
 
 
 

twitter  @CDAGouda  
facebook /CDAGouda  
website  www.cdagouda.nl  

 
 

1 
huibert.vanrossum@gouda.nl -  06 147 98 072  
teun.hardjono@cdagouda.nl - 06 533 15 001  
eppy.boschma@gouda.nl - 06 533 91 341  
martijn.vanderwind@gouda.nl  - 06 478 36 789 

Fractieflits 

CDA Gouda 

NIEUWSFLITS NR. 3 -  maart 2015  
 
Het CDA stoomt door! 
De Provinciale Statenverkiezingen en die 
voor de Waterschappen liggen alweer 
achter ons. Ze verliepen succesvol voor 
het CDA. Heel Nederland kleurt weer 
groener! Wij zijn echt blij dat onze oud-
wethouder Marco Kastelein nu bestuurder 
is voor het Waterschap Rijnland. Veel 
Gouwenaars hebben hun stem aan het 
CDA gegeven. Waardevol! 
 
Ook is ons bestuur van CDA Gouda 
versterkt en telt nu zeven leden. Dat is 
goed nieuws. Hans Alderliesten is 
verkozen tot voorzitter. Succes! 
 
Inmiddels zijn de onderhandelingen voor 
de vorming van een coalitie in de 
Provinciale Staten in Zuid-Holland gaande. 
Het CDA doet volop mee. 
 
In Gouda heeft de gemeenteraad in maart 
opnieuw gesproken over de bestemming 
van de Prins Willem-Alexander Kazerne 
(PWA). De verwachte besluitvorming is 
uitgebleven omdat het college te elfder ure 
de eigen plannen aanpaste. U leest er in 
deze nieuwsflits meer over. Ook wordt 
ingegaan op andere politieke actualiteiten 
in Gouda: Koudasfalt, de zorg in Gouda en 
het participatiebeleid.  
 
De eerste drie maanden waarin de 
gemeente verantwoordelijk is voor veel 
zorgtaken, zijn voorbij. Er bestaan letterlijk 
nog veel ‘zorgen’! Denk alleen al aan de 
huishoudelijke hulp, het PGB-alarm 
(persoonsgebonden budget), jeugdzorg en 
de stapeling van lasten voor mensen. U 
leest er meer over. 
 
Rest ons u goede Paasdagen toe te 
wensen. 
 
Fractie CDA Gouda; Huibert van Rossum, 
Teun Hardjono, Eppy Boschma en Martijn 
van der Wind 

CDA Gouda boekt succes 
Het college heeft naar aanleiding van 
vragen onder aanvoering van CDA-
raadslid Eppy Boschma, Groen Links en 
alle oppositiepartijen, de inning van de 
eigen bijdrage voor jeugdzorg voorlopig 
opgeschort. Deze zouden ouders sinds 
januari moeten betalen en kon oplopen tot 
1500 euro per jaar. Ook gemeenten als 
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en 
Alphen a/d Rijn hebben soortgelijke 
besluiten genomen. Het CDA is blij dat het 
college deze stap heeft gezet en hoopt dat 
van dit uitstel afstel komt.  
 
PWA kazerne; een klucht! 
Besluitvorming over de bestemming van 
de PWA-kazerne stond op 11 maart 
gepland. Er moest o.a. door de raad 
worden besloten over 2 kredieten voor het 
kunnen huisvesten van de Ark en Gemiva 
in de kazerne. Dit dan gezamenlijk met het 
islamitisch centrum El Wahda. Het plan 
dreigde te sneuvelen omdat er geen 
meerderheid voor was. Te elfder ure gaf 
het college aan dat er een verzoek was 
gekomen van het bestuur van El Wahda 
met het aanbod om over te gaan tot 
vestiging van een kleiner islamitisch 
centrum in de PWA kazerne. Hoeveel 
kleiner werd overigens niet duidelijk.  

 
Vervolgens ontspon zich een 
beschamende klucht. De coalitie weigerde 
de veranderende plannen 11 maart 
inhoudelijk te bespreken en ontnam 
daarmee de volledige oppositie de 
mogelijkheid om inhoudelijk het gewijzigde 
plan te bespreken. Tegelijkertijd werd 
geweigerd het originele plan helemaal van 
de agenda te halen zodat met een 
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compleet schone lei zou kunnen worden 
begonnen. De voltallige oppositie bracht 
daarop weer het plan in, waarvoor eind 
vorig jaar nog een meerderheid in de raad 
bestond (toen VVD nog voor), om weer 
over te gaan tot het plan waarin uitsluitend 
De Ark en Gemiva zouden worden 
gehuisvest in de PWA kazerne. Deze keer 
steunde de VVD niet. Daarmee was 
wederom voor de gezamenlijke oppositie 
de maat vol en de klucht compleet! Een 
motie van wantrouwen werd ingediend, 
maar zoals te voorspellen was, haalde 
deze motie het niet. Coalitie versus 
oppositie. Volgt u het nog?  
 
Het college gaat nu toch door met 
planontwikkeling langs de nieuwe lijnen 
die El Wahda, gezamenlijk met De Ark en 
Gemiva, voorstellen. Die drie partijen 
hebben elkaar gevonden en houden 
elkaar vast. Als CDA staan wij nog steeds 
kritisch in dit proces. Het college moet 
besturen en verantwoordelijkheid nemen 
om met een voldragen plan, dat deze keer 
op steun van de buurt kan rekenen, naar 
de raad terug te komen. De nieuwe 
deadline voor besluitvorming is 8 juli.  
 
CDA wil bodemonderzoek Koudasfalt 
Net als veel Gouwenaars zou CDA Gouda 
graag zien dat het terrein van Koudasfalt 
wordt omgevormd tot een mooie 
bestemming. De eigenaar, het bedrijf 
KWS, wil het terrein verkopen aan de 
gemeente. Echter in deze tijd van 
stijgende lasten moeten wij geen onnodige 
risico’s nemen. CDA raadslid Teun 
Hardjono stelt dat het noodzakelijk is om 
exact te weten welke bodemrisico's er 
zijn. CDA Gouda is tegen het opkopen van 
risicogrond zonder de juiste informatie te 
kennen! Echter een meerderheid in de 
raad heeft een motie van de ChristenUnie 
(CU) gesteund om de koop van het terrein 
van Koudasfalt mogelijk te maken. 
Bijzonder omdat het ontbreekt aan een 
concreet plan, een business case en aan 
een gedegen bodemonderzoek. De grond 
is hoogstwaarschijnlijk zwaar vervuild.  
 
De saneringskosten dreigen straks op de 
Gouwenaars te worden afgewenteld. CDA 
wil daarom dat wethouder Bergman eerst 

resultaten van de bodem(vervuiling) toont 
en ingaat op de exploitatie alvorens verder 
te gaan met gesprekken over aankoop 
 

De CU was deze mening aanvankelijk ook 
toegedaan, maar stapte een week later 
van die lijn af. Opmerkelijk omdat feiten in 
de tussentijd niet veranderden!   
 
Participatienota 
Meedoen in de samenleving! Dat is onze 
kern geweest bij de bespreking van het 
participatiebeleid in Gouda. Het betreft, 
naast de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Jeugdzorg, de 3e 
decentralisatie. CDA raadslid Huibert van 
Rossum wil dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt goed worden 
bijgestaan. En ook op wensen van 
werkgevers die een werkplek bieden, moet 
zo flexibel en innovatief mogelijk worden 
ingespeeld. Experimenten en sociaal 
ondernemerschap moet de ruimte krijgen. 
Een amendement van CDA Gouda op dit 
punt kreeg steun van een meerderheid. 
Evenals het pleidooi om de komende tijd 
de stapeling van lasten van de werkende 
groepen chronisch zieken en 
arbeidsgehandicapten, ouderen en 
gezinnen met  een inkomen net boven de 
120 procent van het wettelijk minimum 
loon in beeld te brengen. Dit geeft de 
mogelijkheid beleid mogelijk bij te stellen.  
 
Ouderen Savelberg krijgen Paasgroet 
Met een Paasgroet, in de vorm van een 
bloemetje, verrast CDA Gouda zaterdag 4 
april de bewoners van Savelberg. Dit zijn 
elk jaar heerlijke ontmoetingen. 
 
Oproep: Wilt u, wil jij een steentje 
bijdragen aan CDA-Gouda? Als 
ondersteuner van de fractie of door het 
bijhouden website/social media of …. ? 
Stuur een mailtje en meld je aan. We 
ontmoeten je graag! 


