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VAN DE VOORZITTER 

 
  
Door: Gerrit Schinkel  

voorzitter 
 
Als deze editie van Gouds Rood in uw mail verschijnt of op uw deurmat 
ploft zitten we in de laatste weken van 2013. Een jaar waarin toch het 
nodige is gebeurd, maar daar ga ik nu hier niet op terugblikken. Dat doen 
we op een later moment. Bijvoorbeeld op de ALV van 9 december a.s. 
Een belangrijke datum. Want dan stellen we ons verkiezingsprogramma 
2014 – 2018 vast. Niet alleen het verkiezingsprogramma, maar ook de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014 wordt dan 
door onze leden definitief vastgesteld. Verder in Gouds Rood kunt u hier 
meer over lezen. 
 
Inmiddels is het campagneteam gestart met haar activiteiten. Het zal 
nodig zijn om een heel goede campagne te voeren, zeker gezien de 
huidige stand in de diverse opiniepeilingen. Dat zijn dagkoersen zult u 
zeggen, maar toch. Van groot belang is dat we de kiezer duidelijk maken 
waar wij als Partij van de Arbeid in Gouda voor staan. Verschillende leden 
hebben zich al gemeld om hieraan mee te werken, maar we kunnen nog 
veel meer hulp gebruiken.  
 
Ik hoop velen van u te zien op 9 december. Mogen we goede discussies 
hebben en aan het eind van de avond kunnen zeggen:  
WE GAAN ER TEGENAAN!! 
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UITNODIGING ALV 9 december 2013 

 
  
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering PvdA afd eling Gouda 
 

Datum:  maandag 9 december 2013 
 
Plaats:  Café Résistance (te bereiken door tuin Ver zetsmuseum) 
 
Tijd:   20.00 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
 
2. Notulen ALV dd. 14 oktober 2013. 
 
3. Verkiezingsprogramma 2014-2018. 

Concept tekst verkiezingsprogramma 2014-2018 ter vaststelling. 
Amendementen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail uiterlijk 
donderdag 5 december aan de secretaris worden verzonden. De 
amendementen moeten kort en bondig zijn. 

 
4. Vaststelling kandidatenlijst raadsverkiezingen 2014. 
   
5. Lijstverbinding Gemeenteraadsverkiezing 2014. 
 
6. Begroting 2014 en jaarwerkplan 2014 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 
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Notulen ALV 14 oktober 2013 

 
  
 
Algemene Ledenvergadering PvdA Afdeling Gouda 14 oktober 2013 
 
Bericht van verhindering: Jaap Warners 
    Mark Maijenburg 
    Johan Veld 
    Ria Caljouw 
    Bep Rijsbergen 
    Peter den Boer 
 
1A Opening 
 
1B Mededelingen: 
- oproep van bestuur: Wie heeft er suggesties voor de nieuw leven 

in te blazen jaarlijkse vrijwilligeractie. 
- de nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 11 januari 2014, van 

16:00 tot 18:00 bij Resistance. 
- oproep van bestuur: Wie wil zich inzetten voor het organiseren van 

een lijsttrekkersdebat (op lijsttrekkersverkiezingen PvdA Europese 
verkiezingen 2014) 

 
2 Notulen ALV 13 mei 2013 
 De notulen zijn vastgesteld. 
 
3 Stand van zaken verkiezingen gemeenteraad 2014 
 Bespreken van 1 e concept verkiezingsprogramma: 
 

 Opmerkingen algemeen 
- Er worden landelijke elementen in het concept herkend 
- Lokale elementen mogen benadrukt worden 
- Een paragraaf cultuur zou toegevoegd kunnen worden 
- Bij publicatie mag het programma voorzien worden van 

voorbeelden 
- Mag concreter en minder abstract 
- Verhalen toevoegen, met gebruik van landelijk format 
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 Opmerkingen per paragraaf (paragraafnaam cursief) 
 
 Iedereen doet mee 
- Wat betekent de participatiestaat in vergelijking met de 

verzorgingsstaat? 
 
 Werk en inkomen 
- Mag samengetrokken worden met ‘Plan van de Arbeid’ 
 
 Plan van de Arbeid 
- De naam van deze paragraaf is te beladen. ‘Social Return’ is een 

betere benaming. 
- Verbindingen met bedrijfsleven belangrijk 
- Ondernemershuis 
- Arbeidshandicap 
- Werkzoekenden zowel vanuit vraag als aanbod benaderen 
- ‘verplicht vrijwilligerswerk’ er uit, liever ‘sterk appèl’ 
 

Armoede en schuldenproblematiek 
- Beschrijving toevoegen van geld-terug-regeling 
- Ook armoede aanpakken wanneer er (nog) geen schulden zijn 
 
 Onderwijs 
- Visie op BSO (stimuleren in scholen of niet?) en kinderopvang 
- Vreedzame school, vreedzame wijk 
- Doorgaan met weekendschool? 
- ‘technische opleidingen’ wordt ‘arbeidsmarkt-relevante opleidingen’ 
 
 Zorg voor elkaar 
- Zorg voor vrijwilligers, vrijwilligersbegeleiding 
 
 Financiën 
- Deze paragraaf aan als eerste of als laatste opnemen 
 
 Lasten voor de burger 
- Deze paragraaf zou onder ‘Financiën’ moeten vallen 
 

Sport 
- Buurtsport is een succes 
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 Veiligheid 
- geen opmerkingen 
 

Politiek, bestuur en dienstverlening 
- Eventueel iets met digitale inspraak? Of dat maar laten voorlopig? 
 
 Uitvoering 
- Deze paragraaf opnemen in paragraaf 

‘Politiek, bestuur en dienstverlening’ 
 

Integratie doen we samen 
- ‘Marokkaanse-Nederlandse probleemjongeren’ vervangen door 

een formulering waar álle mogelijk ontspoorde groepen onder 
vallen 

 
Wonen en Bouwen 

- Er is een tegenstelling tussen de zin ‘We gaan bouwen’ en ‘We 
gaan creatief om met leegstand’ 

- ‘Leegstand creatief aanpakken’ is een actieplan, geen visie 
- Welstandsbeleid, vrij laten of in stand laten? 
- Opmerkingen over toerisme verplaatsen naar paragraaf 

‘Economische zaken’ 
 
 Economische zaken 
- Deze paragraaf laten aansluiten bij paragraaf ‘Werk en inkomen’ 
 

Bereikbaarheid en openbaar vervoer 
- Een opmerking toevoegen over intercitystation Gouda? 
- Locatie busstation 
 
 Wijken 
- ‘Kinderwerk’ vervangen voor containerbegrip ‘jeugdwerk’? 

(waar zowel kinderwerk als jongerenwerk onder vallen) 
 
Natuur en milieu 

- Tekst over natuur ontbreekt nog 
 
Aanwezigen die later nog opmerkingen hebben kunnen nog deze week 
contact opnemen met de fractie of bestuur. 
 



 8

Over de gesprekken die de adviescommissie voert met kandidaat-
raadsleden, kan worden gezegd dat de gesprekken nog gaande zijn. 
 
4 Campagne activiteiten 

Leden die een rol willen spelen in het campagneteam, wordt 
gevraagd om nu of later contact op te nemen met het bestuur. 

 
5 Actuele lokale politiek 

Wegens het uitlopen van de vergadering wordt dit punt 
overgeslagen. 

 
6 Rondvraag 
 Er zijn geen vragen 
 
 Sluiting  van de vergadering om 22:35 
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Piet 
 

  
Door: Co Caljouw 
 
Als wat ouder kind heb ik in mijn jeugd diverse keren voor Zwarte Piet 
gespeeld op basis van een repertoire van wel 25 Sinterklaasliedjes. 
Moeke (dit alles speelde in Vught in de oorlogstijd) had mij zwartgemaakt 
met verbrande kurk en uitgedost in een door haar zelf uit juten zakken 
genaaid Pietenpak. In de handen een roede van wilgentwijgen en een zak 
om de stoute kinderen in te stoppen. 
 
Later heb ik ook nog een wel zeer eerbiedwaardige Sinterklaas vertolkt op 
de zaak van mijn jongste zoon in Vlaardingen, omgeven door als Zwarte 
Piet uitgedoste vrouwelijke werknemers. 
 

 
 
Maar om mijzelve nu te beschouwen als een pedofiele racist, zoals ik 
onlangs in mijn krant las, dat gaat wat ver. Politiek incorrect dan? In 



 10

diezelfde tijd hadden we een joodse familie bij ons ondergedoken en 
nadat de Teutonen verdwenen waren stemde mijn vader na een SDAP-
verleden al direct voor de PvdA en dat is hij tot zijn dood op hoge leeftijd 
blijven doen. Zijn zoon, ik dus, heb dit voorbeeld ook maar niet één keer 
geschonden.  
 
Zwarte Piet heeft in mijn beleving geen seconde model gestaan voor een 
anders getint kind. Hij was zo zwart omdat hij door de schoorsteen klom 
nadat de Sint, ook al op het dak met zijn witte schimmel, meeluisterde of 
er geen stoute kinderen beneden wortels in hun klomp hadden gelegd om 
via het paard zo van hun grote schuld af te komen. 
 
Moet dit sprookje nu vanuit de Verenigde Naties de das om worden 
gedaan? Ik weet dat er in mijn partij vele medestanders zijn voor zoiets als 
Groene Pieten (niet geel want dan komt Azië ons te na). Wit mag van hen 
vanzelfsprekend ook want die bleekscheten, zoals de witte medeburgers 
door de Mexicanen  worden genoemd, hebben het kolonialisme op hun 
geweten en onze verklede Pietjes doen  de minder wit tot donkerbruin 
getinte medemens maar aldoor aan deze periode denken (volgens de 
“correcten”). 
Ik hoef hier niet te getuigen dat ik tegen discriminatie van wie of wat dan 
ook ben en artikel 1 van onze grondwet doet er zelfs nog een schepje 
bovenop. 
 
Wie discrimineert is bovendien wettelijk strafbaar. Maar om nu een van de 
leukste kinderfeesten op aarde af te schaffen of op z’n minst anders in te 
kleuren; dat gaat mij veel en veel te ver. Zo zelfs dat ik, toch een redelijke 
internationalist, me teweer wil stellen tegen het verdwijnen of tot een 
karikatuur verworden van een van onze laatste Nederlandse tradities.  
Of worden we helemaal door Santa Claus en de Kerstman ofwel de 
Angelsaksische cultuur, naast het verdwijnen vrijwel van onze taal, 
afgeluisterd en wel, overgenomen door Uncle Sam (niet ome Tom 
uiteraard). Over mijn “dead body”! 
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Woningbouwbeleid en grondpolitiek 
 

  
Door: Arie Slinger 
 
Ooit schreef ik over de woningbouw. Wat nu weer gebeurt, en wel over 
een broodnodige inventarisatie van de Goudse woningmarkt. Mensen 
huren via een corporatie of in de particuliere sector, dat wil zeggen in de 
sector van de sociale huurwoningen of in die van huurwoningen in de vrije 
sector.  
Daarnaast zijn er mantelzorgwoningen, de kangoeroewoning (bestaande 
uit een grote wooneenheid plus een kleine wooneenheid voor de 
grootouders), de woongroep en de serviceflat. Uitputtend is de 
opsomming niet. Het geeft wel aan dat een onderzoek en een 
inventarisatie van de typen woningen noodzakelijk is. Zeker in deze 
crisistijd. Pas dan is de gemeente in staat om een behoorlijk woningbouw- 
en huurbeleid te voeren. Of op zijn minst te weten waar de knelpunten 
zich bevinden en/of de mogelijkheden. 
 
Een andere kwestie is  
het grondbeleid. Hoe  
betaalt de gemeente  
de verliezen op de  
grond? Met leningen  
en reserves en/of de  
verliezen op de grond  
koppelen aan de lokale 
lasten? Gaat de  
gemeente de ozb  
verhogen en eventueel  
andere heffingen?  
Hoeveel grond bezit de  
gemeente die zij niet kon verkopen aan projectontwikkelaars? 
 
De meeste burgers voelen de crisis in hun portemonnee. Komt daar nog 
bij, dat ze ook de rekening moeten gaan betalen op bouwgrondverlies? 
Welk gemeenteraadslid van de PvdA buigt zich over de jaarrekening van 
de gemeente en schrijft daarover een begrijpelijk artikel? Het wordt tijd de 
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burger goed in te lichten over de heffingen die de gemeente al of niet 
verhoogt (rijbewijs, paspoort, ozb-tarief, toeristenbelasting, 
precariorechten). Om nog maar te zwijgen over het sluiten van 
bibliotheken en het verhuren dan wel verkopen van historische panden, 
zoals het gotische stadhuis en het weeshuis. Wat de gemeente doet om 
de financiële gaten te dichten, betekent dat de burgers de rekening gaan 
betalen van het rijks-, provinciaal-, gemeente- en waterschapsbeleid. 
De burger ziet de gemeente, maar kent haar niet. Geldt dit eveneens voor 
het hele stadsbestuur, het college en de raad? 
 
P.S. Een bron waaruit ik citeer is de Geldgids van de 
 Consumentenbond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wist u dat… 

  
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw eigen gegevens in de 

ledenadministratie actueel kunt houden? 
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw voorkeuren voor inhoudelijke 

berichtgeving vanuit de partij kunt aangeven? 
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Begroting PvdA afdeling Gouda 2014 
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Concept Verkiezingsprogramma 

  
Sterker en Socialer 

Concept Verkiezingsprogramma PvdA Gouda 2014-2018 

Iedereen doet mee 

Tijden veranderen. Onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn 
in de laatste decennia te veel uit het zicht geraakt. De overheid moet 
ruimte maken waar het kan, loslaten in vertrouwen dat de burgers zelf 
weten hoe ze het hebben willen, onnodige regels schrappen, niet alles 
willen controleren, diversiteit van oplossingen toestaan. Maar er zullen 
altijd situaties blijven waar mensen het totaal niet zien zitten, waar ze het 
over de schoenen loopt. Niet elk mens is mondig en vaardig, en niet 
iedereen heeft het geluk dat vrienden of familie bijspringen. Dan moet er 
altijd de achtervang zijn dat de overheid klaarstaat om te zorgen dat 
iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden.  

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Gouda zijn (of haar) kansen 
grijpt. De kans om een opleiding af te maken, om te sporten en van 
cultuur te genieten. De kans om aan het werk te komen en om deel te 
nemen in sociale netwerken. De PvdA stelt vertrouwen in de sociale 
veerkracht van mensen. Je zorgt voor jezelf, voor je gezin en je helpt je 
vrienden. Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen. We investeren 
daarom in het versterken van de eigen kracht van mensen. Maar als het 
mis dreigt te gaan en het sociale netwerk redt het niet zelf, dan moet de 
overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Meer dan ooit vervult de 
gemeente daarbij een cruciale rol als uitvoerder van de Jeugdwet, de 
Participatiewet en veel taken uit de AWBZ. Ook de gemeente moet haar 
kansen grijpen, vindt de PvdA. Om samen met mensen die het even niet 
meer zelf kunnen, te zoeken naar oplossingen waarbij de mens en zijn 
sociale omgeving centraal staat, en niet het systeem. We vinden dat 
instituties en overheden meer moeten loslaten, en meer moeten 
aansluiten bij wat vanuit individuen en vanuit de samenleving zelf ontstaat. 
Als je redeneert vanuit eigen kracht, moet je (als overheid) die eigen 
kracht ook serieus nemen.  
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Werk en inkomen  

Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve 
manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is voor iedereen een 
baan. Om de werkgelegenheid te stimuleren is samenwerking tussen het 
bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming tussen 
opleidingen en banen (bij ons vaak in de zorg, de maakindustrie en in de 
ICT) is cruciaal. De gemeente is daarbij een onmisbare schakel. We willen 
dat mensen met een arbeidsbeperking straks zo veel mogelijk aan de slag 
gaan in reguliere banen met waar nodig loonsubsidie en begeleiding. De 
gemeente moet eraan bijdragen dat het voor werkgevers aantrekkelijk is 
om hen te plaatsen. De PvdA vindt dat de portefeuilles Werk en inkomen 
en Economische Zaken moeten worden gecombineerd. Voor het uitvoeren 
van sociaal beleid zijn immers uitstekende contacten met het bedrijfsleven 
vereist.  

Werk, werk, werk  

De PvdA wil samen met werknemers, het bedrijfsleven en het onderwijs 
een plan maken, gericht op werkgelegenheid, leerwerkplaatsen voor 
jongeren, participatiebanen en projecten voor 45-plussers. We willen 
daarbij nadrukkelijk aansluiten bij sectoren en soorten werk waar veel 
arbeidskrachten nodig zijn. Ingewikkelde regels die ondernemers 
belemmeren om mensen in te zetten, gaan we versimpelen. Bij 
aanbestedingen stellen we als gunningsvereiste dat minimaal 5% van de 
aanneemsom wordt gebruikt voor het inzetten van werklozen, jongeren en 
arbeidsgehandicapten. We willen dat de gemeente en gesubsidieerde 
instellingen het goede voorbeeld geven: 5% van het aantal 
arbeidsplaatsen moet worden gereserveerd voor langdurig werklozen en 
arbeidsgehandicapten. Voor uitkeringsgerechtigden is instromen in 
betaald werk de eerste prioriteit. De gemeente moet regels zo flexibel 
mogelijk toepassen om te zorgen dat uitkeringsgerechtigden zonder 
belemmeringen ook tijdelijk aan het werk kunnen gaan. De PvdA Gouda 
vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden maatschappelijk betrokken 
zijn. Vrijwilligerswerk kan helpen een afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te 
maken. Het uiteindelijke doel blijft betaald werk. We willen voorkomen dat 
de uitvoeringscapaciteit van de sociale dienst in beslag wordt genomen 
door het controleren of uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk doen, we 
willen ook voorkomen dat vrijwilligers betaalde krachten verdringen van de 
arbeidsmarkt. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. We 
gaan daarom door met het streng controleren en aanpakken van fraude. 
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Armoede  

Door armoede raken mensen en kinderen buitengesloten. De PvdA blijft 
armoede bestrijden, door mensen te stimuleren en te helpen om (door 
werk) uit de armoede te komen, bijvoorbeeld met cursussen en trainingen. 
Tegelijkertijd zetten we erop in om de ontwrichtende effecten van armoede 
te verzachten. Op de geld terug-regeling wordt niet bezuinigd.  We willen 
een fonds instellen voor kinderen van wie de basisbehoeften 
(winterschoenen, een winterjas, kunnen trakteren op je verjaardag) in het 
gedrang komen en sociale uitsluiting dreigt. Dit fonds voeden we met 
gemeentegeld, maar het is van belang dat een onafhankelijke derde partij 
wordt belast met de uitvoering. Zo kan meer maatwerk worden toegepast. 
De gemeente is gehouden aan formele en algemene regels die al snel 
leiden ongewenste juridisering, terwijl het de bedoeling van zo’n fonds is 
om snel en zonder onnodige bureaucratie te kunnen bijspringen.  

Schulden 

De PvdA hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. 
Bijvoorbeeld met budgetteringscursussen voor risicogroepen. Bij 
schuldenproblematiek is snel handelen geboden. Wachtlijsten bij de 
schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal twee weken start 
het traject. Armoedebestrijding is gebaat bij de Eén gezin, één plan, één 
regisseur-aanpak, waarbij verschillende betrokken hulpverleners goed met 
elkaar afstemmen, en waarbij ook de sociale omgeving van het gezin 
wordt betrokken.  

Onderwijs en voorschoolse voorzieningen 

Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de 
voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal, of bij 
programma’s voor kinderen met een taalachterstand. De PvdA wil dat die 
voorzieningen in Gouda overeind blijven. De afgelopen periode zijn goede 
resultaten bereikt bij de aanpak van schooluitval. Dit willen we voortzetten. 
We willen dat de gemeente als organisatie stageplekken en 
werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het MBO. We vinden dat de 
gemeente zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het MBO 
en het bedrijfsleven om te komen tot een betere aansluiting van onderwijs 
en arbeidsmarkt. Wij willen in Gouda graag het beste MBO van Nederland 
met gegarandeerde stageplekken. We stimuleren dat daarover afspraken 
worden gemaakt tussen scholen en bedrijfsleven. Samen met bedrijven 
stimuleren we dat jongeren kiezen voor technische en andere beroepen 
die aansluiten op de kansen in de arbeidsmarkt. Onderwijs en 



 17

arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrens daarom maken we hier 
afspraken over met de regio. We willen voor kinderen die iets extra nodig 
hebben, doorgaan met de Weekendschool. De PvdA vindt het belangrijk 
dat in wijken goede combinaties zijn van kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en scholen. Ook in het belang van ouders die de opvoeding van 
hun kinderen met werk combineren. We vinden het belangrijk dat de 
scholen en de gemeente samen optrekken tegen pesten. Daarom gaan 
we door met Vreedzame scholen. Het pedagogische anti-pestklimaat op 
scholen heeft ook positieve effecten in de wijken.  

Zorg voor elkaar 

We vinden we dat er voor mensen die het nodig hebben altijd hulp moet 
zijn. Draagkracht – zowel sociaal als financieel - is daarbij het leidende 
principe. Eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk, of worden getoetst aan 
het eigen vermogen. We vinden dat de gemeente de zorg gebiedsgericht, 
dichtbij mensen, moet organiseren. Daarbij is het cruciaal dat 
verschillende betrokkenen samenwerken. De bekostiging moet zo worden 
ingericht dat instellingen en professionals wordt geprikkeld om samen te 
werken. Marktwerking, concurrentie en uurtje-factuurtje hebben in het 
verleden niet geleid tot lagere kosten, wel tot een prikkel om meer 
productie te draaien (hogere kosten). De decentralisatie van de AWBZ 
gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan 
steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en pas in laatste 
instantie van professionals. We vinden ook dat iemand die gebruikt maakt 
van een gemeentelijke voorziening, daar iets tegenover mag stellen:  
iemand die een scootmobiel heeft gekregen, kan zelf mogelijk een ander 
helpen met het invullen van formulieren. De vraag: wat kan iemand zelf 
(wel) moet vanzelfsprekend worden.  

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De PvdA vindt dat in 
de wijk een sociaal (zorg)team moet zijn dat hulp biedt waar nodig. Dat 
betreft zorg, maar het gaat ook om het voorkomen van eenzaamheid en 
isolement. Binnen zo’n gebiedsgericht zorgteam werken professionals uit 
verschillende disciplines samen. Zo worden problemen niet vanuit één 
koker, maar integraal benaderd. Ook met de inzet van vrijwilligers.  

Meer algemeen is het belang van vrijwilligers cruciaal. De gemeente moet 
hen (blijven) ondersteunen en waarderen. Niet door als overheid allerlei 
dingen te bepalen wel door te faciliteren en te bemiddelen.  
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Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van de gemeente. Te veel kinderen 
krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. We vinden dat 
het consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere instellingen dicht bij 
het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is 
belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Dit 
voorkomt dat in te laat stadium dure tweedelijns voorzieningen nodig zijn.  

Het geld dat de gemeente krijgt voor de gedecentraliseerde zorgtaken 
moet ook echt voor zorg beschikbaar blijven in Gouda, vindt de PvdA. Bij 
ons zal geld dat overkomt voor jeugdhulp, ouderenzorg en de 
participatiewet ook uitgegeven wordt binnen het sociaal domein. Wij 
pleiten daarom voor een ‘schot’ in het sociaal domein tot dat duidelijk is 
geworden hoe taken worden uitgevoerd, en hoeveel geld dit kost. Zo 
garanderen we dat bij de PvdA geen lantaarnpalen worden gekocht van 
geld dat bedoeld is voor zorg.  

De PvdA hecht groot belang aan het bestrijden en voorkomen van 
overgewicht bij kinderen. We willen daarom budget vrijmaken om in 
Gouda mee te doen aan programma Jongeren op Gezond Gewicht. Dit 
programma waarbij ondernemers, sportverenigingen, onderwijs en 
gemeente samenwerken aan allerlei maatregelen tegen overgewicht, 
heeft in andere gemeenten geleid tot goede resultaten.  

Financiën 

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Dat geldt onder meer voor de Wmo. Wij vinden dat waar 
eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het 
meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). De beperkte 
mogelijkheden die er op dit gebied zijn wil de PvdA doordacht benutten. 

De verwachting is dat Gouda de komende periode verder moet 
bezuinigen. Cruciale uitgangspunten zijn voor ons dat we niet korten op 
armoedebeleid, dat we niet bij de duurste 25 gemeenten gaan behoren en 
dat cruciale voorzieningen overeind blijven. De PvdA kiest ervoor om 
bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit 
het oog verloren raakt. 

In Gouda zijn de huidige reserves te klein. De PvdA wil in de komende 
periode het weerstandsvermogen weer op peil brengen. We kijken kritisch 
naar (lang)lopende contracten/verplichtingen die de stad is aangegaan. 
Waar mogelijk passen we die contracten aan als dat voordelig is voor 
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Gouda. Het regiemodel met zijn ingewikkelde 
dienstverleningsovereenkomsten en tekort schietende mogelijkheden om 
te sturen, is niet steeds een succes gebleken. Waar nodig gaan we dit 
model herzien. 

Lasten voor de burger 

De PvdA blijft van mening dat in ieder geval de basisvoorzieningen in de 
stad overeind moeten blijven. Wij verwachten dat er daarom geen ruimte 
zal zijn om de gemeentelijke belastingen en tarieven te verlagen, we 
denken evenmin aan belastingverhogingen anders dan aanpassing aan 
de inflatie. Natuurlijk ontzien we de mensen met de laagste inkomens door 
gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding en 
gedifferentieerde tarieven. 

Sport en cultuur 

Bewegen is gezond. We vinden dat iedereen in Gouda moet kunnen 
deelnemen aan sport. Ook kinderen in gezinnen met een 
minimuminkomen. Zij kunnen daarvoor een beroep blijven doen op de 
Geld terug regeling. We zijn voor multifunctioneel gebruik van sportparken 
en accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor 
het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding AWBZ. 

Wij versterken de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen 
met scholen, buitenschoolse opvang en welzijn. De PvdA is enthousiast 
over buurtsport waarbij medewerkers van Sport. Gouda sportprojecten 
begeleiden in wijken. Daar willen we graag mee doorgaan. Gouda is 
waterrijk. Wij faciliteren schoolzwemmen voor leerlingen vanaf acht jaar 
die nog niet kunnen zwemmen.  

De bibliotheek, de Goudse Schouwburg, het Cultuurhuis de 
Garenspinnerij, en museum Gouda zijn voorbeelden van culturele 
voorzieningen die cruciaal genoemd mogen worden. De PvdA is 
enthousiast over de bloeiende samenwerking tussen de culturele 
instellingen, en met de Brede School/het onderwijs.  

Veiligheid   

De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het 
weerbarstige materie. Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn 
er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Dit 
is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie maar van 
alle Gouwenaars. Iedereen kan bijdragen door een oogje in het zeil te 
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houden, preventieve maatregelen te nemen aan de eigen woning en door 
verdachte omstandigheden te melden bij de politie. De PvdA is er voor om 
burgers meer bij de veiligheid in de wijk te betrekken. Binnen de 
verschillende wijkteams in Gouda willen we inventariseren  welke 
initiatieven geschikt zijn om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten. 
Het is daarnaast buiten kijf dat politie, justitie en de gemeente 
(stadstoezicht) kordaat moeten optreden tegen misdrijven, 
ordeverstoringen en overtredingen. Nog steeds zijn Marokkaans-
Nederlandse jongens (helaas vaak al op jeugdige leeftijd) 
oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. We zetten de lijn van 
grenzen stellen en perspectief bieden door. De top-60 aanpak sluit daarbij 
aan evenals het Integrale Veiligheidsbeleid. De PvdA vindt dat de 
professionaliteit van het Veiligheidshuis verder moet worden versterkt. De 
partners moeten meer de straat op om overlast gevende jongeren aan te 
spreken. Openbare vergaderingen van de veiligheidsdriehoek kunnen 
mogelijk bijdragen aan meer begrip tussen politie en justitie enerzijds en 
bewoners anderzijds. De PvdA wil onderzoeken of dit haalbaar is, 
bijvoorbeeld door het een keer uit te proberen en te evalueren.  

De PvdA wil dat koffieshops zich verplaatsen naar bedrijfsterreinen buiten 
de singels waar ze geen overlast veroorzaken. Wiet en andere softdrugs 
zijn immers steeds meer een afhaalartikel geworden. 

Politiek, bestuur en dienstverlening 

Burgers weten wat ze willen en willen invloed op beslissingen die hen 
aangaan. Politieke partijen en de gemeente moet hen daarvoor de ruimte 
geven, bij de meeste ontwikkelingen heeft de overheid (of de gemeente) 
tenslotte geen beslissende rol. De netwerksamenleving kan in veel 
gevallen zijn eigen boontjes doppen. Maar de overheid heeft wel een rol 
als groepen worden uitgesloten, bij botsende belangen of als mensen niet 
voor zichzelf kunnen opkomen. De PvdA vindt dat de gemeente moet 
loslaten als het kan, bevorderen wat wenselijk is en optreden waar het 
noodzakelijk is. Dat vergt kennis van en inzicht in de lokale samenleving. 
De PvdA staat al generaties met twee benen midden in de Goudse 
samenleving. We blijven investeren in goede contacten met zowel 
wijkteams en bewoners als met (PvdA)politici in op het provinciehuis en 
het Binnenhof in Den Haag.  

Samenwerking in grotere verbanden kan bijdragen aan meer kwaliteit, de 
organisatie minder kwetsbaar maken en aan lagere kosten. We zijn 
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voorstander van shared services: uitvoerende taken zoveel mogelijk 
samen doen met andere gemeenten. Bij deze regionale samenwerking 
zoeken we naast onze bestaande partners ook samenwerking met Alphen 
aan den Rijn en Woerden. De PvdA hecht aan goede dienstverlening voor 
burgers en bedrijven. Onnodige regels moeten worden geschrapt en 
uitvoering van regels moet worden vergemakkelijkt. Ondernemers en 
burgers moeten vergunningen digitaal kunnen aanvragen en gegevens 
digitaal kunnen aanpassen. Dat leidt vaak tot betere besluiten en minder 
bezwaarschriften. We zijn bijvoorbeeld voorstander van een systeem 
waarbij woningbezitters zelf de WOZ-taxatie-gegevens controleren en 
aanvullen.  

Uitvoering 

Veel mensen in de stad spreken ons aan op de uitvoering van zaken. Veel 
ergernissen van burgers gaan over zaken die niet goed lopen. De PvdA 
wil daar meer aandacht aan besteden. Burgers verwachten dat de stad 
schoon is en het groen er verzorgd bij ligt, verkeerslichten goed afgesteld 
zijn, dat ze hulp in de huishouding krijgen als dat is afgesproken en dat 
meldingen die burgers doen, goed doorkomen. Juist nu veel nieuwe taken 
de verantwoordelijkheid van de gemeente worden, komt het erop aan om 
de uitvoering goed te controleren.  

Integratie doen we samen 

De PvdA wil blijven investeren in het wegwerken van achterstanden van 
Marokkaanse-Nederlanders en groepen migranten. Daarvoor zijn goed 
onderwijs, betere huisvesting en opvoedingsondersteuning essentieel. 
Aan Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren moeten we nadrukkelijk 
grenzen stellen en tegelijkertijd perspectief bieden. Criminaliteit wordt 
gestraft evenals asociaal gedrag (zie Veiligheid). Vastgelopen gezinnen 
krijgen intensieve hulp van gezinsmanagers. Het is ontoelaatbaar dat 
ouders minderjarige kinderen geheel overlaten aan de straatcultuur. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De 
PvdA wil ouders die dit laten afweten daarmee confronteren. Dit houdt in 
dat soms ingrijpen ‘achter de voordeur’ noodzakelijk is. Ouders die zelf 
hulp zoeken kunnen terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. Gedeelde 
waarden en normen zijn het fundament van de samenleving. Tolerantie is 
een groot goed, maar we zijn niet tolerant voor mensen die kernwaarden 
zoals vrijheid en gelijke rechten (voor mannen en vrouwen, homo’s en 
hetero’s) niet erkennen. De PvdA vindt de emancipatie van individuen als 
het erop aankomt belangrijker dan die van de groep als geheel. 
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Individuele vrijheid gaat voor tolerantie ten opzichte van traditionele 
patronen in andere culturen.  

Wonen en bouwen 

De nieuwe woonwijk Westergouwe gaan we bouwen. De stad moet 
groeien, zodat nieuwe bewoners hier komen wonen en werken. De PvdA 
is voorstander van een gemengde woningvoorraad met dure en 
middeldure woningen en met voldoende betaalbare huurwoningen. We 
willen bevorderen dat de corporaties de voorraad betaalbare woningen 
uitbreiden. Bijvoorbeeld door het ombouwen van leegstaande kantoren tot 
woningen, de gemeente gaat dit ruimtelijk mogelijk maken. Particulier 
(collectief) opdrachtgeverschap en zelfbouw willen we meer dan voorheen 
mogelijk maken. De gemeente betrekt huurdersorganisaties bij het 
opstellen van de nieuwe Woonvisie en bij het maken van de 
prestatieafspraken met corporaties. Een belangrijke prestatieafspraak 
betreft het energiezuiniger maken van huurwoningen. Met de op te richten 
bewonerscommissie van huurders van woonwagenstandplaatsen gaat de 
gemeente als verhuurder regulier overleg voeren.  

We vinden dat er een nieuwe Stadsvisie moet komen om de ruimte 
ambities van Gouda voor de komende tien jaar vast te leggen. Voor de 
PvdA zijn die ambities: leegstand zo creatief en flexibel mogelijk 
aanpakken. Bij onze PvdA-Kamerleden bepleiten we een ander fiscaal 
regime voor vastgoedbeleggers waardoor het niet langer aantrekkelijk is 
om winkelpanden te laten leegstaan (in plaats van de huurprijs te 
verlagen). Ruimtelijk ordening willen we zo flexibel mogelijk invullen. Vrij 
als het kan, gereguleerd als het moet. Het welstandsbeleid gaan we 
aanpassen. Voor het (ver)bouwen van gebouwen, buiten de binnenstad 
en zijn randen is geen toestemming van de welstand meer nodig, tenzij 
het monumenten betreft. Wij willen uitgaan van vertrouwen. Niemand wil 
zijn huis lelijk maken. Het Goudse vaarwegenstelstel is uniek. Wanneer 
zich kansen voordoen is het onze ambitie om het unieke sluizen en 
grachtenstelsel en de ligging van Gouda als stad aan de rivier weer in 
oude luister te herstellen.  

De PvdA wil dat Gouda zijn wereldberoemde naam en handelsmerk beter 
gaat benutten om toeristen te trekken. Een goede samenwerking in het 
Groene Hart is cruciaal, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een 
vaarnetwerk zoals in het westelijk deel van de provincie ook al gebeurt. 



 23

Gratis wifi in de binnenstad en gastvrije bedieningstijden van bruggen en 
sluizen.  

Economische Zaken 

De PvdA vindt werk het belangrijkste en daarom zetten we alles op alles 
voor een optimale samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. 
Werkgelegenheid weegt zwaar mee bij het maken van keuzes. We willen 
bedrijven aan ons binden met een goed ondernemersklimaat: uitstekende 
(digitale) dienstverlening, goede infrastructuur en vermindering van 
regeldruk. Het is niet meer van deze tijd om alles gedetailleerd voor te 
schrijven. De PvdA wil waar mogelijk vergunningen vervangen door 
algemene regels. Toezicht wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd. We 
gaan uit van maatwerk, flexibiliteit en vertrouwen. Bedrijven waarvan we 
weten dat ze zich altijd netjes aan de regels houden, belonen we met 
vertrouwen. Bijvoorbeeld met meerjarige vergunningen en minder 
toezicht. Notoire overtreders pakken we juist hard aan. 

We zijn voor een ondernemershuis waar ondernemers en bedrijven elkaar 
opzoeken. Het aanbod in zo'n huis wordt door ondernemers zelf bepaald. 
Er is ruimte om te werken in een informele omgeving, voor workshops en 
om elkaar te ontmoeten en projecten op te starten. Het 
werkgeversserviceplein is er dichtbij gehuisvest.  

Bereikbaarheid en openbaar vervoer 

De doorstroming blijven we verbeteren door vervanging van 
verkeerslichten en herinrichting van knelpunten. Het busstation wordt 
vernieuwd en verbeterd en blijft op de huidige plek, ingepast in een 
bredere herontwikkeling van het Zuidelijk stationsgebied. De route van het 
trein – en busstation naar de binnenstad wordt autoluw. Er komt 
voldoende plek om fietsen fatsoenlijk en veilig te stallen.  

Wijken 

De fysieke wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda-Oost is volop in 
uitvoering. Beide wijken zijn aanzienlijk verbeterd. Ook andere wijken 
vragen de komende jaren specifieke aandacht. Samen met bewoners, de 
politie en de corporaties willen we de leefbaarheid in Goverwelle en 
Bloemendaal/Plaswijck verbeteren en de wijkvoorzieningen op peil 
houden. Bewoners en organisaties vinden elkaar in de actieve 
wijkaanpak. Wijkteams kunnen daarin een centrale rol vervullen. In de 
wijken moeten voldoende voorzieningen zijn voor iedereen, we hebben in 
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vorige perioden veel geïnvesteerd in trapveldjes en speelplekken. 
Welzijnswerk, sportverenigingen, culturele organisaties en de Brede 
School moeten nog meer samenwerken om alle kinderen te bereiken. 
Kinderen met de grootste achterstand hebben de meeste steun nodig, 
zowel financieel als met persoonlijke begeleiding. We monitoren of we 
deze kinderen voldoende bereiken.  

Professionals in zorg en welzijnswerk werken gebiedsgericht samen in 
sociale teams om mensen die een steuntje nodig hebben ‘erbij’ te halen 
op een laagdrempelige manier.  

Natuur en milieu 

De PvdA ziet het als een uitdaging om ook in een dichtbevolkte stad als 
Gouda voldoende ruimte te bieden aan natuur. We moeten zuinig zijn op 
de bomen in de stad. Initiatieven die natuur in de stad bevorderen, 
ondersteunen we. Bijvoorbeeld het (tijdelijk) beplanten van braakliggende 
terreinen en het beschermen van gierzwaluwen in de binnenstad.  

Samen met burgers en ondernemers maken we Gouda nog duurzamer. 
De PvdA wil dat huishoudens die veel doen aan het scheiden van 
huishoudelijk afval worden beloond, bijvoorbeeld met een systeem waarbij 
burgers louter betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanleveren. 
De gemeente moet een plan maken voor het aanpakken van zwerfvuil, 
bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van gedrag, het belonen van burgers 
die zelf de wijk opruimen en meer prullenbakken.  

De gemeente bevordert dat burgers en bedrijven investeren in 
duurzaamheidsmaatregelen. 
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HR: Vaststellen verkiezingsprogramma 

  
Voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma zijn diverse 
bepalingen uit het Huishoudelijk reglement van de PvdA van belang. 
Hieronder vindt u de relevante artikelen. 
 
Artikel 5.4. De besluitvorming over het verkiezings programma 

1. Het ontwerpverkiezingsprogramma wordt opgesteld door of onder 
verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. 

2. De afdelingsvergadering stelt uiterlijk 6 weken voor de wettelijke 
kandidaatstellingsdatum het verkiezingsprogramma vast. De 
vaststelling van het verkiezingsprogramma gaat vooraf aan het 
vaststellen van de kandidatenlijst. 

3. Het afdelingsbestuur zendt minstens 2 weken voor de 
afdelingsvergadering waarin het verkiezingsprogramma wordt 
vastgesteld, het ontwerpverkiezingsprogramma toe aan de leden 
van de afdeling. Daarbij wordt bekend gemaakt hoe de leden 
amendementen kunnen indienen en voor welke datum die 
beschikbaar moeten zijn. 

4. In de vergadering waarop het verkiezingsprogramma wordt 
vastgesteld, zijn de leden die woonachtig zijn in de gemeente 
waarin de verkiezingen plaatsvinden stemgerechtigd. De 
vergadering is openbaar, maar kan door de vergadering besloten 
worden verklaard. 

5. Een lid van een gemeenteraadsfractie is gebonden aan het 
verkiezingsprogramma dat voor deze verkiezingen is vastgesteld, 
tenzij hij voordat de ontwerpkandidatenlijst in behandeling wordt 
genomen door de afdelingsvergadering schriftelijk een 
zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt ten 
opzichte van onderdelen van het programma. 

6. De in lid 5 bedoelde binding wordt opgeheven, wanneer het 
afleggen van verantwoording over een afwijking van het 
verkiezingsprogramma niet leidt tot de terugroeping van het 
betrokken fractielid. 

7. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma worden de bepalingen inzake de 
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vergaderorde en besluitvorming, zoals beschreven in deel 1 van 
de reglementen, in acht genomen. 

 
Artikel 1.6. Besluitvorming over zaken, lid 4 t/m 8  

4. Elke daartoe bevoegde geleding of lid van een vergadering kan ten 
opzichte van een voorstel een amendement indienen dat strekt tot 
wijziging van een voorgelegd voorstel. Deze amendementen zijn 
vanaf het moment van indiening onderdeel van de besluitvorming. 
Amendementen die naar het oordeel van de voorzitter of de 
vergadering een strekking hebben die tegengesteld is aan het 
voorstel of daarmee geen verband houden, zijn ontoelaatbaar. Het 
verwerpen van een voorstel of van een gedeelte van een voorstel 
wordt niet aangemerkt als een amendement, maar staat altijd open 
aan de vergadering. Op een amendement zijn de bepalingen van 
lid 3 van toepassing. 

5. Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend 
besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf dat 
moment dit aangepaste voorstel als voorstel. Het komt in de plaats 
van het oorspronkelijk voorstel. Indien amendementen zijn 
ingediend op een onderdeel van het oorspronkelijk voorstel 
voordat deze is gewijzigd, dan worden de indieners van deze 
amendementen door de voorzitter in de gelegenheid gesteld te 
beoordelen of zij hun amendementen handhaven, wijzigen of 
intrekken. Indien een amendement door de indieners wordt 
gewijzigd, dan geldt vanaf dat moment het gewijzigde 
amendement als het te behandelen amendement. 

6. Het indienen, wijzigen of intrekken van een voorstel of een 
amendement is de verantwoordelijkheid van de eerste 
ondertekenaar van een voorstel of amendement, of de 
afgevaardigde van de geleding die een voorstel of amendement 
heeft ingediend. 

7. Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van 
een voorstel of amendement onvoldoende helder is voor het 
nemen van een besluit, kan hij de redactie aanpassen. Een 
dergelijke aanpassing kan alleen ongedaan gemaakt worden als 
een meerderheid van de vergadering daartoe beslist. 

8. Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of 
amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een 
dergelijke samenvoeging kan alleen ongedaan gemaakt worden 
als een meerderheid van de vergadering daartoe beslist. 
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Artikel 1.7. De stemming over zaken 
1. De stemming over zaken vindt plaats bij handopsteken. De 

voorzitter van een vergadering kan over zaken een schriftelijke of 
elektronische stemming laten plaatsvinden. De vergadering kan bij 
de stemming over zaken besluiten tot het houden van een 
schriftelijke of elektronische stemming. 

2. Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel 
aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte 
stemmen vóór het voorstel is uitgebracht, waarbij de blanco 
uitgebrachte stemmen buiten beschouwing worden gelaten. Als 
evenveel stemmen voor als tegen zijn uitgebracht, is het voorstel 
verworpen. Als geen stemming wordt verlangd, wordt het voorstel 
geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen. 

3. Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in 
volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke volgorde niet 
is aan te geven, bepaalt de voorzitter de volgorde van de 
stemming. Over elk onderdeel van een voorstel is afzonderlijke 
stemming mogelijk, op aangeven van de voorzitter of op verzoek 
van een lid van de vergadering. Een dergelijke stemming of een 
voorstel of een gedeelte daarvan gehandhaafd blijft, vindt niet 
eerder plaats dan nadat de tekst is vastgesteld waarover gestemd 
kan worden. 

4. Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over 
amendementen, vindt een (eind)stemming plaats. Als geen 
stemming wordt verlangd, wordt het (eind)voorstel geacht met 
algemene stemmen te zijn aangenomen. 
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HR: Vaststellen kandidatenlijst 

  
Voor het vaststellen van de kandidatenlijst zijn diverse bepalingen uit het 
Huishoudelijk reglement van de PvdA van belang. Hieronder vindt u de 
relevante bepalingen. 
 
Artikel 1.9 De stemming over personen in een vergad ering  
1. Indien bij de stemming over personen meer kandidaten beschikbaar 

zijn dan er plaatsen zijn toe te wijzen, geeft de voorzitter van de 
vergadering voorafgaande aan de stemming aan welke kandidaten 
beschikbaar zijn. 

2. De stemming over personen in een vergadering gebeurt schriftelijk of 
langs beveiligde elektronische weg op een wijze waardoor het 
uitbrengen van een stem een vertrouwelijk karakter behoudt. De 
uitslag van elke stemming wordt terstond aan de vergadering bekend 
gemaakt. 

 
Artikel 1.12. De stemming bij het vaststellen van e en kandidatenlijst 
1. Het vaststellen van een kandidatenlijst gebeurt aan de hand van een 

ontwerpkandidatenlijst die aan de bevoegde vergadering wordt 
voorgelegd door het bestuur of door een onafhankelijke commissie. Bij 
het vaststellen van een kandidatenlijst geschiedt de stemming plaats 
na plaats, te beginnen bij de eerste plaats op de lijst. 

2. Indien over het lijsttrekkerschap een geldige ledenraadpleging is 
gehouden, wordt de eerste plaats ingenomen door de kandidaat die bij 
de ledenraadpleging als beoogd lijsttrekker is aangewezen, tenzij de 
vergadering een andere beschikbare kandidaat verkiest met een 
meerderheid van minstens tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, waarbij de blanco uitgebrachte stemmen buiten 
beschouwing worden gelaten. 

3. Voor een plaats op de kandidatenlijst zijn kandidaat diegene die op de 
ontwerpkandidatenlijst voor die plaats is voorgedragen en anderen die 
door de stemhebbende leden van de vergadering worden 
voorgedragen uit de beschikbare kandidaten. De beschikbare 
kandidaten zijn de kandidaten die geplaatst zijn op de 
ontwerpkandidatenlijst en nog niet geplaatst zijn door de vergadering 
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en de kandidaten die vermeld zijn op de lijst van niet geplaatste 
kandidaten.  

4. Kandidaten kunnen zich te allen tijde, vooraf aan de vergadering en 
tijdens de vergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld, 
terugtrekken tot aan het moment dat zij geplaatst zijn door de 
vergadering. Als een kandidaat geplaatst is op de kandidatenlijst, kan 
hij zich niet meer terugtrekken. Een kandidaat die zich terugtrekt, dient 
dit kenbaar te maken aan de secretaris van de bevoegde vergadering 
of aan de voorzitter van de vergadering; als een kandidaat zich 
terugtrekt, is deze niet langer beschikbaar voor de lijst. 

5. Indien voor een plaats niet één of meer tegenkandidaten worden 
gesteld, is de op de ontwerpkandidatenlijst geplaatste kandidaat 
verkozen zonder dat stemming kan worden verlangd. Als naast de 
voorgestelde kandidaat één of meer kandidaten zijn voorgesteld voor 
een plaats, vindt een stemming plaats. 

6. De kandidaat die meer dan de helft van de geldig uitgebrachte 
stemmen op zich verenigt is verkozen, waarbij de blanco uitgebrachte 
stemmen buiten beschouwing worden gelaten. 

7. Indien voor een plaats op de kandidatenlijst tussen twee kandidaten 
gekozen wordt en zij behalen een gelijk aantal stemmen, dan vindt 
een herstemming plaats. Indien beide kandidaten dan opnieuw 
evenveel stemmen behalen, beslist het lot. 

8. Indien voor een plaats op de kandidatenlijst tussen drie of meer 
kandidaten gekozen wordt en geen van de kandidaten behaald bij de 
stemming meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, 
waarbij de blanco uitgebrachte stemmen buiten beschouwing worden 
gelaten, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met 
de meeste stemmen. De kandidaat die dan meer dan de helft van de 
geldig uitgebrachte stemmen, waarbij de blanco uitgebrachte 
stemmen buiten beschouwing worden gelaten, op zich verenigt is 
verkozen. Indien beide kandidaten in deze herstemming een gelijk 
aantal stemmen behalen, vindt een herstemming plaats tussen beide 
kandidaten. Als ook bij die herstemming deze kandidaten opnieuw een 
gelijk aantal stemmen behalen, beslist het lot.  

9. Indien bij de keuze tussen drie of meer kandidaten voor een plaats op 
de kandidatenlijst twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen 
behalen, terwijl minstens één van die kandidaten deel zou moeten 
uitmaken van een herstemming, dan worden alle kandidaten die dat 
betreft toegelaten tot de herstemming. De kandidaat die dan meer dan 
de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij de blanco 



 30

uitgebrachte stemmen buiten beschouwing worden gelaten, op zich 
verenigt is verkozen. Indien bij de herstemming kandidaten een gelijk 
aantal stemmen behalen terwijl geen kandidaat is verkozen of meer 
stemmen heeft, dan vindt tussen de kandidaten met een gelijk aantal 
stemmen een herstemming plaats. Indien dan deze kandidaten 
opnieuw een gelijk aantal stemmen behalen, beslist het lot. Indien de 
situatie optreedt dat in de herstemming tussen meer dan twee 
kandidaten geen kandidaat is verkozen en twee of meer kandidaten 
een gelijk aantal stemmen behalen, maar elk een lager aantal heeft 
dan de andere kandidaat, dan vindt eerst een herstemming tussen de 
beide kandidaten met evenveel stemmen plaats om te bepalen welke 
kandidaat in een herstemming treedt met de kandidaat met de meeste 
stemmen. 

10. Indien een tegenkandidaat verkozen wordt verklaard, schuiven de voor 
de betrokken plaats op de ontwerpkandidatenlijst voorgestelde 
kandidaat en de daarop volgende kandidaten op naar de 
eerstvolgende lagere plaats op de ontwerpkandidatenlijst. 

11. De vergadering kan voordat een kandidaat door de vergadering op 
een plaats is gezet een kandidaat de kandidatuur ontnemen; hiervoor 
is een meerderheid van minstens tweederde van de geldig 
uitgebrachte stemmen vereist, waarbij de blanco uitgebrachte 
stemmen buiten beschouwing worden gelaten. Op een dergelijk 
voorstel zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een 
stemming over personen. 

12. Indien een kandidaat die op de ontwerpkandidatenlijst is geplaatst zich 
terugtrekt na het vaststellen van de ontwerpkandidatenlijst en voordat 
hij door de bevoegde vergadering is geplaatst op de kandidatenlijst, of 
indien de bevoegde vergadering een wijziging aanbrengt ten opzichte 
van de voorgelegde ontwerpkandidatenlijst, is het aan het bestuur of 
de onafhankelijke kandidaatstellingcommissie die de 
ontwerpkandidatenlijst aan de vergadering heeft voorgelegd 
toegestaan wijziging aan te brengen in de ontwerpkandidatenlijst, met 
dien verstande dat de reeds door de vergadering geplaatste 
kandidaten geen andere plaats meer toegekend kunnen krijgen. 

13. Indien een kandidaat die geplaatst is op de ontwerpkandidatenlijst zich 
terugtrekt vóór de vergadering waarop de kandidatenlijst wordt 
vastgesteld, is het aan het bestuur of de onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie die de ontwerpkandidatenlijst voorlegt 
aan de vergadering toegestaan een andere kandidaat voor te stellen 
die tot dat moment niet beschikbaar was. Voordat in dat geval de 
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ontwerpkandidatenlijst in behandeling wordt genomen, dient de 
vergadering in te stemmen met de beschikbaarheid van een dergelijke 
kandidaat. 

14. De vergadering bepaalt de lengte van de kandidatenlijst, binnen de 
door de wet gestelde voorwaarden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Concept Kandidatenlijst Raadsverkiezingen 2014 
 

  
1 Rogier Tetteroo 
2 Marion Suijker 
3 Peter den Boer  
4 Michiel Sikkes  
5 Hein Pierhagen  
6 Najim Mohandis  
7 Johan Veld  
8 Max de Groot  
9 Khalit Tatou  
10 Klaas Bolt 
11 Siham Massrour  
12 Irene van Zevenbergen-Joele  
13 Khalid Boutachekourt 
14 Hetty Goedvolk  
15 Herman Klein 
16 Marianne Lint  
17 Wim Sonnemans  
18 José van Eijkelenburg  
19 Gerard Struijk 
20 Joka Ciere-Simi ć  
21 Ria Caljouw-Rooijackers   
22 Nils van Teijlingen  
23 Gerrit Schinkel 
24 Will Oosterom-van der Ree  
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Stratenleed 

  
Door: Co Caljouw 
 
Goed voor de werkgelegenheid, dat zeker, maar voor iedere Goudse 
automobilist, fietser of voetganger is het ongemak van afgesloten 
weggedeelten wegens, vaak ingrijpende, werkzaamheden langzamerhand 
onaanvaardbaar. 
Daarbij heb ik (nog altijd) de indruk dat het aan een goede afstemming 
ontbreekt, zowel wijksgewijs als tussen de mensen van openbare werken 
(zal ik ze maar noemen) en die van het elektriek, het water en andere 
zaken die we onderstraats stoppen. 
 
Net is na ruim een half jaar bij voorbeeld de Bodegraafsestraatweg weer 
vrij na het aanleggen van een rotonde of de boel ligt al weer overhoop met 
niet alleen het ongerief maar ook de gloednieuwe weggedeelten zijn al 
weer door zware machines, hopen zand en gigantische buizen deerlijk 
beschadigd. Wat een geldverspilling zal iedereen onmiddellijk denken. 
Dus dendert opnieuw veel verkeer door de aangrenzende, ooit als rustig 
aan te merken, woonwijken met alle overlast en zelfs gevaar voor onder 
anderen de fietsers en kinderen. 
Al vele malen heb ik betoogd dat het expansieve bouwen in die groene 
polders eigenlijk onaanvaardbaar was (en is). Niet alleen landschappelijk 
maar ook qua kosten vanwege het noodzakelijke diep heien en de dan 
toch weer snel volgende verzakkingen. 
We zouden met het uitgespaarde geld het kabinet vorstelijk op de been 
hebben kunnen houden. 
En er komt nog iets bij. Te vaak kleven er aan nieuwe projecten als wegen 
en gebouwen grote fouten, die al snel weer moeten worden hersteld. 
Ontbreekt het (ook) in de bouwwereld tegenwoordig aan het aloude 
vakmanschap? Ik kan hier pagina’s vullen over tekortkomingen en 
gebreken alsook de lange tijdsduur van verwezenlijking. 
Zo’n Tiendewegbruggetje bij voorbeeld vervangen… 
Dan is het goed om te weten dat in onze Gouden Eeuw de bouw van 
onder meer het huidige scheepvaartmuseum in Amsterdam, de 
toenmalige admiraliteit, midden in het water van het IJ, slechts negen 
maanden vergde. Vakmanschap, vele bazen zoeken er tevergeefs naar… 
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Werkplan 2014 

  
Werkplan 2014 bestuur PvdA afdeling Gouda 
 
Algemeen 
In dit werkplan wordt in het kort geschetst welke activiteiten het 
afdelingsbestuur in 2014 wil organiseren. Deze activiteiten zijn 
grotendeels een voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren.  
Het bestuur wil deze activiteiten wat meer “aankleden” en heeft daarom 
het budget verhoogd naar 2800 euro.  
 
Het doel van deze activiteiten is: 
• Het werven van nieuwe leden 
• Het werven van kiezers 
• Het activeren van onze leden 
• Het onderhouden en versterken van de contacten met de Goudse 

burgers en maatschappelijke instanties 
 
De coördinatie van de werkzaamheden ligt bij het bestuur. Het bestuur 
heeft voor de activiteiten contactpersonen benoemd. Het afdelingsbestuur 
bestaat sinds begin 2013 nog uit 4 leden en om de druk van de 
bestuursleden enigszins te verlichten gaat zij op zoek naar leden die als 
contactpersoon van bepaalde activiteiten wil optreden. U bent van harte 
welkom ook met meerdere ideeën.  
 
Activiteiten 
1. Nieuwjaarsreceptie (11 januari 2014) 

Zaterdag 14 januari 2014. De jaarlijkse bijeenkomst voor leden en 
belangstellenden met de beroemde PvdA-quiz. 

  
2. 1 mei  

Jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid met een thema en een 
spreker. En het rondbrengen van rozen naar onze 65+ leden. 

 
3. Algemene ledenvergaderingen  

In 2014 organiseert het bestuur een ALV in het voorjaar en in het 
najaar. Tijdens deze vergaderingen komen onderwerpen langs als 
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jaarplan, begroting, jaarrekening en andere volgens de statuten 
verplichte onderwerpen. In bijzondere gevallen kunnen er extra 
ledenvergaderingen worden uitgeschreven.  

 
4. Nieuwe ledenacties 

Een of twee keer paar jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst 
voor nieuwe leden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn bestuursleden, 
fractieleden en wethouder(s) van de partij aanwezig om uitleg te geven 
over de activiteiten van onze partij. Doel van deze bijeenkomsten is 
tevens om de nieuwe leden te bewegen actief te worden in de 
afdeling. Het bestuur wil de scoutingscommissie hierbij betrekken. 
 

5. Vrijwilligersactiviteiten 
Het bestuur gaat in 2014 het fenomeen vrijwilligersklus opnieuw leven 
inblazen en wil 1 of 2 keer een actie organiseren. Ideeën zijn van harte 
welkom.  

 
6. Campagne verkiezingen 

In 2014 zijn er o.a. verkiezingen voor de gemeenteraad. Er is een 
campagnecommissie gevormd en er is/wordt een campagneplan 
gemaakt. De PvdA zal zichtbaar aanwezig zijn in de stad/wijken, ook 
wanneer er geen verkiezingen zijn. 

 
7. Gouds Rood  

In 2014 zal Gouds Rood 4 maal verschijnen.  
 
8. Politiek café  

Net als in 2013 gaat het bestuur in 2014 ook weer enkele politieke 
cafés organiseren, liefst gekoppeld aan een actueel (lokaal) thema.  

 
9. Communicatie 

Het bestuur wil in 2014 investeren in de kwaliteit van onze website. 
Verder andere communicatiemiddelen meer gaan benutten 
(Facebook, Twitter, etc).  

 
10. Regionale samenwerking 

Dit is in 2013 niet echt goed van de grond gekomen. Het bestuur wil 
hier in 2014 meer concrete invulling aan geven.  
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Groene Hart 

  
Door: Co Caljouw 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte ik kennis met wat later een 
algemeen begrip werd: Het Groene Hart. Kleine, historische stadjes en 
piepkleine dorpjes in een zee van groen. En niet zo maar groen: 
bloemrijke weiden, ontelbare sloten, omgeven door brede stroken 
waterplanten. Miljoenen dotterbloemen (om maar eens een willekeurig 
voorbeeld te gebruiken); in het voorjaar overal en alom het geroep van 
vele soorten weidevogels, waaronder de grutto, waarvan Nederland 80 
procent van de wereldpopulatie huisvestte. 
 
Ietwat later dagelijks van Gouda naar Den Haag sporend zag ik dat 
schitterende, natuurrijke oord, afbrokkelen of beter gezegd verloederen, 
zoals later ook algemeen de term werd. Onder het toeziend oog van de 
provincie(s) vond plaats wat je  
gerust qua ruimtelijke ordening  
een ramp mocht noemen: het  
dichtslibben van dit in de  
wereld unieke gebied. Elkaar  
beconcurrerende gemeenten,  
geleid door – toen nog – vooral  
vroede vaderen wier inkomen  
aan inwonertallen was  
gekoppeld, sloegen hun slag  
en groeiden als kool met vooral  
beter gesitueerde landgenoten,  
die lekker ‘buiten’ wilden wonen.  
Onze grote steden achterlatend voor de bejaarden en een armlastige 
burgerij, die deze stap niet kon maken; later aangevuld met de 
allochtonen. 
Wonen en werk groeiden uit elkaar met immense verkeersstromen tot 
gevolg. 
 
Verrommeling is een ander begrip dat steeds meer op het Groene Hart 
van toepassing werd verklaard. Grote infrastructurele werken als de 
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hogesnelheidslijn (wat een flop), de Betuwelijn (ook al weinig gelukt), 
steeds bredere rijkswegen, ontsluitings- en rondwegen; dit alles 
gelardeerd met fantasieloze rijtjes huizen en overal neergekwakte 
bedrijventerreinen, waar de leegstand nu enorm is. 
 
Maar een congres van de Stichting Het Groene Hart leert ons dat al die 
parmantige gemeentelijke bestuurdertjes nog altijd en overal willen 
bouwen. Niks geleerd dus en de versukkeling gaat onverminderd door. 
Sportterreinen, golfbanen, opslagplaatsen, verzamelplaatsen en wat niet 
al. 
Het steeds kleinere buitengebied ging verloren aan de intensieve veeteelt 
waardoor het madeliefje in de percelen verwerd tot een zeldzaamheid. 
Engels raaigras, zeer vroeg en vaak maaien, een lage grondwaterstand: 
de grutto, tureluur, watersnip, witgatje, kievit, wulp; te veel om op te 
noemen, verdwenen. 
 
Het lukte nog net de ooievaar met een groot project te behouden maar 
inmiddels zijn de meeste nesten ook onbewoond want in de vervuilde 
sloten ontbreekt het aan kikkers, vissen en ander eetbaars. 
 
Burgemeester Van Dijke met zijn plan Gouda 2000+: 150.000 inwoners na 
de toen nog komende eeuwwisseling. Het hele land zou 43 miljoen 
inwoners tellen, zo leerde een totalisering van al die uitbreidingsplannen, 
zoals ze toen nog heetten. Weten we het allemaal nog? 
 
De waanzin, de groteske megalomanie. Hoeveel scholen ik inmiddels heb 
zien sluiten bij gebrek aan voldoende leerlingen. En bouwen maar 
jongens, voor de toenemende leegstand. Het zijn pure leugens om nog 
langer te neuzelen over de woningnood. Het moet stoppen willen we die 
weinige nazaten nog wat leefbaars nalaten! 
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Zij en wij 

  
Door: Anita Engbers 
 raadslid 
 
De raadsperiode die nu ten einde loopt, betekende een trendbreuk ten 
opzichte van voorgaande periodes. Net als in veel andere gemeenten is 
ook bij ons de politieke versplinterd geraakt en is de sfeer verhard. Er 
wordt veel op de man gespeeld en er wordt eindeloos gezeverd over ons 
weerstandsvermogen, het vermogen dat we als gemeente aan moeten 
houden om eventuele risico’s op te kunnen vangen als ze zich 
daadwerkelijk voordoen. 
 
Voorheen kon de botsing van opvattingen nog zo hard zijn; toch straalde 
elke partij de ambitie uit om datgene voor elkaar te krijgen wat goed was 
voor Gouda. Zelfs een eigenzinnig iemand als wijlen Anton Wassenaar 
van GBG had met zijn opvattingen over bijvoorbeeld het parkeerbeleid het 
beste met de stad voor. 
 
Vandaag de dag komt zijn opvolger, Jan de Koning, amper toe aan een 
eigen agenda zó bezorgd als hij is, dat we als gemeente niet rond zullen 
komen van onze centen. Ook een andere oppositiepartij, Gouda Positief, 
lijkt te denken dat we als gemeente een begroting hebben om een 
begroting te hebben. Dat onze middelen er zijn om de stad mee te 
besturen en dat dat het maken van inhoudelijke keuzen met zich 
meebrengt, zijn inzichten waar nauwelijks serieuze invulling aan gegeven 
wordt. Goede boekhouders zijn armzalige bestuurders, zo denk ik dan. 
Daarom hoop ik van ganser harte dat we de volgende periode weer deel 
uit zullen maken van het college. Je moet er niet aan denken dat de grote 
stelselwijzigingen, die gaan plaatsvinden, begeleid worden door zulke 
ijverige cijferaars. Maar ook in eigen gelederen blijft het in dit verband 
opletten geblazen. 
 
Ik kan me nog goed herinneren dat bij de introductie van de Wet Werk en 
Bijstand in 2004 onze fractie de verwachting uitsprak dat 
uitkeringsgerechtigden na een integratieperiode van drie maanden zouden 
uitstromen naar betaald werk. Hooguit zou er voor een enkeling een 
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verlenging van de integratieperiode met nog eens drie maanden nodig zijn 
maar dan zouden wij ook hen voorgoed kunnen uitschrijven bij de Sociale 
Dienst. Het liep anders: naast draaideurcriminelen hebben we nu ook 
draaideurwerklozen en het aandeel onvaste arbeidscontracten is 
zorgwekkend gegroeid. 
Met dat in het achterhoofd heb ik weinig affiniteit met hallelujah verhalen 
over de komende stelselwijzigingen. Natuurlijk is het een goede zaak dat 
we op de arbeidsmarkt de kunstmatige scheiding tussen werknemers met 
en zonder beperking proberen op te heffen en dat we werk voor iedereen 
voorop blijven stellen maar dat mag ons er niet van weerhouden om aan 
mensen zonder betaald werk toestemming te geven voor vrijwilligerswerk, 
dat zin geeft aan hun bestaan en ervoor zorgt dat ze onder de mensen 
blijven komen. 
 
En natuurlijk is het duidelijk dat de afslanking van de AWBZ nodig is. Elke 
burger, die op een rij zet wat hij via premie, eigen risico en belasting aan 
de gezondheidszorg kwijt is, zal dat grif beamen. Maar dat mag ons de 
ogen niet doen sluiten voor het risico dat het gesprek aan de keukentafel 
onnodig bevoogdend of vernederend kan uitpakken. De kwaliteit van ons 
werk zal in hoge mate bepaald worden door de wijze waarop we mensen 
in hun waarde laten. 
 
De huidige fractie verenigt beide invalshoeken, die van het bevlogen 
idealisme en die van het behoedzame realisme. Het is zaak om deze lijn 
vast te houden en dan mogen we met een gerust hart aan de kiezer 
vragen om opnieuw op ons te stemmen. 
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De kandidaten stellen zich voor 
 

  
Kandidaten PvdA Gouda Raadsverkiezingen 2014 
 
1 Rogier Tetteroo 
De afgelopen vier jaar heb ik me als 
fractievoorzitter volop ingezet om Gouda 
sterker en socialer te maken: het was een 
eer om het sociaal-democratische geluid 
goed door te mogen laten klinken in Gouda 
en het Goudse gemeentebestuur. De klus is 
nog lang niet klaar. Gouda kan nog sterker 
en socialer. De komende vier jaar wil ik me 
daarvoor weer met ziel en zaligheid inzetten. 
Om een fatsoenlijk bestaan in onze mooie 
stad te kunnen hebben voor alle 
Gouwenaars. Waaronder mijn vrouw en twee 
prachtkinderen! 
Rogier Tetteroo (Delft, 1973. Kandidaat-notaris te Rotterdam) 
 
2 Marion Suijker 
Al 8 jaar ben ik actief als 
wethouder namens de PvdA. Dit 
doe ik met veel plezier en 
overtuiging.  
In de lokale politiek kun je echt 
wat betekenen voor mensen in de 
stad. Op allerlei gebied. De 
komende periode wil ik graag -
met al mijn kennis en ervaring- 
vanuit de fractie een bijdrage 
leveren aan de Goudse politiek. 
Niet in de laatste plaats omdat de lokale overheid een steeds grotere rol 
krijgt op het gebied van zorg, jeugd en werk. De keuzes die de volgende 
periode gemaakt moeten worden doen er echt toe!  
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3 Peter den Boer  
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in Utrecht als Hoofd Financiële 
Administratie/Controller bij een 
beroepsorganisatie. Sinds 2010 ben ik 
raadslid met als belangrijkste portefeuilles: 
financiën en sport. Daarnaast bemoei ik 
me graag met andere zaken die in de 
fractie en in de raad voorbijkomen. 

 
Ik heb mij met veel enthousiasme 
kandidaat gesteld voor een tweede termijn 
in de gemeenteraad en ik wil mij inzetten 
voor een gezond financieel beleid, waarbij 
ik in nadrukkelijk de zorg voor de 
zwakkeren in Gouda niet uit het oog wil 
verliezen. Met het oog op de voortdurend 
op ons afkomende bezuinigingen en 
taakstellingen is dat een uitdaging, maar 
wel één die ik graag aanga. 
 
4 Michiel Sikkes  
Ik ben Michiel Sikkes, 25 jaar. 
Ik ben mede-oprichter van 
een bedrijf dat web 
applicaties ontwikkelt waar ik 
de leiding heb over de 
techniek. Ik heb me 
gekandideerd voor 
gemeenteraadslid omdat ik 
wil zorgen dat de gemeente 
op een pragmatische manier 
zorgt dat Gouda een fijne 
stad is. Liever in kleine stappen vooruit gaan dan stil blijven staan en te 
blijven zeuren. Dat ben ik vooral van plan te doen voor jongeren en 
starters op het gebied van huisvesting en plezier van wonen. De 
gemeente krijgt binnenkort echter nog meer belangrijke taken, met name 
op het gebied van zorg. Op deze gebieden moeten wij áltijd de 
verantwoordelijkheid nemen (facilitair danwel actief) om te zorgen dat jong 
& oud, arm & rijk, werkgever of werknemer gelukkig in onze gemeente 
kunnen leven en werken. 
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5 Hein Pierhagen  
Mijn naam is Hein Pierhagen. Ik 
stem mijn hele leven al op de PvdA. 
Het is mijn stelligste overtuiging dat 
we de lasten en lusten eerlijk 
moeten verdelen over de mensen 
en daarbij niet het recht van de 
sterkte/rijkste geldt. Ik geloof dat 
deze wereld een betere wereld kan 
worden. Een wereld waarin plaats is 
voor iedereen en niemand 
buitengesloten hoef te worden. En 
daarbij denk ik direct aan werk. 
Want het hebben van werk is o zo 
belangrijk voor je eigen waarde, 
ontwikkeling en financiële situatie. 
Ik heb mij kandidaat gesteld omdat 
ik mijn kennis en ervaring bij 
gemeenten en bedrijven graag het 
verschil wil maken om in de 
mooiste stad van Nederland de 
werkgelegenheid te laten groeien 
en de stad veiliger en socialer te 
maken. Daarbij vind ik dat we inwoners centraal moeten stellen. Dat 
betekent dat we goed moeten luisteren naar burgers en bedrijven en de 
stem van Gouwenaren zwaar moeten laten wegen in onze beslissingen. 

 
Ik ben 47 jaar, heb een liefdevolle relatie en ben de trotse vader van 2 
prachtige zoons. Ik werk sinds 2009 voor gemeente Rotterdam en houd 
mij bezig met verbetering van de leefomgeving. Van 2005 tot en met 2007 
heb ik voor gemeente Gouda gewerkt als projectmanager Goudse Poort. 
In mijn vrije tijd ga ik vaak hardlopen bij de Reeuwijkse Plassen of 
tennissen bij Ad Astra. Tot slot wil ik het volgende met jullie delen: eind 
oktober heb ik een pacemaker gekregen, waardoor ik heb ervaren hoe 
belangrijk gezondheid en goede zorg zijn. Zo (relatief) jong en dan al een 
pacemaker? Ja dus.  De zorg door de artsen en verpleegkundigen van het 
GHZ was overigens erg goed en ben hersteld en kan gelukkig alles weer. 
Ik heb er in ieder geval een kalmer hart aan overgehouden. 
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6 Najim Mohandis  
Ik ben 45 en woon bijna 40 jaar in 
Gouda. Ik was 14 jaar werkzaam bij 
de gemeente Gouda. Momenteel 
werk is als zelfstandige in het 
sociale domein. Gouda heb ik altijd 
een boeiende stad gevonden en wil 
me graag hiervoor inzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 Johan Veld  
Vanaf 1996 woon ik samen met mijn 
vrouw en dochter in Gouda. In het 
dagelijks leven ben ik wetgevingsjurist 
bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Als juridisch 
adviseur van staatssecretaris Jetta 
Klijnsma geef ik vorm aan de 
komende herbeoordelingsoperatie van 
Wajongers onder de nieuwe 
bijstandswet: de Participatiewet. De 
komende vier jaar wil ik er op toezien 
dat alle Wajongers en WSW-ers in 
Gouda die dat kunnen, met behulp 
van door de gemeente te verstrekken 
loonkostensubsidie, hun positie op de 
arbeidsmarkt behouden of verbeteren. 
Gouda moet een stad blijven die zorgt 
voor zijn inwoners. 
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8 Max de Groot  
Mijn naam is Max de Groot. Ik ben al lange 
tijd werkzaam in het onderwijs in Gouda. 
Ook ben ik al lange tijd actief in de PvdA. 
Ik ben bijvoorbeeld geruime tijd voorzitter 
van onze afdeling geweest. Daarnaast heb 
ik onder meer veel vrijwilligers werk 
gedaan voor de onderwijs vakbond  AOB, 
de Vereniging voor Openbaar onderwijs en 
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking 
Gouda. 
 
Ik ben geïnteresseerd in alle 
ontwikkelingen in Gouda maar speciaal op 
het sociale en het woningbouw gebied. 
 
Ik denk dat er voor de Goudse bevolking 

op dit gebied nog veel werk aan de winkel is. Leegstand en een nieuwe 
wijk die gebouwd moet worden vragen om aandacht. De crisis treft 
iedereen, maar vooral de mensen met de lagere inkomens! Ook dat 
vraagt om veel aandacht. Om actief deze problemen de komende vier 
jaren mede aan te pakken heb ik mij kandidaat voor onze partij gesteld. 
 
9 Khalit Tatou  
Ik ben 28 jaar geleden geboren en getogen 
in Gouda in de wijk Korte Akkeren. Ik werk 
op dit moment voor de Griffie Rotterdam 
als commissiesecretaris voor de 
raadscommissie Bestuur, Veiligheid en 
Middelen.  
 
Als Raadslid van de PvdA Gouda wil ik mij 
inzetten voor een veilige en sociale Gouda. 
Ik wil mij vooral gaan inzetten voor 
jongeren en zwakkeren binnen Gouda, 
door ze perspectief en kansen te bieden 
binnen het onderwijs en arbeidsmarkt.  
 
Ik heb hart voor de publieke zaak, mijn bestuurskundige achtergrond en 
werk ervaring wil ik daarom graag inzetten voor mijn stad. 
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10 Klaas Bolt 
Klaas Bolt, geboren 20 
december 1948 in 
Appingedam. Midden 
1959 ben ik verhuisd 
naar het westen van 
het land. Gehuwd, drie 
kinderen en inmiddels 
drie kleinkinderen. Na 
de middelbare school 
ben ik ruim veertig jaar 
geleden gaan werken 
bij de gemeente 
Rotterdam. Parttime 
heb ik hbo personeel 
en arbeid gevolgd en 
heb ik vele jaren als 
human-resources 
adviseur bij 
achtereenvolgens 
Bestuursdienst, Gemeentewerken en deelgemeente Prins Alexander 
gewerkt. Bij de deelgemeente ben ik weer meer betrokken geraakt op de 
politiek. Met de komst van Wouter Bos ben ik lid geworden van de PvdA. 
Nu ben ik actief als burgerraadslid sinds 2011. En dan ervaar je wat er 
zoal omgaat in de lokale politiek. Zowel inhoudelijk als procesmatig draai 
ik goed mee  in de Raad. Daarnaast ben ik de achterliggende jaren 
vertegenwoordiger geweest vanuit de afdeling Gouda naar het Gewest. 
Als laatste daad daar heb ik in de selectiecommissie gezeten voor de 
samenstelling van het huidige bestuur van het Gewest. Ook ben ik actief 
lid van de landelijke PvdA-werkgroep zingeving/levensbeschouwing. 
Naast mijn politieke activiteiten ben ik voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk hier in Gouda en vervul ik bij een 
klein vermogensfonds de rol van subsidiebeheerder. Ik hoop de komende 
jaren weer een actieve inbreng te kunnen leveren als woordvoerder rond 
het cluster sociaal en rond de duurzaamheidsagenda in de 
Gemeenteraad. 
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11 Siham Massrour  
Graag wil ik me aan u 
voorstellen, ik ben Siham 
Massrour, vierentwintig 
jaar en een geboren en 
getogen Goudse met een 
Marokkaanse afkomst. 
Een enthousiaste vrouw, 
sociaal en een betrokken 
Gouwenaar. 
Als raadslid wil ik dit ook 
uitstralen naar onze 
inwoners zodat ik 
dienend kan zijn aan de 
Goudse samenleving en 
deze proberen met elkaar 
te binden en tot 
belangrijke 
uitgangspunten komen. 
 
 
 
 
 
 

 
12 Irene van Zevenbergen-Joele  
Mijn naam is Irene van Zevenbergen (59 jaar 
en gehuwd). Mijn achtergrond is 
(strafrecht)jurist en vanuit die kennis 
aangevuld met een grote mate van 
maatschappelijke betrokkenheid wil ik mij 
graag inzetten voor een goede en prettige 
woon- en leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 



 46

13 Khalid Boutachekourt 
Mijn naam is Khalid Boutachekourt 
(40). Voor, tijdens en na mijn studie 
politicologie en bestuurskunde aan 
de VU, heb ik mij beziggehouden 
met maatschappelijke 
vraagstukken. Momenteel doe ik 
dat nog steeds met veel bezieling 
in mijn rol als o.m. directeur van 
adviesbureau Van de Bunt, als lid 
van de Raad van Toezicht van de 
NOS en als voorzitter van de 
Voedingsunie. Een samenleving 
waarin een ieder gelijke kansen 
heeft en neemt; dat is de 
samenleving waarin ik mij thuis voel en waar ik aan wil bouwen. Zo ook in 
Gouda. Aangezien de PvdA deze ambitie al sinds jaar en dag heeft, wil ik 
mij graag aan de PvdA blijven verbinden en mijn bijdrage leveren. 

14 Hetty Goedvolk  
Ik ben Hetty goedvolk, 55 jaar. 
Ik woon al bijna 40 jaar in 
Gouda. Ik ben werkzaam 
geweest in de zorg. Eerst in de 
jeugdzorg en nu in de welzijns- 
en thuiszorg. Altijd 
geëngageerd geweest om 
mensen zo goed als ze kunnen 
mee te laten doen in de 
maatschappij. De laatste jaren 
heb ik de behoefte ontwikkeld 

om iets te betekenen voor de stad waar ik al zo lang woon. Vanuit mijn 
betrokkenheid om te bouwen aan een samenleving waar iedereen kan, 
mag en moet meedoen en waar aandacht is voor de zwakkeren in de 
samenleving, vind ik het nu tijd om een bijdrage te leveren aan de 
samenleving in Gouda. 
Mijn motto is hard op de taak en hart voor de mensen. Ik ben direct, open 
en betrokken. Mijn competenties zijn: analytisch, daadkracht, verbindend, 
doen vanuit visie. 
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15 Herman Klein 

PvdA Gouda is kiezen voor optimisme, verbondenheid en voor de rede. 
Niet de waan van de dag maar het perspectief van solidariteit voor ogen!  
 
16 Marianne Lint  
Ik woon inmiddels al 33 jaar in Gouda en 
voel me hier volledig ingeburgerd. Na een 
studie bestuursrecht en bestuurskunde 
was ik werkzaam onder meer bij de 
bestuursdienst van de gemeente 
Rotterdam en was raadsgriffier van de 
gemeente Gouda. Thans ben ik 
gepensioneerd en vul mijn tijd nu met heel 
andere zaken: beeldhouwen, 
geschiedenisonderzoek, een bed en 
breakfast. Ik ben nog wel lid van de 
commissie bezwaar en beroep van het OM 
Rotterdam en volg de politiek graag, maar meer van een afstand. Hoewel 
ik geen actieve rol in de politiek meer ambieer, betoon ik graag mijn steun 
aan de PvdA bij deze verkiezingen door een onverkiesbare plaats op de 
lijst te vervullen. 
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17 Wim Sonnemans  
Ik ben Wim Sonnemans en woon 19 jaar 
in Gouda. Ik ben getrouwd en vader van 
twee zonen van 16 en 14 jaar. Ik werk bij 
de Dienst Vastgoed Defensie. In mijn vrije 
tijd houd ik mij onder meer bezig met 
veteranenvoetbal en draag ik bij aan de 
begeleiding van het jeugdteam van mijn 
zoon. 
Wat betreft de Goudse PvdA ben ik oud-
bestuurslid en wijkcontactpersoon voor 
Achterwillens. Landelijk maak ik deel uit 
van de PvdA-Netwerken Defensie en 
Ruimte. 
Met mijn (op eigen verzoek onverkiesbare) 
plaats op de PvdA-lijst verbind ik mij aan 
de strijd voor een sterker en socialer 
Gouda waar iedereen meeteelt en 
meedoet. Het leuke van de gemeentelijke 
schaal vind ik de lage drempel om met 
medeburgers te bespreken wat er speelt in de stad en hoe de gemeente 
met de betrokken bewoners en organisaties voor een slagvaardige 
aanpak kan zorgen voor zaken van stedelijk belang. 
 
 

18 José van Eijkelenburg 
Dat het leven niet saai is nadat je gestopt bent 
met werken -30 jaar in het onderwijs en 
daarna bij de gemeente Gouda- heb ik de 
afgelopen jaren zelf ondervonden. Ik heb nu 
bestuursbanen bij een sportvereniging en bij 
een organisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 
Mijn belangrijkste beweegreden om op de lijst 
te staan is er aan bij te dragen dat de PvdA in 
het college blijft en het sociaal beleid van de 
afgelopen 4 jaar kan voortzetten. 
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19 Gerard Struijk 
 
Graag wil ik wat terugdoen naar de 
maatschappij. Door steun in tijd en geld 
van de gemeente heb ik mijn studie 
voor ‘stedenbouwkundige’ kunnen 
volbrengen. Omdat ik ook sociaal 
bewogen ben, heb ik besloten mijn 
opgedane kennis in alles wat met de 
ruimtelijke plannen in Gouda van 
toepassing is, bij de Partij van de 
Arbeid te ventileren. 
 
 
20 Joka Ciere-Simi ć  
  
 
 
 
 

21 Ria Caljouw-Rooijackers   
Alhoewel ik hoop dat ik na 8 jaar 
raadslidmaatschap/fractievoorzitterschap 
voor veel Gouwenaars geen onbekende 
zal zijn wil ik toch nog kort toelichten 
waarom ik na 4 jaar weer op de lijst sta. Op 
de eerste plaats omdat ik hiermee nog 
eens uit kan dragen dat volgens mij de 
PvdA de partij is en blijft waar ik van harte 
de toekomstige ontwikkeling van Gouda 
aan toevertrouw en op de tweede plaats 
omdat ik verwacht dat men inmiddels van 
mij in dat opzicht geen actieve bijdrage 
meer verwacht. Ik hoop van harte dat we in 
deze financieel moeilijke tijd als partij toch 
kans zien om degenen die hulp nodig 

hebben de helpende hand te blijven bieden. Dat geldt voor jongeren die 
tussen wal en schip dreigen te raken en voor ouderen die afhankelijk zijn 
van zorgvoorzieningen door de gemeente. Ik vertrouw er op dat onze 
partij daarin het verschil zal (blijven) maken.  
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22 Nils van Teijlingen  
Solidariteit is voor mij belangrijk (en ben ik 
voor streng optreden tegen misbruik 
hiervan). Daarom ben ik lid van de Partij 
van de Arbeid en zet ik me graag in om de 
waarden van deze partij om te zetten in 
daden. Dat kan in de gemeenteraad, maar 
ook in woord en daad dichter bij huis. 
 
 
 
23 Gerrit Schinkel 
Ik ben Gerrit Schinkel, voorzitter van de 
afdeling Gouda. Gemeenteraadswerk  
is dankbaar werk. Ik heb het zelf 8 jaar  
met veel plezier gedaan. Daarom hoop  
ik dat veel kiezers op ons gaan stemmen  
en dat we een goede PvdA fractie mogen  
krijgen. 

 
24 Will Oosterom-van der Ree  
Ik ben en blijf een P.V.D.A.ster, omdat ik weet 
dat die partij uiteindelijk het beste is voor een 
goed sociaal beleid. 
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TELEFOONNUMMERS 
AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Mark Maijenburg secretaris     756675 
Ronald Greven penningmeester    
Nils van Teijlingen lid & Gouds Rood       06-28400645 
 

WETHOUDER 
Marion Suijker        534553 
 

RAADSFRACTIE  
Rogier Tetteroo fractieleider        06-42200196 
 Bloemendaal/Plaswijck 
Johan Veld vice-fractieleider    535081 
 Plaswijck    
Peter den Boer fractiesecretaris/penningmeester   511084 
 Goverwelle, Stolwijkersluis  
Marjan Arenoe presidium     689529 
 Kort Haarlem, Gouda Oost 
Anita Engbers Binnenstad, De Korte Akkeren, Nieuwe Park 511468 
Herman Klein Achterwillens   06-40916328  
Jan van den Heuvel Kadenbuurt, Korte Akkeren, Bloemendaal 524126 
 

OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
Monique Flux  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier  06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
Frank van der Knaap Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis 523095 
Gerard Struijk Goverwelle     586041 
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 

STATENLEDEN  ZUID - HOLLAND 
Siebe Keulen          06-33724433 
JONGE SOCIALISTEN GOUDA 
Michiel Sikkes          06-13305542 
VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
Hennie Noorlander (Binnenstad)     524655 
Joop van de Wel (Bloemendaal-Oost)    532456 
Riet Kalden (Bloemendaal-West)    537745 
Peter Schekkerman (Oost)     522182 
Gerrit Schinkel (Korte Akkeren en Goverwelle)  531229 
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OPROEP: Check uw informatie in de ledenadministrati e 
 
In het huidige digitale tijdperk informeert de PvdA haar leden steeds vaker 
via e-mail, naast het landelijke ledenblad Rood en Gouds Rood. Nu blijkt 
dat onze ledenadministratie niet altijd actueel en volledig is.  
 
Daarom het verzoek om uw gegevens in de administratie te controleren 
en zo nodig aan te vullen. U kunt dit eenvoudig doen via de website van 
de Partij van de Arbeid (www.pvda.nl). Onderaan de pagina vindt u ‘Mijn 
PvdA’ (https://mijn.pvda.nl) waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en 
wachtwoord. Heeft u nog geen account? U kunt op deze pagina ook uw 
account aanmaken.  
 
Beschikt u niet over internet of komt u er niet uit? Neem dan contact op 
met Anja Poleij (0182-515140) of Mark Maijenburg (0182-756675) 
 
 
 
OPROEP: Gouds Rood, per e-mail of door de brievenbu s? 
 
De Gouds Rood is het ledenmagazine van de afdeling Gouda. En voor 
onze afdeling is dat het belangrijkste kanaal om u te kunnen informeren 
over alle bijeenkomsten en activiteiten van PvdA Gouda. In verkiezingstijd, 
maar ook daarbuiten. 
Daarom is het belangrijk dat alle informatie uit de Gouds Rood zo 
aantrekkelijk mogelijk tot u komt. Voor de één is dat per e-mail, voor een 
ander is dat in de vorm van deze magazine, gewoon door de brievenbus.  
 
Eén keer per jaar krijgen álle leden de Gouds Rood op papier en dat is 
deze editie.  
Als u de Gouds Rood makkelijker leest op papier dan op de computer, 
hopen we dat van u te horen. En als u de Gouds Rood liever per e-mail 
ontvangt in plaats van papier natuurlijk ook. Neemt u contact op met: 
 
PvdA Gouds Rood 
Nils van Teijlingen 
06 284 00 645 
goudsroodkopij@hotmail.com 
 
PS: U kunt ook kiezen voor de optie papier èn e-mail! 


