-60 (veelplegers) is een harde en duidelijke aanpak nodig zonder 

daarbij de context van achterliggende problemen (armoede, verslaving, 

werkloosheid, de verhouding met ouders, de invloed van foute rolmodellen) uit het 

oog te verliezen. Schade willen wij verhalen op ouders, zij blijven verantwoordelijk 

voor hun kinderen. Het werken aan verbetering vraagt om een integrale aanpak 

tussen wethouders op verschillende domeinen. 

Andere gemeenten werken met een Integrale Veiligheidsmonitor: deze willen wij 

ook in Gouda invoeren. Deze jaarlijkse enquête onderzoekt hoe bewoners de 

veiligheid en leefbaarheid in hun wijk ervaren. Daarnaast wordt ook aandacht 

besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, het functioneren van de 

politie en de kwaliteit van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Zo’n enquête geeft 

inzicht en dat is nodig om de juiste acties te ondernemen. Naast deze enquête 

zorgen wij voor een meldpunt waar bewoners terechtkunnen met hun 

opmerkingen, vragen en zorgen. 

Wat ons betreft is de tijd van praten, onderzoeken doen en plannen maken voorbij. 

Nu zijn concrete acties nodig. Wij denken dat de kans daarop groter is wanneer 

delen van het Veiligheidsdossier verantwoord overgedragen worden aan een 

wethouder. Deze wethouder kan integraal de regie pakken op groepen die 

problemen veroorzaken. Uiteraard mag dit geen conflict opleveren met de 

wettelijke taken en bevoegdheden die de burgemeester op het gebied van 

Veiligheid/Openbare orde heeft.  

3.3. Afval en beheer van de openbare ruimte: we willen een schone stad 

Gouda kan trots zijn op de beste warenmarkt, beste bibliotheek, beste binnenstad, 

maar een schone en goed onderhouden stad zijn wij zeker niet. Bewoners ergeren 

zich volop (top 5 ergernis) aan te volle vuil/papier/glascontainers, zwerfvuil op 

straat, in perken en in het water of slecht onderhouden groen en wegen.  

Door het invoeren van Afval Scheiden Loont is er een ander systeem van afval 

ophalen ingevoerd. Zowel bewoners als de vuilnisophalers moeten hier nog erg 

aan wennen. Wij geloven dat Afval Scheiden op termijn financieel loont. Maar, het 

afval moet wel op tijd en goed opgehaald worden.  Daarom zijn wij blij dat in een 

nieuw contract met Cyclus de nieuwe afspraken over het ophalen van afval 

glashelder zijn vastgelegd. Daarbij zijn de kosten voor de gemeente aanzienlijker 

lager dan voorheen. Wij zullen er de komende jaren strak op toezien dat dit 

contract wordt nageleefd en dat de juiste balans tussen service en kosten in stand 

gehouden wordt. Pas dan profiteren we echt van de invoering van Afval Scheiden 

Loont.   
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Het contract met Cyclus voor het beheer van de openbare ruimte is opgezegd 

vanwege de slechte prijs/prestatieverhouding en de vele klachten vanuit inwoners. 

Hierdoor ontstaat er ruimte voor een andere aanpak. Wij willen een nieuwe partner 

zoeken die waar voor zijn geld levert, en wij willen bewoners, wijkteams, 

verenigingen en bedrijven actief betrekken bij het beheer. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de Stichting Singelpark. Echter, goed beheer van de openbare ruimte 

geldt niet alleen voor de binnenstad waar de toeristen komen, maar voor geheel 

Gouda.  Wat ons betreft moet daar meer aandacht vanuit de gemeente aan 

besteed worden.     

Om te zorgen dat iets wat schoon is, ook schoon blijft, willen wij strenger 

handhaven. Dat kost geld, maar dat hebben wij ervoor over om op termijn ook op 

het lijstje van schoonste en best onderhouden steden te komen.  De middelen 

hiervoor kunnen worden gevonden in de forse besparing die met de nieuwe 

contractering voor afvaldiensten en openbaar beheer zijn bereikt of nog bereikt 

zullen worden.  

3.4. Verkeer en parkeren: goede bereikbaarheid en goede 

parkeervoorzieningen 

Wij willen dat Gouda te voet, per fiets, openbaar vervoer en met de auto goed te 

bereiken en te doorkruisen is voor bewoners en bezoekers. 

Toeristen en bezoekers aan de Goudse binnenstad moeten snel en gemakkelijk, bij 

voorkeur in en op de daarvoor bedoelde parkeergarages- en terreinen parkeren. 

En deze parkeervoorzieningen moeten goedkoop zijn. Wij pleiten voor een 

onderzoek naar het goedkoper maken van de grote parkeergarages en terreinen 

aan de randen van de binnenstad. Bij voorkeur worden de eerste twee à drie uur 

gratis parkeren mogelijk zoals in Zoetermeer en vele andere kernen in de regio. In 

de wijkwinkelcentra van Gouda is wel sprake van gratis parkeren, dat willen wij zo 

houden.  

De laatste jaren is wel nieuwe parkeergelegenheid gekomen (Bolwerk) maar 

vooral aan de zuidkant van de stad is weinig tot geen gelegenheid voor parkeren 

voor bezoekers vanuit de Krimpenerwaard. Tijdens de zomer komen wij vooral 

camperplaatsen tekort. Wij willen onderzoeken of het terrein van Goudasfalt 

hiervoor ingezet kan worden. Direct en meer parkeren aan de zuidkant levert 

minder autoverkeer op en er ontstaan nieuwe looproutes door de Goudse 

binnenstad. Dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor het sluitend maken van de 

business case Goudasfalt. Maar niet alleen in de binnenstad is parkeren een 

probleem. Veel wijken van Gouda staan vol met geparkeerde auto’s. De komende 

vier jaar ontvangen wij graag signalen hierover zodat wij ermee aan de slag 

kunnen.  

Voor fietsen moet extra parkeergelegenheid gemaakt worden. Ook hier moet dat 

slim verdeeld worden. Kijk waar fietsen zich ophopen, dat is vaak ook de beste plek 

om voorzieningen te maken. Maar, deze extra fietsplekken mogen niet ten koste 
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gaan van de al schaarse parkeerplekken voor auto’s. De fietsenstalling op de kop 

van de Kleiweg is een goede eerste aanzet.  Op het probleem echt op te lossen, zal 

meer moeten gebeuren en dat willen wij de komende vier jaar aanpakken. Om te 

zorgen voor een goed gebruik willen wij ook gekeken worden naar methoden van 

handhaving die de gemeenschap geen geld kosten maar zichzelf bedruipen zoals 

in Den Haag en Amsterdam.  

Een grote ergernis voor bewoners, bedrijven en leveranciers zijn de 

wegwerkzaamheden die soms de gehele stad op slot zetten. Wij begrijpen dat 

onderhoud en infrastructurele projecten noodzakelijk zijn,  maar dan natuurlijk wel 

zo snel mogelijk uitgevoerd en afgestemd op elkaar. Wij willen dat hier veel 

strakker regie op gevoerd wordt door de gemeente en dat de 

informatievoorziening aan bedrijven, bewoners en bezoekers verbetert.   

3.5. Gouda waterstad: innovatieve kansen oppakken 

In de binnenstad staat het water in de grachten op sommige plekken slechts 10 

cm onder het maaiveld. Door het veranderende klimaat vallen er steeds meer 

heftige buien, waardoor veel water in korte tijd afgevoerd moet worden. En dat 

wordt steeds moeilijker, waardoor sommige delen van de binnenstad onder water 

kunnen lopen. En het inklinken van onze veenbodem maakt het probleem alleen 

maar urgenter. 

Om dit aan te pakken zijn verschillende oplossingen mogelijk, onder andere:  

• Het ontdempen van grachten om een grotere waterberging te krijgen; 

• Een hogere afvoercapaciteit door meer openingen te maken van grachten 

naar singels; 

• Het grootschalig onderheien of opvijzelen van hele huizenblokken; 

• Het afkoppelen van regenwater van het rioolsysteem, waardoor bij 

hoosbuien de kans op wateroverlast en "overstort” veel kleiner is; 

• Wegwerken van het achterstallig onderhoud van het rioolsysteem. 

Op dit moment worden al verschillende scenario’s bekeken en oplossingen 

uitgewerkt. Daarbij zijn het Rijk, de Provincie, het Waterschap en vele andere 

partijen betrokken. Gouda wordt nu al gezien als beste voorbeeld van dit probleem. 

Nergens zijn de gevolgen groter dan in Gouda. Gelukkig zijn er diverse particuliere 

initiatieven (Die Goude, Watergilde, Havensluis etc.) die het waterprobleem in 

Gouda mede willen aanpakken en willen combineren met het verfraaien en 

verlevendigen van onze stad.  

Wij steunen deze initiatieven, maar vinden het belangrijk dat deze initiatieven 

meer gecoördineerd gaan optreden als onderdeel van een totaal langere termijn 

plan voor Gouda Waterstad. Hierin moet de gemeente de regie nemen en met nog 

meer urgentie het probleem aanpakken. Ook moet er meer aandacht komen voor 

de (co)financiering ervan. Gezien de vele partijen die hierbij betrokken zijn is dit 
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een ingewikkelde opgave, waarbij voor de financiering slechts beperkt naar de 

gemeente (lees: alle inwoners van Gouda) mag worden gekeken.   
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4. Werken en leren 

4.1. Werken: samen met ondernemers meer banen creëren 

Al sinds de oprichting zetten wij ons in voor het stimuleren van werkgelegenheid 

voor iedereen. Gevestigde bedrijven koesteren wij als kostbaar bezit: zij zijn de 

motor van onze economie. Zij creëren kansen, welvaart en banen. Het is dus van 

het grootste belang dat onze ondernemers ruimte krijgen voor initiatieven die 

werkgelegenheid opleveren en dat de gemeente samen met ondernemers 

optrekt om dit doel realiseren.  

Een mooie manier om lokale bedrijven tot verdere bloei te laten komen, is door 

plaatselijke bedrijven als eerste de gelegenheid te bieden mee te dingen bij 

aanbestedingen en inkoop van werkzaamheden. In dezelfde lijn als wij onze lokale 

ondernemers vragen mensen aan het werk te helpen, vinden wij dat de gemeente 

lokale bedrijven moet helpen met beschikbare werken. Hen moet actief gevraagd 

worden om mee te doen met de aanbestedingen van de gemeente.   

Onze houding richting ondernemend Gouda is er een van stimulans: ‘ja, tenzij’ in 

plaats van ‘nee, mits’ past bij de positieve grondhouding van onze partij.  Een 

optimaal ondernemersklimaat creëren is essentieel voor de toekomst van Gouda. 

Wij zetten ons actief in om bedrijven naar Gouda halen. Zo heeft onze wethouder 

in dit college onder andere het gerenommeerde ICT opleidingsinstituut Supinfo 

benaderd en gevraagd naar Gouda te komen.  

Het faciliteren van ondernemerschap vinden wij belangrijker dan regels, verboden 

en boetes. Zo zijn wij een tegenstander van het zonder meer heffen van belasting 

of boete op leegstaande panden. Wel kunnen wij ons voorstellen dat een boete of 

het heffen van belasting als ultiem dwangmiddel gebruikt wordt om een eigenaar 

te bewegen iets te gaan doen met zijn leegstaande pand. Maar, we vinden het veel 

belangrijker dat de gemeente in gesprek gaat met eigenaar en ondernemers om 

een goede invulling te zoeken.   

De lokale lasten voor ondernemers willen wij verder verlagen. Openingstijden 

mogen wat ons betreft geheel vrijgegeven worden. En laat ondernemen vooral 

over aan diegenen die dat het beste kunnen: onze ondernemers. 

4.2. Leren: passende stages en onderwijs voor elke jongere 

Een leven lang leren is nodig om in deze constant veranderende maatschappij 

mee te kunnen doen. Daarom is een goede startkwalificatie is onontbeerlijk voor 

de jongeren in Gouda. De meeste jongeren redden dit zonder extra ondersteuning, 

maar niet allemaal.  

Het vinden van voldoende stageplaatsen blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk. 

Wij willen onze goede verstandhouding met de ondernemers van Gouda inzetten 

zodat elke jongere, ongeacht zijn/haar achtergrond, een passende stageplek vindt.  
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Uitval door persoonlijke omstandigheden willen we voorkomen door de 

samenwerking tussen partijen in de zorg, scholen en ouders te ondersteunen. 

Aandacht voor het voorkomen van schulden en zo vroeg mogelijk signaleren en 

ingrijpen vraagt om nauwe samenwerking, daarna is snelle actie is essentieel. Wij 

willen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en thuissituatie, de kans en de 

mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. 
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5. Zorg 

Sinds 2015 draagt Gouda de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Participatie. Voor de 

uitvoering krijgt Gouda ook minder geld vanuit het Rijk.  Een grote verandering die 

veel inwoners raakt. Wij zijn het eens met de gedachte dat op gemeenteniveau 

meer maatwerk geleverd kan worden tegen lagere kosten. De afstand tussen 

inwoners en de gemeente is kleiner, men kan zich verdiepen in persoonlijke 

situaties waardoor meer maatwerk mogelijk is. Maar dat kost tijd en vereist vaak 

een andere manier van (samen)werken. 

5.1 Inkoop van zorg: een betere kwaliteit en lagere kosten  

Wij willen in alle domeinen van de zorg bij de inkoop de voorkeur geven aan 

zorgaanbieders die innovatief organiseren en samenwerken, en die daarmee 

onnodige kosten voorkomen en kwalitatief goede zorg leveren.  

5.2 Jeugd: één regisseur per gezin/jongere  

Zorgwekkend is de situatie in de Jeugdzorg: steeds meer gemeenten hebben te 

maken met tekorten. Dat moet landelijk opgelost worden. In Gouda willen wij een 

andere manier van werken: juist in gezinnen waar het jongeren betreft waar 

meerdere problemen spelen, is het van het grootste belang dat één persoon 

overzicht bewaart: één regisseur, één plan. Dat moet een kundig iemand zijn die 

het vertrouwen geniet van de jongere en die stevige keuzes kan maken. 

Zorgaanbieders moeten leveren wat echt nodig is, er moet geen overlap in het 

zorgaanbod voor een jongere zitten: dat demotiveert en is bovendien duur, 

waardoor andere vormen van ondersteuning onhaalbaar worden. Zorgaanbieders 

moeten gestimuleerd worden om samen te werken, bijvoorbeeld in de overdracht 

van informatie, zodat trajecten echt maatwerk worden en geen herhaling van 

zetten.  Wij vinden het belangrijk dat jongeren een goede toekomst hebben en wij 

zetten ons graag in om dit voor onze kwetsbare jeugd te bereiken. 

5.3 Terugkeer naar werk: ervaring opdoen mogelijk maken  

Zinvol werk en kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud geeft mensen 

waardigheid. Wij zijn voor een sociaal vangnet in Gouda wanneer dat nodig is, 

maar langdurig een minimale uitkering krijgen zonder uitzicht op verandering, 

daar wordt niemand beter van. Wij vinden het belangrijk dat iedereen naar 

vermogen mee doet.  

Om meer mensen aan het werk te krijgen willen wij heel actief de samenwerking 

met de Goudse en regionale ondernemers zoeken en een banenpool opzetten. De 

statische kaartenbakken moeten verdwijnen, vraag en aanbod brengen wij samen 

in deze dynamische banenpool. Zo doen mensen relevante werkervaring op, 

hebben ze een inkomen, terwijl dit ondernemers de kans biedt op een veilige 

manier een werknemer te vinden.  
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De huidige job-integratietrajecten in Gouda willen wij onder de loep nemen: hoe 

succesvol zijn deze? Of is sprake van draaideur trajecten en worden mensen 

verplicht tot het doen van werk terwijl zij zelf andere ideeën voor zinvol werk 

hebben? 

Van mensen die toch langere tijd van een uitkering moeten leven, verwachten wij 

een bijdrage aan Gouda die past bij hun mogelijkheden. De groep mensen die wel 

kan maar niet wil werken of bijdragen pakken wij hard aan. Of je nou schoolverlater 

bent of voormalig directeur, wij willen dat mensen eruit halen wat er in zit, hun 

schouders eronder zetten en aan de slag gaan. Wij faciliteren daartoe de 

mogelijkheden. 

5.4 Armoede en Schulden: voorkomen is beter dan genezen 

Het motto ‘iedereen doet mee” gaat meestal niet op wanneer je langere tijd in 

armoede leeft zonder uitzicht op verbetering al dan niet gecombineerd met het 

hebben van schulden. Wij hebben ons in de afgelopen jaren verdiept in de 

problematiek en gezien dat het probleem in Gouda groot is. Relatief weinig 

mensen worden daadwerkelijk geholpen wanneer zij bij de Gemeente aankloppen 

voor hulp bij het aanpakken van armoede en schulden. 

De gemeente heeft in een brede dialoog met de stad het armoedebeleid opnieuw 

bekeken. Wij ondersteunen de richting van dit nieuwe beleid. Enkele maatregelen 

om de effecten van armoede te verzachten, zoals de invoering van de 

Rotterdampas, zijn in gang gezet. Het in eigen beheer nemen van de 

schuldhulpverlening zorgt ervoor dat de gemeente weer echt de regie moet gaan 

nemen. Dat is hard nodig na jaren van slechte tot matige dienstverlening door een 

externe partij. We zullen de overgang in 2018 dan ook heel kritisch volgen.  

“Voorkomen is beter dan genezen” is echt van toepassing op de 

schuldhulpverlening. Wij vinden dat in Gouda veel meer aandacht dan nu moet 

uitgaan naar voorkomen en het eerder signaleren van problemen. De toegang 

moet laagdrempelig zijn, bij voorkeur in de wijken zelf. Bij vroege meldingen zijn 

de problemen nog te overzien, wordt erger voorkomen en blijven de 

maatschappelijke kosten zo laag mogelijk. Dit betekent dat alle instanties 

(professioneel en vrijwillig), bedrijven en bewoners moeten gaan samenwerken 

om snelle melding en hulp mogelijk te maken.  Wij zullen ons inzetten voor 

duurzame ondersteuning en/of subsidiëring van alle partijen en organisaties die 

hieraan een structurele en waardevolle bijdrage kunnen leveren. En laat ook de 

mensen die schulden hebben meepraten over de beste aanpak. Zij weten als geen 

ander wat ook echt werkt.  

We willen ook meer aandacht voor herfinanciering of overname van schulden om 

te bekijken dit onder bepaalde voorwaarden een oplossing is. 

In de aanpak verdienen jongeren extra aandacht, vooral de jongeren in gezinnen 

die al langer in armoede leven. Starten met schulden op jonge leeftijd is meestal 

het begin van een leven in armoede. Voor huishoudens die langere tijd van de 
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Voedselbank in Gouda afhankelijk zijn willen we mogelijk maken dat voldoende 

gezond voedsel (volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum) beschikbaar is. 

Dat is vooral belangrijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen. 
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6. Sociaal 

Gouda Positief wil er voor alle Gouwenaars zijn, wij denken niet langs de lijnen van 

geloof, afkomst of politieke kleur. Wij zijn voor een samenleving waarin we ook 

daadwerkelijk goed met elkaar omgaan en aan de slag gaan om van Gouda een 

stad te maken, waar het goed wonen, werken en leven is. En wij waarderen 

mensen die daarin het initiatief nemen en met goede ideeën en initiatieven 

komen. 

6.1 Burgerparticipatie: actieve ondersteuning van initiatieven 

In Gouda zijn zeer veel vrijwilligers actief en het bruist van de activiteiten. En dat 

alles komt vanuit de mensen zelf. Als voorbeeld kunt u denken aan initiatieven 

rond sport, cultuur of het leefbaarder maken van een buurt.  

Maar, voor jongeren is relatief weinig te doen in Gouda. Wij willen meer aandacht 

voor het mogelijk maken van initiatieven door en voor jongeren. Ons netwerk 

willen we inzetten voor de nodige ondersteuning. 

Via de stichting GoudApot kunnen aanvragen voor een gemeentelijke bijdrage ten 

behoeve van eenmalige burgerinitiatieven ingediend worden. In een aantal 

gevallen wordt deze werkwijze als omslachtig en traag gezien, met bovendien als 

onbedoeld nevenaffect dat voor jaarlijks terugkerende en vaste activiteiten van 

bijvoorbeeld de wijkteams veel moeite voor een bijdrage gedaan moet worden. Zo 

krijgen we het signaal dat sommige initiatieven een structurele en wezenlijke 

sociale/zorgbehoefte dekken en aanvraag via GoudApot niet de juiste route is. Wij 

nemen dit signaal serieus en gaan aan de slag om te onderzoeken of dit soort 

initiatieven op een andere manier ondersteund moeten worden. 

Voor dit soort initiatieven vinden wij het belangrijk dat de initiatiefnemers een 

gezond bedrijfsplan maken zodat het initiatief zichzelf op termijn kan betalen en 

een duurzaam onderdeel wordt van de Goudse samenleving. Indien hulp en 

ondersteuning nodig is voor maken van een dergelijk bedrijfsplan dan zullen wij 

zorgen dat dit gefaciliteerd wordt. Zo maken wij initiatieven mogelijk, terwijl wij de 

gemeenschap niet op hoge kosten jagen. En de initiatiefnemers laten we in hun 

eigen kracht. Dat is onze positieve filosofie voor initiatieven en die zullen we ook op 

andere terreinen kiezen. 

Onder actieve ondersteuning van initiatieven verstaan we ook dat de gemeente 

een minder passieve rol inneemt in het proces om te komen tot realisatie. Of het 

nu om bouw- evenementen of andersoortige vergunningen gaat, in onze ogen laat 

het gemeentebestuur voor- en tegenstanders van een initiatief te veel aan hun lot 

over.  Ambtelijk wordt er wel mediation en/of procesbegeleiding aangeboden, 

maar op bestuurlijk niveau blijft men vaak afzijdig. Wij willen dat ook het bestuur 

veel meer betrokken raakt bij voor Gouda belangrijke initiatieven, waarbij voor- en 

tegenstanders elkaar soms in de haren vliegen. Het bestuur moet daar meer de 

regie pakken om tot een goede oplossing trachten te komen.  
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6.2 Verenigingen en wijkteams: beloon goede samenwerking 

Sport, vrijwilligers- en andere verenigingen brengen mensen bij elkaar met een 

gezamenlijke interesse of passie. Zij zijn onmisbaar voor de Goudse samenleving. 

De inzet van vele vrijwilligers is nodig om deze organisaties draaiende te houden. 

Er is vraag naar vrijwilligers, maar ook aanbod. Het digitale 

Vrijwilligersinformatiepunt (VIP/GOUD voor elkaar) laat dat op heldere wijze zien.  

Desondanks hebben verenigingen moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en 

te houden. Wij willen ons gaan inzetten om voor de verenigingen die zich daarvoor 

aanmelden, vrijwilligers te zoeken.  Daarbij gaan wij ons richten op de mensen die 

al geruime tijd in een uitkeringssituatie zitten. Wij zijn van mening dat iedereen, 

mits ondersteund door de vereniging, een zinvolle bijdrage kan leveren.  

Wijkteams kennen de mensen in de wijk en kunnen vaak heel helder en 

onderbouwd aangeven wat nodig is. Om zaken voor elkaar te krijgen is, een goede 

afstemming en samenwerking tussen de wijkteams, (sport) verenigingen, de 

sociale teams, scholen en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Wij 

vinden het belangrijk dat deze samenwerking gebaseerd moet zijn op een 

duidelijk doel, plan van aanpak, heldere taken en verantwoordelijkheden en 

passende financiering. In de komende periode willen we bekijken waar deze 

samenwerking beter georganiseerd kan worden, zodat meer bereikt kan worden 

met dezelfde middelen. 

6.3. Integratie: zo snel mogelijk meedoen door minder obstakels 

Wij vinden het belangrijk dat nieuwe Nederlanders zich snel onderdeel voelen van 

de Goudse maatschappij. Het snel leren van de Nederlandse taal, ondersteuning 

bij de administratieve rompslomp in onze gedigitaliseerde samenleving vol met 

loketten voorkomt problemen. Gelukkig zien we dat veel vrijwilligers betrokken 

zijn bij het laten inburgeren van nieuwe Nederlanders, maar het kan nog beter. Om 

volwaardig mee te kunnen doen, is het vinden van werk, het doen van een 

opleiding of vrijwilligerswerk essentieel. Wij willen ons inzetten voor het 

verminderen van obstakels voor deze mensen, zodat ook deze nieuwe inwoners 

van Gouda hun toekomst positief tegemoet kunnen zien.  

Wat ons wel zorgen baart is dat Gouwenaars zich afzetten van onze maatschappij. 

Of zich buitengesloten voelen. We zien jongeren in de Marokkaanse gemeenschap 

radicaliseren en dat is gevaarlijk. Wij vinden dat op het lokale niveau vroege 

signalering en gerichte interventie de kern van het preventieve werk moet zijn. 

Daarbij is de samenwerking met andere gemeenten en het OM en islamitische 

organisaties heel belangrijk. De aanpak zoals die op dit moment door Gouda wordt 

uitgevoerd, is niet concreet genoeg. Wij willen ook hier concrete resultaten en 

“bewaking” van mensen die vatbaar zijn voor radicalisering. 
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7. Onze andere aanpak: Goochem Gouda  

Gouda Positief onderscheidt zich als een partij van pragmatische denkers, doeners 

en doorzetters. We zijn dat allemaal gewend vanuit onze diverse achtergronden. 

Bij ons geen dogmatische, landelijk aangestuurde visies. En we doen niet aan 

verkokeren maar geloven in samenwerking. Juist door verschillende visies op een 

probleem los te laten, deze samen te brengen en een gesprek op gang te brengen, 

kunnen mooie resultaten ontstaan. 

7.1. Goochem Gouda: innovatie door samenwerking 

Goochem Gouda staat voor een goede en hechte samenwerking tussen burgers, 

instellingen, bedrijven en gemeente: “samenwerken is het nieuwe innoveren”.  

Dat betekent ook dat wij elkaars taal proberen te spreken en te begrijpen en 

respectvol omgaan met ieders wensen en belangen.   

De ambtelijke organisatie is van oudsher procedureel en intern gericht en op het 

stellen van regels en het handelen volgens die regels. Wij willen dat de gemeente 

Gouda veel meer extern en doelgericht wordt, en in het belang van onze burgers, 

bedrijven en instellingen dingen mogelijk wil maken. En dat ook op een efficiënte 

wijze doet. 

Bewoners, bedrijven en instellingen willen te maken krijgen met duidelijke regels, 

een faire opvolging van deze regels en aangesproken worden in een taal die zij 

kunnen begrijpen. De toegenomen digitalisering zorgt ook voor afstand tussen 

burgers, instellingen en overheid en vermindert directe communicatie. Hierdoor 

kunnen dingen soms behoorlijk misgaan: je aanvraag voor zorg komt niet door, 

een formulier wordt per ongeluk verkeerd ingevuld en dat kan vervelende 

gevolgen hebben. 

Wij denken dat hier nog een wereld te winnen is: minder maar duidelijke regels, 

meer direct contact als nodig, eenvoudiger taal in brieven, goede en eenvoudige 

toegankelijkheid van instellingen en websites instellingen, de samenwerking 

zoeken, waar nodig buiten de box denken en maatwerk toestaan.   

7.2. Wij maken jouw Gouda Positief!  

In dit verkiezingsprogramma willen wij u duidelijk maken waar we de komende 

vier jaar aan willen werken om Gouda vooruit te helpen. We hopen daarom dat u 

ons uw stem gunt op 21 maart 2018.  Dank u voor uw vertrouwen. 



	

 

 

20 

Nawoord 

Als lokale partij willen wij in de komende jaren al verder kijken dan 2022. Wat voor 

stad willen we zijn over 15-20 jaar? Naar verwachting wonen dan 80.000 mensen 

in Gouda. Wie zijn dat? Waar woont en werkt men? Welke voorzieningen zijn 

nodig? En hoe houden we Gouda leefbaar, veilig en sociaal?  

Deze veelomvattende vragen verdienen, wat ons betreft, de nodige aandacht in de 

komende jaren.  
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WIJ  

MAKEN 
 

 

Onze top 10 van de kieslijst v.l.n.r. Wim Schmidt, Sjane Marie Koppers, Theo Kerstholt, 

Dejana Dupovac, Jan de Laat, Toby Tredgett, Maurice Veurman, Rachid Karkache, 

Jitske Janmaat, Patricia Vos. 

	

	


