
                                                                                                                               

Verkiezingsprogramma 2014 

Versterken van stad, wijk, buurt en burger 
 

 

Onze uitgangspunten  

Dit verkiezingsprogramma gaat natuurlijk over Gouda en alle concrete voorstellen van het 

CDA voor de komende jaren. Maar we beginnen met onze vier algemene uitgangspunten. 

Deze vier CDA-uitgangspunten helpen ons om uiteenlopende belangen zorgvuldig tegen 

elkaar af te wegen. In de komende jaren zullen bezuinigingen en omvangrijke extra taken 

vragen om flexibiliteit. Vaak zullen we naar bevind van zaken moeten handelen. Daarom 

geven we hier eerst aandacht aan onze uitgangspunten. Die gelden altijd. 

 

Het CDA kiest voor een overheid die mensen versterkt door hun recht en veiligheid te 

waarborgen. Wij willen goede kansen voor iedereen in het onderwijs , ruimte voor banen in 

Gouda en veiligheid op straat. Wij strijden tegen verruwing en tegen mensen die zich niets 

aantrekken van de anderen in deze stad. Dat noemen wij gerechtigheid. 

Het CDA wil helpen mensen te verbinden met elkaar. Niet de markt, niet de overheid, maar 

mensen brengen de oplossingen die Gouda nodig heeft als ze omzien naar elkaar. De 

participatiemaatschappij is ons idee. Burgers hebben initiatieven in sportclubs, wijken, 

kerken, ondernemingen, scholen, instellingen, stichtingen en verenigingen. Hun stem 

vertolken wij in de gemeenteraad. Dat noemen wij gespreide verantwoordelijkheid.  

Het CDA weet dat mensen soms zorg nodig hebben. Niet iedereen houdt altijd zonder hulp 

het hoofd boven water. Een uitkering, schuldhulpverlening of noodzakelijke zorg moet dan 

betaald worden door degenen die het gemakkelijker hebben in het leven. De overheid helpt 

om dit te organiseren. Wie kan bijdragen, vragen we dat ook te doen. Dat noemen wij 

solidariteit. 

Het CDA wil dat de gemeente vooruit kijkt. De toekomst is van onze kinderen. De schepping 

willen we zonder schuld of schade overdragen aan de volgende generatie. Daarom moeten 

wij nu zorgvuldig omgaan met het geld van de gemeente en moet onze manier van leven en 

werken vanzelfsprekend verantwoord zijn. Dat noemen wij rentmeesterschap. 



                                                                                                                               

 

Onze visie op Gouda 

Wij weten dat Gouda een prachtige stad is met mooie woonwijken, een aantrekkelijke 

historische binnenstad en veel verschillende bedrijven. Maar het zijn de Gouwenaars zelf die 

deze stad maken en zijn. Het CDA Gouda wil en durft te bouwen op deze mensen.  

Gouda heeft een relatief goede economische uitgangspositie. Op termijn zijn meer banen in 

de techniek, het toerisme en de zorg mogelijk. De investeringen in de afgelopen jaren in het 

zwembad, verschillende nieuwe winkels, de inrichting van de binnenstad, het hotel en de 

parkeergarages ondersteunen de mogelijkheden.  

Veiligheid heeft lang de hoofdrol gespeeld in Gouda, in de beeldvorming en op straat. 

Gelukkig is de ontkenningsfase voorbij. Er zijn stappen in de goede richting gezet. Maar de 

aandacht voor veiligheid mag nooit meer verslappen want de problemen zijn niet weg.  

De financiële situatie van de gemeente Gouda is zorgelijk. Jarenlang is telkens een beetje 

ingeteerd op reserves. Daar komen in de komende jaren nieuwe bezuinigingen bij. Maar dat 

betekent niet dat er niets meer kan of dat er niets meer te kiezen valt. Integendeel, het gaat 

de komende jaren echt ergens over.  

 

Ons werk in de Goudse gemeenteraad 

Het CDA Gouda zet zich in voor alle mensen die met elkaar en voor elkaar willen leven, in 

families en gezinnen,  in buurten en bedrijven, op scholen, in de kerken en op de clubs. Wij 

zijn er niet voor de profiteurs, voor degenen die niet verder denken dan hun eigen 

parkeerplek en hun eigen portemonnee. In de gemeenteraad willen wij de stem zijn van de 

Gouwenaars die initiatieven ontplooien voor anderen. Daarom hebben wij de afgelopen vier 

jaar contact gehad met veel Gouwenaars. Dat blijven we doen.  

In de gemeenteraad wil het CDA Gouda op een fatsoenlijke manier duidelijke taal spreken. 

Wij zoeken naar oplossingen, niet naar problemen. Voor ons is daarbij elke straat belangrijk, 

al weegt uiteindelijk het belang van Gouda het zwaarst. Juist in deze tijd moet Gouda goed 

bestuurd worden. Met meer dan tien partijen in de gemeenteraad is het soms moeilijk om 

ingrijpende beslissingen te nemen. Politieke samenwerking in Gouda is dus belangrijker dan 

ooit. In het belang van Gouda staan wij open voor samenwerking met iedereen.   



                                                                                                                               

Thema 1: De familie is ons fundament, deel 1 

“De volwassenen zijn de stenen, de kinderen het cement.”  Godfried Bomans 

 

Je familie, dat zijn de mensen waarbij je je thuis voelt en waar je voor wilt zorgen. Met veel 

kinderen in Gouda gaat het goed. Er zijn verstandige en liefdevolle volwassenen die voor hen 

zorgen. Maar in Gouda krijgen ook meer kinderen dan in andere gemeenten de zwaarste 

jeugdzorg. Veilige buitenspeelruimte is er in Gouda minder. En nieuwe antwoorden zijn 

nodig op pesten – nu ook via internet – en op het toegenomen alcoholgebruik onder 

jongeren. 

 

CDA Gouda wil… 

1. … gezins- en kindvriendelijke wijken en buurten, in overleg met de bewoners. 

Buitenspelen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Schoolpleinen 

met stevige struiken en veel verstopplekken zijn leuk en dichtbij. Het CDA Gouda wil 

dat er een speelbos in de Goudse Hout komt.  

2. … dat pesten wordt gestopt. Soms gaat dat gemakkelijk, soms is dat lastig. De 

gemeente helpt scholen om van elkaar te leren. Leerplichtambtenaren helpen om de 

lastigste situaties op te lossen. 

3. … goed opgeleide gezinsvoogden. Ze doen belangrijk werk voor een kwetsbare groep 

kinderen. Zij moeten goed opgeleid zijn en veilig hun werk kunnen doen. De zwaarste 

zorg moet in Gouda weloverwogen worden ingezet. De verschillende organisaties 

voor kinderen en gezinnen met problemen moeten elkaar leren kennen en beter 

lokaal en regionaal gaan samenwerken. 

4. … een convenant alcoholgebruik. Sommige tieners drinken te veel. Dat is slecht voor 

hun gezondheid, hun schoolprestaties en hun strafblad. Winkeliers, horeca, scholen, 

ouders en sportclubs maken een plan van aanpak. De gemeente verbindt deze 

plannen met elkaar. 



                                                                                                                               

Thema 2: De familie is ons fundament, deel 2 

“De ouderdom is een prachtige kroon….“ Spreuken 16,31  

 

De zeventigers zijn de snelst groeiende leeftijdsgroep in Gouda, van 4.700 nu naar 6.700 in 

2020. Met veel ouderen in Gouda gaat het goed. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de 

Goudse samenleving, niet alleen als lokale consument, maar nog meer als grootouder, 

vrijwilliger, als luisterend oor met levenservaring. Het CDA Gouda weet dat ouderen, 

kinderen en kleinkinderen oog hebben voor elkaar en elkaars belangen. Maar de 

eenzaamheid kan ook hard toeslaan, bij jong en bij oud, bijvoorbeeld bij verlies van 

dierbaren of door minder mobiliteit. En de weg vinden in de gezondheidszorg is soms 

moeilijk door regeltjes  en het gebrek aan menselijk contact in bureaucratische organisaties. 

 

CDA Gouda wil…  

1. … zorg en huishoudelijke hulp die past bij mensen. Wie hulp nodig heeft, staat 

centraal, niet de standaarden en de checklijsten. Zorgverleners en zorgorganisaties 

werken efficiënt samen en maken afspraken in het belang van de cliënt. Dan lopen 

hulpverleners elkaar niet voor de voeten in één gezin. De gemeente koopt kwalitatief 

goede zorg in bij organisaties met weinig bureaucratie. Eén gezin, één aanpak, één 

regisseur is ons principe bij de decentralisaties van WMO, AWBZ en Jeugdzorg. 

2. … een duidelijke aanpak van eenzaamheid. Naast voldoende zorg en goede 

vervoersmogelijkheden, is  een rijk en gevarieerd aanbod nodig van activiteiten, 

bijvoorbeeld in zorgcentra of buurtcentra. Dan kan contact worden gelegd met 

bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, schoolkinderen of huisdieren. Het Vrijwilligerspunt gaat 

actief informatie verstrekken aan zestigers en zeventigers over vrijwilligerswerk. Hun 

inzet is hard nodig en het voorkomt eenzaamheid.  

3.  … extra aandacht voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door hen de ruimte te geven om 

de zorg af en toe over de dragen. Dit geldt in het bijzonder voor ouders en hun 

kwetsbare kinderen. Dat noemen we respijtzorg voor mantelzorgers. Organisaties die 

zorg leveren en dus naast mantelzorgers staan, gaan samenwerken.  

4. … dat de ouderconsulent behouden blijft en dat geïnvesteerd wordt in vrijwillige 

zorgconsultenten. Zij helpen met praktische informatie over zorgaanbieders. Dat 

gebeurt persoonlijk in een gesprek, niet via internet. De gemeente ondersteunt 

mensen die zich vrijwillig voor deze taak willen inzetten. 



                                                                                                                               

Thema 3: De samenleving, niet de overheid  

“Wie niets voor anderen doet, doet ook niets voor zichzelf.”  Johann Wolfgang von Goethe 

 

In deze lastige tijd blijkt dat de overheid de oplossingen niet “van de plank” haalt. De markt 

levert niet de benodigde stabiliteit. Het is de samenleving – alle mensen samen – die de 

stabiele en flexibele basis biedt. In Gouda zetten tienduizenden mensen zich in voor 

anderen, voor de buurt of voor de stad. Deze maatschappelijke initiatieven zijn van grootte 

waarde voor Gouda en de Gouwenaars. In het bijzonder vinden wij het vrijwilligerswerk 

belangrijk dat gedaan wordt bij de wijkteams, in de kerken, bij de scouting, voor de 

Weekendschool, de buurt initiatieven voor gemeenschappelijk groen en moestuinen, voor 

sportclubs en de ouderenbonden. 

 

CDA Gouda wil… 

1. … een gemeente die de inbreng van vrijwilligers serieus neemt, die zo nodig een 

netwerk van vrijwilligers coördineert, een gemeente die met verstand gebruik maakt 

van vrijwilligers en soms een stap opzij doet voor vrijwilligers. Want vrijwilligers zijn 

geen verlengstuk van de gemeente. Het CDA Gouda wil waar nodig financiële ruimte 

voor kleinschalige ondersteuning van vrijwilligers. Een voorbeeld van zo’n 

vrijwilligersinitiatief is het “Burennetwerk” voor een helpende hand en onderling 

contact, een initiatief van de gezamenlijke kerken voor alle inwoners van Gouda. 

2. … ruimte voor buren met een gezamenlijke moestuin in de eigen woonwijk. Een 

moestuin is gezellig, nuttig en leerzaam. We willen ook ruimte voor buren die samen 

energie opwekken of een plantsoen beheren, zoals in de Hoevenbuurt. Dat is 

maatschappelijk initiatief. De gemeente doet een stap terug in het openbaar groen. 

3. … geen bezuinigingen op sport- en scoutingverenigingen. Daar ontmoeten veel 

mensen elkaar op een positieve en actieve manier. Het ondersteunen van 

sportvrijwilligers met kennis en informatie is belangrijk. We willen een openbaar 

speelveld bijvoorbeeld in het park Oostpolder of in de Goudse Hout. Speelgroen is in 

Gouda belangrijker dan “mooi groen”. 

4. … “buurthuizen van de toekomst”. Dat zijn plekken waar wijkteams, verschillende 

vrijwilligersorganisaties en scholen, verenigingen en zorginstellingen samen werken. 

Zo kunnen ze elkaar leren kennen en elkaar versterken.  



                                                                                                                               

Thema 4:  Banen in Gouda want Gouda wil werken! 

“Het leven is meer maandagochtend dan zaterdagavond.”  Godfried Bomans 

 

In de huidige langdurige recessie verliezen steeds meer mensen hun baan en hebben 

bedrijven en ondernemingen het moeilijk. Daarom moeten we goed kijken naar 

mogelijkheden en kansen die er wel zijn. Een actieve gemeente zoekt en onderhoudt contact 

met alle kleine en grote, bestaande en nieuwe ondernemers en heeft oog voor moderne 

communicatiemogelijkheden.  

CDA Gouda wil …. 

1. …. gemeenteambtenaren die begrijpen hoe ondernemers denken. De ambtenaren 

kennen veel Goudse bedrijven en ondernemingen, spreken duidelijke taal, gaan 

redelijk om met vergunningen en komen snel in actie als dat nodig is.  

2. … een techniekpact om de maakindustrie en ICT-sector in Gouda te versterken. De 

gemeente brengt bijvoorbeeld het ID College, de technische vmbo’s, het technasium, 

de Driestar Hogeschool en de ondernemers bij elkaar aan tafel voor beter en meer 

techniek- en ICT-onderwijs op MBO- en HBO-niveau. Goed voor het vestigingsklimaat 

en voor banen voor jongeren. 

3. … een mooie, levendige binnenstad voor meer werkgelegenheid in het toerisme. Kaas, 

de drager van het imago van Gouda, maar ook stroopwafels, ons prachtige erfgoed 

en de mooie polders om ons heen: Gouda is aantrekkelijk voor verschillende toeristen. 

Er zijn ideeën genoeg die ondernemers samen met de gemeente willen uitvoeren: een 

mooie wandelroute van parkeerplaatsen naar binnenstad, betere parkeerverwijzing, 

mobiele parkeerapps, een goede ontvangst van bus- en treintoeristen, het 

openmaken van de havensluis voor meer pleziervaart en levendigheid in de stad.  

4. Er is ruimte voor kleine ondernemers in de zorg. De – particuliere – zorg is een 

groeisector. Het aantal Goudse 80-plussers groeit tot 2020 met meer dan 10%. Gouda 

heeft een goede regionale uitgangspositie met het ziekenhuis en de verpleeghuizen. 

Kleine ondernemers kunnen daaromheen maatwerk leveren met diverse diensten. 

5. … ruimte voor maatschappelijk betrokken bedrijven. Werkgelegenheid weegt in de 

belangenafweging voor het CDA Gouda zwaar, zeker als bedrijven oog hebben voor 

hun omgeving en zich inzetten voor buurt en stad: bedrijven die maatschappelijke 

stages aanbieden en zo de maatschappelijke stage in Gouda behouden. Jongeren 

ervaren hoe hun sterke kant de wereld een beetje leuker of beter maakt.  



                                                                                                                               

Thema 5:  Veilig in uw straat en buurt  

“Eerlijk duurt het langst”, Nederlands spreekwoord 

 

Gouwenaars willen gewoon veilig wonen en veilig over straat. Veiligheid heeft lang de 

hoofdrol gespeeld in de discussies in en over Gouda. Gelukkig is de ontkenningsfase voorbij. 

Er zijn stappen in de goede richting gezet en er wordt hard gewerkt. Nu is het risico dat de 

aandacht voor veiligheid weer verslapt. Dat willen we voorkomen. Veiligheid is en blijft een 

kerntaak van de gemeente en de politie. 

  

CDA Gouda wil … 

1. …. aanhoudende en onverminderde aandacht van politie en justitie voor de 

veelplegers in Gouda met een stevige aanpak. Naast een stevige aanpak is preventie 

samen met onder meer wijkteams en scholen belangrijk voor succes op de langere 

termijn. 

2. … meer samenwerking tussen burgers en politie. De politie gaat beter terugkoppelen 

op meldingen van burgers en ondernemers. Nu blijft het vaak een vraag of er iets is 

gebeurd met een melding. Meldende burgers en ondernemers zijn belangrijk voor de 

veiligheid in Gouda. In overleg met wijkteams zorgt de politie voor een 

veiligheidsaanpak per buurt en wijk. Buurtpreventieteams worden gestimuleerd.  

3. … geen nieuwe coffeeshop als één van de vijf bestaande coffeeshops dicht gaat. Twee 

coffeeshops minder, dat zou beter zijn. Gouda is gelukkig geen “coffeeshopstad” van 

naam en faam. Om de regionale aantrekkingskracht te beperken en om de overlast 

efficiënt te kunnen aanpakken, blijven de coffeeshops in de binnenstad. Ze verhuizen 

niet naar woonwijken of naar de rand van de stad. Coffeeshops blijven uit de buurt 

van scholen of andere kwetsbare instellingen. Het ideaal is een stad zonder 

coffeeshops. 

4. … een camera bij het station Gouda Goverwelle en een alcoholverbod bij 

speelplaatsen. Goverwelle is een prachtige woonwijk maar kwetsbaar voor 

jeugdoverlast. Die jeugd komt soms uit andere wijken maar ook uit Goverwelle zelf 

want daar wonen nu veel tieners. Met cameratoezicht worden de daders van de 

herhaaldelijke vernielingen rondom het station achterhaald. Een alcoholverbod bij 

speelplaatsen voorkomt een hoop ellende. 



                                                                                                                               

Thema 6:  Gouda prettig leefbaar  

“Fatsoen moet je doen.”  Jan Peter Balkenende  

 

Wonen in een schone en nette buurt is belangrijk. Met elkaar maak je de stad. Hoe de straat 

en buurt eruit ziet is een verantwoordelijkheid van alle inwoners samen met de gemeente. 

Fatsoenlijk omgaan met elkaar op straat, in het verkeer, op school en in winkels is niet altijd 

vanzelfsprekend. CDA Gouda vind de verharding tussen mensen zorgelijk. We hebben elkaar 

nodig in de stad. Samen kun je degenen die grenzen overschrijden respectvol aanspreken op 

hun gedrag. Samen is het gemakkelijker om het goede voorbeeld te geven. 

 

CDA Gouda wil … 

1. … schone en nette straten, voor bewoners en toeristen. De Vredebest – van station 

naar de Kleiweg – heeft een opknapbeurt nodig. Het is de entree van onze stad.   

2. … dat de gemeente bewoners en organisaties op tijd informeert als er iets verandert 

bij hen in de buurt. Dat kan gaan over het weghalen van stoplichten, over een 

mobiele snackbar voor de deur, over meer verkeersdrempels of een nieuwe gebruiker 

van een buurthuis. Wijken en buurten staan centraal voor de gemeente. Burgers op 

tijd informeren en beslissingen in eenvoudige taal uitleggen, dat is fatsoenlijk. 

3. …. dat hondenpoep altijd wordt opgeruimd. Hondenpoep is vies. Hondenbezitters die 

de poep niet zelf opruimen, krijgen een boete. Voor de luie baasjes word eenmalig de 

hondenbelasting gebruikt voor de registratie van deze honden in een DNA databank. 

Zo achterhalen we de luie baasjes. In overleg met wijk en buurt worden 

hondenspeelplekken aangewezen voor alle vrolijke honden en hun baasjes. 

4. … een collectief rustmoment zodat er ruimte is voor gezin, sport en vrijwilligerswerk. 

Het aantal koopzondagen is verruimd. Wij willen volgend jaar een brede evaluatie. 

Wat waren de kosten, wat waren de baten? Wat zijn de effecten geweest voor de 

kleine ondernemers, voor werknemers, voor gezinnen en vrijwilligers? Kleine 

ondernemers zijn belangrijk voor de – toeristische – identiteit van Goudse binnenstad. 

Hun belang telt, economisch en sociaal. 

5. … dat het Meldpunt Openbaar Gebied gebruik gaat maken van Twitter en Facebook. 

Dan kunnen burgers een foto opsturen via hun mobiele telefoon van het mankement 

of de schade op straat. Een foto zegt meer dan 1000 woorden. 



                                                                                                                               

Thema 7:  Een taak voor iedereen    

“We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.” Rom. 12, 6. 

 

Wij weten dat elk mens iets kan en dat een baan mensen goed doet. Het uitgangspunt is 

daarom dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zoeken naar een 

geschikte baan. Maar soms is een duwtje of een steuntje in de rug nodig. Ook mensen die al 

lang een uitkering hebben, kunnen in de wijken van Gouda bijdragen aan de samenleving. 

Daarnaast blijft een vangnet nodig in de vorm van bijvoorbeeld uitkeringen en een alerte 

schuldhulpverlening. Want pech bestaat en we laten mensen en hun gezinnen met pech niet 

langs de kant alleen achter. 

 

CDA Gouda wil … 

1. … meer banen en minder bijstand. Een baantje is de beste opstap naar een baan. Uit 

onderzoek blijkt dat cursussen en tests lang niet altijd effect hebben. Een baantje is 

leerzaam genoeg op zichzelf. Actief zoeken via “social media” zoals LinkedIn / 

Facebook is ook voor uitkeringsgerechtigden een “must”. Ter ondersteuning van de 

motivatie om een baan te zoeken, te accepteren en te houden, kan meer dan nu 

gebruik worden gemaakt van kortingen op de uitkering. Een tegenprestatie voor een 

uitkering is normaal. 

2. … meer schuldhulpmaatjes en meer aandacht voor het voorkomen van schulden. Veel 

mensen zullen hulp nodig hebben bij schuldproblemen. Schuldhulpverleners moeten 

snel en gemakkelijk door kunnen dringen tot allerlei organisaties. Schulden 

voorkomen is belangrijk, vooral voor de kinderen in deze gezinnen.  

3. ….  uitkerings-ambtenaren met een actuele kennis van de arbeidsmarkt, lokaal en 

regionaal. Zij kennen allerlei werkgevers en hun vraag naar werknemers. Dit is in het 

belang van degenen die tijdelijk ondersteund moeten worden met een uitkering en in 

het belang van Gouda. 

4. … 50 extra arbeidsplaatsen in Gouda voor mensen met een lichamelijke of psychische 

beperking. Zij horen erbij en willen graag hun mogelijkheden inzetten voor een 

werkgever. Met name voor jongeren met een arbeidsbeperking is het belangrijk om te 

kijken wat er met maatwerk samen met het bedrijfsleven kan. De gemeente geeft 

eerlijke informatie aan werkgevers en stimuleert hen om plaats te maken voor een 

loyale werknemer met een eigen gebruiksaanwijzing. 



                                                                                                                               

Thema 8:  Een huis om in te wonen 

“Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis.”  Gezegde uit India 

 

Woningbouw is lastig in deze tijd, in Gouda net zo goed als in alle andere gemeenten. Toch 

zijn er in de toekomst meer woningen nodig. Het CBS verwacht dat in de komende tien jaar 

de Goudse bevolking licht toeneemt, onder andere met enkele honderden twintigers en 

dertigers. Zij hebben een woning nodig voor de rest van hun leven. Maar de binnenstad en 

de mooie woonwijken zijn volgebouwd. De laatste stukjes groen moeten worden behouden 

voor ontspanning en spelen.  

Mensen verhuizen minder vaak en wonen dus langer in één woning. Een aantrekkelijk huis is 

dus – met verbouwingen –geschikt voor alle levensfasen.  

 

CDA Gouda wil … 

1. … het woningbezit stimuleren. Het hebben van een eigen woning is belangrijk. 

Mensen die hun eerste woning kopen, moeten op een verantwoorde manier worden 

gesteund om de stap te nemen naar de koopmarkt.  

2. …  de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Westergouwe behoedzaam aanpakken. 

Stap voor stap worden stukken ontwikkeld als daar in de markt belangstelling voor is.  

3. … het verbouwen van een woning eenvoudiger maken. Mensen willen vaker hun 

woning  aanpassen aan een nieuwe levenssituatie, in plaats van te verhuizen. Minder 

regels, minder controle. Soms is bijvoorbeeld een aanpassing van de eigen woning 

nodig zodat een vader of een moeder dicht bij het gezin kan wonen. De gemeente 

maakt ruimte voor dergelijke verbouwingen met een zorgdoel. 

4. … wijken herinrichten om Gouda veiliger te maken. Samen met de wijkteams en de 

woningbouwcoöperaties Mozaïek Wonen en Woonpartners MiddenHolland werkt de 

gemeente aan wijken die de moeite waard zijn om in te wonen. Dat zijn wijken waar 

ook genoeg betaalbare grote en kleine huurwoningen staan voor jong en oud. Een 

woningbouwcoöperatie is voor ons meer dan een beheerder van woningen. 

 

 



                                                                                                                               

Thema 9:    Gouda en de buurgemeenten  

“Een goede buur is beter dan een verre vriend.” Nederlands gezegde 

 

Gouda heeft goede buurgemeenten in het Groene Hart. Er zijn allerlei verbindingen over en 

weer met de omliggende gemeenten, vooral met Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, 

Zuidplas, Vlist met bijvoorbeeld Haastrecht als kern. De kinderen gaan bijvoorbeeld hier op 

school en Gouwenaars werken en recreëren in de omliggende gemeenten. We delen met 

sommige gemeenten problemen zoals de slappe bodem. In de komende jaren krijgen alle 

gemeenten er ingewikkelde taken bij, zoals jeugdzorg en uitkeringen voor 

arbeidsgehandicapten. Daarom is het goed om samen te werken met de omliggende 

gemeenten. Samen met de omliggende gemeenten staan we sterk en hebben we een eigen 

geluid naast de echte grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

 

CDA Gouda wil… 

1. … een regionale werkgelegenheidsaanpak. De kaartenbakken van de gemeenten 

moeten ook bij buurgemeenten bekend zijn. Een regionale winkelvisie en 

economische agenda voor de Groene Hart gemeenten helpt om samen 

bedrijventerreinen te herstructureren en winkelleegstand te bestrijden. 

2. … leren van de buurgemeenten als het gaat om de decentralisaties. Samenwerken 

levert waarschijnlijk goede oplossingen. We willen samen werken aan de organisatie 

van de Jeugdzorg, zodat professionals elkaar kennen op het moment dat het er op 

aan komt. We willen samenwerken bij de nieuwe organisatie voor de sociale 

zekerheid voor arbeidsongeschikten.  

3. … goed onderhouden verbindingen van en naar Gouda. Gouwenaars recreëren en 

maken gebruik van voorzieningen in de omliggende gemeenten en omgekeerd. 

Verbindingen van en naar Gouda moeten daarom goed onderhouden worden.  

4. … samen met alle buurgemeenten in het Groene Hart inzetten op het binnenhalen van 

bedrijven en Europese subsidies in de regio. 

  

 



                                                                                                                               

Thema 10:  Geld en de gemeente Gouda  

“Niets is zeker behalve de dood en de belastingen.”  Benjamin Franklin 

De gemeente Gouda hoort nu bij de 25 gemeenten met de hoogste lasten voor burgers. In 

2013 betaalt een gemiddeld gezin  €867,- aan OZB, reinigingsheffingen en rioolrecht. Dat is 

een hoog bedrag. In de afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur te vaak niet alert 

gereageerd op financiële tegenvallers. Aan het eind van het budget, hield de gemeente een 

stukje jaar over. Dit patroon is zorgelijk en past zeker niet bij deze financieel onzekere tijd. 

Tot slot krijgt elke gemeente minder geld van het Rijk in de komende jaren. Dat geldt ook 

voor Gouda. Waarschijnlijk moet er vijf miljoen of meer worden bezuinigd. 

 

CDA Gouda wil …  

1. … uit de top-25 van gemeenten met de hoogste lasten voor burgers. Het gaat dan om 

de OZB, de reinigingsrechten en het rioolrecht. Families zien hun lasten stijgen terwijl 

ze schulden willen aflossen. CDA Gouda wil de gemeentelijke lasten niet zo maar laten 

stijgen. Liever wat meer, vanzelfsprekend verantwoord, bezuinigen dan stijgende 

lasten. 

2. … sponsoring van bijvoorbeeld rotondes of andere openbare gelegenheden mogelijk 

maken. Het onderhoud van het groen kan worden overgedragen aan wijken, buurten, 

scholen en bedrijven zelf. Diversiteit is geen probleem. Bedrijven kunnen het groen 

onderhouden zoals zij het beste vinden voor hun “visitekaartje”.  

3. … sneller ingrijpen bij nieuwe financiële tegenvallers. De CDA fractie heeft in mei 2013 

het gemeentebestuur met succes hiertoe opgeroepen met een motie. Elke tegenvaller 

wordt direct gecompenseerd. Dit beleid moet worden voortgezet. 

4. … kritisch kijken naar alle subsidies. Liever wat meer bezuinigen dan stijgende lasten. 

Dat kan ook betekenen dat er gemeentelijke taken worden geschrapt. Kleine subsidies 

tot 25.000 euro aan verenigingen, wijken en buurten zullen daarbij worden ontzien.  


