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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 

 
Voor u ligt alweer de laatste Gouds Rood van 2016. Het jaar is weer 
omgevlogen. In Gouda was er nogal wat opschudding in 2016. Net voor 
de vakantie moesten alle wethouders het veld ruimen, maar inmiddels 
heeft Gouda gelukkig weer een stadsbestuur. En de Partij van de Arbeid 
maakt ook weer deel uit van het college van B&W. Wethouder Rogier 
Tetteroo was er klaar voor, zei hij toen tijdens de ALV van 26 juli unaniem 
het vertrouwen in hem werd uitgesproken. En Rogier is weer enthousiast 
een de slag gegaan.  
 
Het komend jaar wordt weer een belangrijk jaar. In maart zijn er 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. En in 2017 gaan we ook uitgebreid 
verder met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad in 2018. In de ALV van 19 december zullen we daar al de 
eerste besluiten moeten nemen (zie de voorstellen in deze editie van 
Gouds Rood).  
 
U treft ook het jaarplan 2017. Eén van de onderwerpen waar we als 
bestuur in 2017 verder mee willen gaan is de samenwerking met enkele 
PvdA afdelingen in de regio Midden Holland. We kunnen ongetwijfeld van 
elkaar leren en samen sta je sterker. 
 
Ik roep u allemaal op om naar de ALV van 19 december te komen, want 
er moeten belangrijke beslissingen genomen worden.  
 
Graag tot dan.  
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UITNODIGING ALV  
maandag 19 december 2016 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 19 december 2016 

Plaats Café Résistance (te bereiken via 
de tuin van het Verzetsmuseum) 

Tijd 20 uur 
  

 
AGENDA 
 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Notulen ALV dd. 26 september 2016. 
4. Werkplan bestuur 2017 en begroting 2017. 
5. Aanloop gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
6. Intentieverklaring samenwerking met PvdA afdelingen Midden 

Holland. 
7. Aanstelling campagneleider. 
8. Van de fractie. 
9. Nieuwjaarsreceptie 2018 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting 
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Notulen ALV 

  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gouda 
 
Datum:  maandag 26 september 2016  
Plaats:  Café Résistance 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering van Jellie 
Gorter Khalid Tattou, Siebe Keulen en Ria Caljouw  
 
Agenda 
In de agenda wordt punt collegevorming naar voren gehaald.  
 
Collegevorming 
Onze partijleider, Rogier Tetteroo, vertelt dat ons doel was om wederom 
deel te nemen aan het college. De onafhankelijke verkenner erkende de 
PvdA samen met D66  als basisbestuurderspartij in Gouda. De gevoelens 
van onvrede over de motie van wantrouwen worden ook besproken. De 
uiteindelijke coalitiesamenstelling is zeker niet ons ideaal, dat geldt echter 
voor alle deelnemende partijen. Een coalitie met een brede meerderheid 
zorgt wel voor een grotere stabiliteit. Uitgangspunt voor het nieuwe 
coalitieakkoord is het oude coalitieakkoord en de kadernota 2017. De 
nieuwe inbreng minder besparen op sport moet worden gefinancierd uit 
ombuigingen en exploitatie. Inhoudelijk zijn er verder geen aanpassingen.  
Er zullen nu 6 in plaats van 5 wethouders worden benoemd. Samen 5,4 
fte waarbij de verdeling door de wethouders zelf wordt geregeld.  
Alle breekpunten van de nieuwe christelijke coalitiepartijen zijn ingewilligd 
(geen wijzigingen in koopzondagen, geen wietteelt, geen bezuinigingen op 
sport en evaluatie van het prostitutiebeleid). Ons breekpunt, niet 
bezuinigen op armoedebeleid, is ook ingewilligd.  
De portefeuille van de PvdA-wethouder blijft nagenoeg ongewijzigd, alleen 
op het punt aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt is een verschuiving. 
 
Vragen van de afdeling 
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Wordt natuur en milieu niet erg onderbelicht? 
In het coalitieakkoord “Gouda daagt uit” staat een stevige ecologie 
paragraaf en deze wordt nu versterkt met meer oog voor groen. De 
intentie is duidelijk richting meer groen en minder steen. In het 
PvdA-programma 2018-2022 is dit een punt dat nadrukkelijk aan 
de orde moet komen. 
 
Hoe zit het met energieverduurzaming? 
Dat is een onderdeel van de studie bij de nieuwbouwopgave. Er 
zijn nu weinig middelen direct beschikbaar. 
 
En met sport? 
We zijn blij met het stoppen van de bezuiniging op sport. Er is 
evenwel enige urgentie i.v.m. het contract met SportPuntGouda dat 
per 1 januari 2017 moet worden verlengd. De fractie zal 
opmerkingen over de (concept)sportnota ontvangen van de VGSO. 
 
Wat wordt er gedaan om het wantrouwen binnen de politiek van 
voor de crisis weg te nemen?  
In wezen lopen er twee sporen. Het eerste spoor is gewoon aan de 
slag in het nieuwe college, het tweede spoor is het onderhouden 
en opbouwen van persoonlijke contacten tussen raadsleden. 
 
Is deze crisis en de oplossing ervan uit te leggen aan de kiezer? 
Eigenlijk niet, vandaar de newspeak aanduiding “zakencoalitie”. 
We doen weer mee omdat een goed bestuur met aandacht voor 
armoedebestrijding zo het best gewaarborgd is. 
 
Hoe zit het met de extra gelden voor de 4 grote cultuurinstellingen 
in Gouda? 
In de kadernota is eenmalig extra geld vrijgemaakt, verder zal 
worden ingezet op vergroting van de efficiency van de C4. 
 
Wanneer is de installatie? 
Op 5 oktober 2016. 

 
De afdeling beveelt de fractie aan akkoord te gaan met het 
onderhandelingsresultaat. 
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Notulen ALV 27 juni 2016 
De notulen worden ongewijzigd goed gekeurd. Marion Suijker geeft n.a.v. 
de notulen aan het punt om de positie van ambachtslieden op de markt in 
de fractie te bespreken. 
 
Notulen ALV 26 juli 2016 
De notulen worden ongewijzigd goed gekeurd. N.a.v. de notulen wordt 
gevraagd naar de situatie met het Sluiseiland en of dit een rol heeft 
gespeeld in de onderhandelingen. De PvdA heeft aangegeven dat we 
tegen een containerhaven op die plek zijn. Verder is er voorwerk verricht 
om het Sluiseiland groen te houden. Zowel GroenLinks als D66 hebben 
zich uitgelaten voor een groen Sluiseiland. Verder is de verwachting dat 
de haalbaarheidsstudie negatief zal uitvallen. 
 
We zoeken een campagneleider! 
In de aanloop naar de kamerverkiezingen van 2017 trekken Sander en 
Herman de discussie over het conceptverkiezingsprogramma. Wim 
Sonnemans en Michiel Sonnemans maken een aandachtspunt van groen 
tijdens de verkiezingen. 
Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018. De afdeling stemt in met het 
voorstel van het afdelingsbestuur. 
 
Rondvraag 
In de afdeling leeft het gevoel dat de discussie rond pensioenen breed 
gevoerd moet worden. Patrick Verhoeven neemt dit punt op zich vanuit 
het bestuur. 
De fractie neemt het punt van versterking van groen, zowel privé als 
publiek, mee en geeft aandacht aan de mogelijkheden van promotie op dit 
punt. 
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Boze elite 
 

  

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
Is Co een boze witte man of hoort hij tot de verwerpelijke elite? 

Sinds ene soort Maarten Harpertszoon Trump, een ware lookalike van ooit 

de vaderlandse kandidaat Had je me maar in Amerika zich naar het 

hoogste ambt had gelogen en geschreeuwd behoor ik volgens onze 

media als aloude sociaaldemocraat tot mogelijk een van de twee 

dominante volksaarden: of ik ben een boze witte man ofwel ik behoor tot 

een verderfelijke elite. 

Om met de eerste volksaard te beginnen: de (overigens betrekkelijke) 

boosheid van deze witte man laat zich simpel duiden. Als zoon van een 

vader die als 8-jarige van school werd gehaald om koeien te hoeden langs 

het Kanaal door Walcheren heb ik eerst van nabij een aantal woeste 

golven van het radicaal feminisme over me heen gekregen. Gelukkig was 

het Luctor et Emergo van genoemd voormalig schiereiland alleszins op mij 

van toepassing, temeer daar ik van een volwaardige en gelijkwaardige 

plaats van de vrouw in onze samenleving van huis uit ten diepste 

overtuigd was en ben. Neemt niet weg dat die scherpste feministische 

kantjes door mij als uitermate  kwetsend werden ervaren. Uiteindelijk zou 

je kunnen stellen dat (inmiddels) oude opa op dit punt niet blijvend boos is 

maar nog een beetje verdrietig. 

En waar de vrouwen in  bij voorbeeld onderwijs, van basisschool tot en 

met universiteit, op vele plekken de man hebben verdrongen, zowel als 

leerkracht en als leerling/student mogen ze niet blijven mopperen. 

Ditzelfde geldt trouwens in toenemende mate voor de rechtspraak en de 

medische wereld. Alleen dat glazen plafond. 
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Nu onlangs de feministe Hedy d’Ancona en haar getrouwen door 

gelijkgezinde feministen zijn gekapitteld voor het schromelijk 

tekortschieten waar het betreft de vrijmaking van onze vrouwelijke (vooral 

oudere) allochtone medeburgeressen komen we gelijk op een tweede 

puntje waar die sneue witte man enigermate in zijn wiek geschoten zou 

kunnen zijn.  

De verkleuring van zijn wijk vooralsnog als een verrijking waarderend 

kreeg hij toch met een enkel minpuntje te maken. Bij enkele van de in 

totaal zeven inbraken die bij mij werden gepleegd bleken Marokkaanse 

jongeren te zijn betrokken. Bij kritiek moet je dan snel oppassen niet voor 

racist te worden uitgemaakt. 

Dit alles stel ik in opperste rust en zonder enige wrok of boosheid. Ook dat 

mijn pensioentje zowel als mijn spaarcentje als een sneeuwvlokje voor de 

open haard verdwijnen doet me eigenlijk niet zeer. Ik heb het nog nooit zo 

goed gehad. Voor het argument dat de oudere zoveel beter af is dan de 

jeugd, vooral wat de toekomst betreft, heb ik echter geen sympathie. Ooit 

behandeld voor hongeroedeem, schurft en hoofdluis met als 

verjaarsgeschenk een paar uit een oud vestje van een buurvrouw 

gebreide sokken sta ik versteld over de geneugten van de huidige jeugd. 

Rap over naar het verwijt van tot de elite te behoren. Jawel, daar behoor 

ik toe en dan in de positieve zin van dit begrip. Geen witte 

boordencrimineel, bonussenman of noem maar op maar iemand die er 

prat op gaat de vaderlandse flora en fauna te kennen, weet heeft van 

allerlei culturele uitingen, tradities, bekend met de Nederlandstalige poëzie 

en andere literatuur, kunst, historie en  noem maar op. 

Toen de Partij van de Arbeid zich nog inzette voor de verheffing van Jan 

met de Pet heb ik daar, onder meer via Het Vrije Volk, mijn voordeel mee 

gedaan. Gescholden heb ik bij het plukken door Kok van mijn haan en zie 

wat er van dit alles geworden is.  

 

IJdelheid? Waar domheid en onbenul heersen, onder meer via de televisie 

over ons uitgestort, mag ik best een goed woordje doen voor het behoud 
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van onze rijke taal en andere waardevolle zaken van ons vooral rijke 

vaderland. En voel ik mij dus geroepen tijdens een excursie naar Lelystad 

de leidsvrouw te corrigeren waar ze tot de buspassagiers zegt dat we op 

weg zijn naar de stad van de lelies. Doctor Lely dus van de 

Zuiderzeewerken. En IJtunnel schrijven we met een lange IJ. Opdat wij 

niet aan kippen denken maar aan het water met die naam. 
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Defensiemotie 
 

  
Steun voor defensiemotie blijft nodig voor verkiezingsprogramma, 

betoogt Wim Sonnemans.  

Door Wim Sonnemans (oud-afdelingsbestuurslid en lid PvdA-Netwerk 

Defensie) 

In Gouds Rood van maart 2016 heeft u kunnen lezen over ons Politiek 
Café over Defensie en internationale solidariteit van begin februari met 
Angelien Eijsink, Sultan Günal-Gezer (Tweede Kamerleden PvdA) en 
Harry van den Bergh (voormalig internationaal secretaris en oud-Kamerlid 
PvdA) als lid van de Initiatiefgroep van het Manifest 'Het Nederlandse 
veiligheids- en defensiebeleid: een herwaardering is nodig.' 

Mede dankzij de actieve medewerking van PvdA-afdeling Gouda heeft het 
partijcongres van 13 februari 2016 een “Van waarde”-motie aangenomen 
waarin staat dat de PvdA zich als sociaaldemocratische partij sterk maakt 
voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht binnen de 3D-aanpak 
(development-diplomacy-defense), die geldt als Nederlandse 
succesformule. Op voorstel van de Goudse Van Waarde werkgroep was 
hierbij onderstreept dat de inzet van de krijgsmacht bij voorkeur plaats 
vindt binnen volkenrechtelijk mandaat. 
Zo heeft PvdA-afdeling Gouda actief bijgedragen aan een omslag in het 
PvdA-denken over defensie, die is terug te vinden in het concept voor het 
PvdA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. 

Nieuwe moties en amendement 
Omdat iets wat op zich goed is altijd nog wel ietsje beter kan, heeft PvdA-
Netwerk Defensie één amendement ingediend. Dit betreft een voorstel 
voor toevoegingen in de tekst van het verkiezingsprogramma over 
meerjarige Defensieakkoorden en (vervangings)investeringen. 

Onder het motto “de daad bij het woord voegen” vraagt PvdA-Netwerk 
Defensie in moties aan onze Kamerfractie aanvullende actie voor: 
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 de gereedheid van de krijgsmacht herstellen en investeren in nieuwe 
capaciteiten 

 creëren van financiële ruimte voor noodzakelijke 
(vervangings)investeringen in militair materieel 

 mogelijkheden voor meerjarige defensie akkoorden in Nederland 
verder onderzoeken 

 zorg dragen voor een krijgsmacht waarin een ieder zich veilig voelt en 
voor iedereen ongeacht sekse of geaardheid plaats is! 

 

Draagvlak leden onmisbaar  
Angelien Eijsink wees er in het Goudse Politiek Café op dat draagvlak 
onder de partijleden de hoeksteen is voor de daadwerkelijke vertaling van 
de door het partijcongres aangenomen “Van waarde”- moties naar het 
nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma. Zoals bekend kan tegenwoordig 
ieder lid daarvoor rechtstreeks zijn stem laten gelden op weg naar en 
tijdens het partijcongres van januari 2017. 

PvdA-Netwerk Defensie heeft daarover op 8 december jl. laten weten: ‘Op 
een aantal voorcongressen zijn de moties al ingediend en verdedigd. De 
resultaten zijn verschillend: soms aangenomen, soms aangepast, soms 
samengevoegd. Vooralsnog een positief beeld. Het is wel belangrijk dat 
een ieder blijft navragen hoe de moties zijn mee- of overgenomen t.b.v. 
het congres.’ 

Hierbij nodig ik de Goudse partijgenoten van harte uit bij de stemmingen 
voor het partijcongres van januari 2017 het belang van Defensie voor 
internationale vrede, veiligheid en solidariteit (mede om 
vluchtelingencrises te voorkomen) mee te laten wegen, alsmede voor 
innovatie, ontwikkeling en werkgelegenheid in eigen land. 
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Van de congresganger 
 

  
 
Door Sander van Alten 
Congresvertegenwoordiger PvdA Gouda 
 
Stevige Goudse inbreng bij voorcongres. Zes amendementen van 
onze afdeling zijn aangenomen.  
 
Een leuk en levendig voorcongres van de PvdA Zuid-Holland in 
Rotterdam, afgelopen zaterdag 12 november. Een kleiner gezelschap dan 
in de jaren van weleer, toen ik voor de eerste maal een voorcongres in 
centrum Engels bezocht. Maar wel sfeer, bezieling en goede discussies. 
 
Echter eerst stoom afblazen door Gerard Bosman, voorman van de 
beweging Linksom in de PvdA. Hij had zich gekandideerd als lijsttrekker, 
maar was afgewezen bij toetsing aan het functieprofiel. Een korte 
discussie over de ‘vrije kandidaatstelling’ die dus toch niet als zo vrij werd 
ervaren. Bosman was door de toetsingscommissie afgewezen wegens 
gebrek aan internationale ervaring. ‘Wat is dat? Hoe erg is het als dat niet 
hebt voor het trekken van een lijst waar toch Nederlandse kiezers op 
moeten gaan stemmen?’ Een kort debat over vrije kandidaatstelling en het 
waarom van een toetsingscommissie. Ís zo’n commissie ingesteld omdat 
wij als leden niet voor vol worden aangezien, vroeg iemand zich af. Daar 
moeten we het nog maar eens over hebben vond men. ‘Later’, stelde 
Gerard Bosman. Hij gaf aan nu geen werk te maken van zijn afwijzing en 
niet tegen de beslissing in beroep te gaan. Dergelijk gekrakeel zou de 
partij alleen maar kunnen schaden. Het is tijd nu eindelijk de opmaat naar 
de verkiezingen te maken, die veel andere partijen al eerder hebben 
ingezet. Het voorcongres liet zich lovend over de opstelling van Bosman 
uit en ging aan het werk. 
 
Klaas Bolt en ik verdeelden ons zo goed als dat ging over drie 
themagroepen die ieder een derde van het verkiezingsprogramma en de 
daarop ingediende amendementen voor hun rekening namen. Eerder die 
week hadden we met een klein groepje Goudse afdelingsgenoten 
amendementen opgesteld op punten die ons voor wijziging voorkwamen. 
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Naast drie amendementen over de woningmarkt, vanuit het 
Huurdersnetwerk aangedragen door Anita Enbers, betrof het de 
bedenkingen tegen een voluit invoeren van het correctief referendum en 
een meer serieus ter hand nemen van het basisinkomen.  
 
Het referendum staat wat fors en ongefilterd als het ‘medicijn’ voor 
democratische tekorten in het concept verkiezingsprogramma, vonden we. 
Het basisinkomen juist te mager. Dat vond uiteindelijk ook het 
voorcongres Zuid-Holland. Namens Gouda had ik de eer uit de vele 
amendementen op dit thema een amendement voor de groep te 
herformuleren waarin iedereen zich kon vinden. Dat lukte. ‘En hoe luidt 
het nu?’, klonk het na een korte koffiepauze. ‘Goed zoals Gouda zo doen 
we het. We doen Gouda!’. Hadden we het die maandagavond in het 
Verzetsmuseum nog voorzichtig geformuleerd. …’invoeren na een 
zorgvuldige evaluatie van het raadgevend referendum’… nu gaat er – 
volgens het voorcongres Zuid-Holland - een streep doorheen: ‘Voorrang 
aan de parlementaire democratie. Er zijn een heleboel andere 
mogelijkheden om burgers dichter bij politieke beslissingen te betrekken. 
 
Voor het basisinkomen werd een – mede door Klaas Bolt voorbereid – 
amendement aangenomen om hier echt serieus op een behoorlijke schaal 
mee te gaan experimenteren. Niet de experimenten van enkele 
gemeenten met de Wet werk en bijstand nieuwsgierig te gaan volgen, 
zoals voorzichtig in het concept programma is vermeld. Daar is dan ook 
serieus geld voor uit te trekken.  
 
Deze en andere amendementen zijn aangenomen door het voorcongres 
en dus met 100 punten (likes) doorgestuurd naar de stemkamer voor 
verwerking in het verkiezingsprogramma of als amendement – met 
commentaar van het partijbestuur – aan het congres te worden te worden 
voorgelegd. Naast het basisinkomen en bedenkingen tegen het 
referendum zijn de volgende amendementen van onze afdeling 
aangenomen:  
  

 Versterking van de democratische controle op regionale 
samenwerkingsorganisaties. 

 Schade in Groningen: Uitvoering van de schadevergoedingen 
weghalen bij de NAM en onderbrengen bij een neutrale autoriteit. 

 CAO is de norm: Naast strijd tegen de flexcontracten oproepen 
gewoon de CAO toe te passen, de overheid voorop. 
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 Onderkant van de woningmarkt versterken: Gaten in het huurrecht 
dichten die nu voor de verhuur van tijdelijke ruimten ontgaan kunnen 
worden. .  

 Afschaffen verhuurdersheffing: De verhuurdersheffing wordt 

afgeschaft. De reden van bijdrage aan tekort op de rijksbegroting is 

eigenlijk vervallen. De versnelde beperking van de 

hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens compenseert dit 

ruimschoots. De extra belastinginkomsten zijn toereikend voor een 

nieuw integraal stelsel van woonlastenondersteuning voor huurders en 

huiseigenaren én voor het instellen van een Rijksfonds voor 

nieuwbouw en voor verduurzaming van de bestaande voorraad 

woningen.” 

 Nieuw stelsel van woonlastenondersteuning invoeren: Een nieuw 

stelsel, waardoor ook mensen met een gering inkomen en een 

koopwoning van de ondersteuning gebruik kunnen maken. Huren en 

kopen zijn gelijkwaardige alternatieven en worden fiscaal gelijkwaardig 

behandeld. Er komt daarom één integraal stelsel van fiscale 

woonlastenondersteuning voor bewoners die dat gelet op hun lage 

inkomen nodig hebben.” 

 
Op naar de stemmingen, die iedereen vanuit huis verder online kan doen. 
Of in de zaal natuurlijk met een goed verbonden I-pad of telefoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 

 

Begroting gemeente 

  

Door Marion Suijker 
fractievoorzitter PvdA Gouda 
 

Marion Suijker pleitte voor een verbonden samenleving bij de 
begrotingsbehandeling op 7 november. Uit haar bijdrage blijkt dat er 
reden is voor tevredenheid, tegelijk is er nog veel te doen.  

‘Met  de verkiezingen van zowel morgen  als 15 maart in het vooruitzicht, 
staan we extra stil bij de vraag in wat voor soort wereld en samenleving 
wij willen wonen en werken. Ons ideaal is dat we leven in een 
rechtvaardige wereld, een verbonden samenleving, waarin we met elkaar 
leven en waar iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en 
een inkomen heeft.  Een verbonden samenleving. 

Dit betekent wat de PvdA betreft dat het geld wat we als raad beschikbaar 
stellen in Gouda, moet bijdragen aan deze idealen, aan onze 
maatschappijvisie. Kortom aan het overbruggen van tegenstellingen die er 
zijn  en die een inclusieve samenleving bevorderen. De PvdA wil een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een verbonden Gouda. 

Met de voorliggende begrotingswijziging  en de deelbegroting  2017 zijn 
wij tevreden. Ze brengen ons weer een stapje dichter bij  onze idealen.  

Ark/Gemiva 
Er komt eindelijk een plek  voor de Ark/Gemiva. En nog een hele goede 
plek ook. Dat maken we met deze begroting financieel haalbaar. 

Buurt Bestuurt 
Bewoners gaan we  extra betrekken bij de veiligheid in hun buurt , via 
Buurt Bestuurt. 

Extra woningen doelgroep  
Er is geld beschikbaar voor extra sociale huurwoningen in  Midden 
Willens. We willen hierbij nog in herinnering roepen onze aangenomen 
motie van december vorig jaar die ging over inclusie en doorstroom uit 
wmo-voorzieningen naar betaalbare woningen. Het lijkt de PvdA fractie 
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een uitgelezen kans bij de Agnietenstraat hier invulling aan te geven.  
Vindt het college dit ook? 

Indexering subsidies 
Vele organisaties (zowel vrijwilligers - als professionele-) zetten zich in en 
dragen bij  aan een verbonden Gouda.  Voor 2016 hebben  de  Culturele 4 
een extra indexeringsbedrag ontvangen. Vanuit de beantwoording van de 
technische vragen begrijpen wij dat er voor 2017 geld is gereserveerd om 
na vele jaren een bepaalde loon- en prijscompensatie toe te kennen aan 
alle gesubsidieerde organisaties. Dat juichen wij toe. 

Oranjenacht voor iedereen 
Gouda wordt steeds gezelliger en trekt steeds meer bezoekers. Er is 
wederom weer geld beschikbaar voor volksfeesten.   Als Oranjenacht in 
2017 wederom op de markt wordt gehouden en subsidie ontvangt, vindt 
mijn fractie het wel belangrijk dat de bands en dit feest voor iedereen 
toegankelijk zijn. Het hek waarmee onze openbare markt was afgezet op 
26 april jongst leden en waar mensen zicht  letterlijk buiten de hekken 
bevonden om te kijken naar de bands,   draagt naar ons idee niet bij aan 
een verbonden en inclusieve samenleving.  

Verzetsmuseum 
Het verzetsmuseum wil meer zijn dan een museum alleen, maar tevens 
een levende  rol spelen in het actuele vraagstuk van mensenrechten en 
actief burgerschap. Een goede zaak vinden wij,   zeker ook omdat zij 
voornemens zijn  de jeugd actief te betrekken. 

Sociaal domein 
Ten aanzien van het sociaal domein hebben wij een enorme 
verantwoordelijkheid als gemeente gekregen. Wij steunen  het voornemen 
van het college om de eigen bijdrage te verlagen. Zorg moet voor ieder 
die dit nodig heeft beschikbaar en toegankelijk zijn.  

De PvdA fractie wil graag versnelling zien op het gebied van ontschotting 
en transformatie. Zonder integrale benadering (ook financieel) gaat de 
transformatie  naar ons idee niet lukken. We zien de voorstellen 
hieromtrent graag spoedig tegemoet. 
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Luisteren en contact 
Soms kunnen tegenstellingen niet met geld worden overbrugd. Sterker 
nog heel vaak niet. Het gaat om houding en andere werkwijzen. Hiervoor 
zijn natuurlijk tal van instrumenten ontwikkeld, maar vaak gaat het ook om 
aandacht geven en luisteren naar mensen.  In een diverse samenleving is 
dit een belangrijke  en niet te onderschatten rol voor het gehele college en  
van de burgemeester, in zijn rol als burgervader. De PvdA is blij dat de 
vele tradities die zo normaal lijken anno 2016 er nog steeds zijn. Tradities 
die de samenhang in Gouda bevorderen, zoals  bijvoorbeeld 
kaarsjesavond en het bezoek van de burgemeester aan  100-jarige.    

Er is lange tijd lacherig gedaan over theedrinken. Maar naast de 
participatiewijzer en andere beschreven instrumenten vinden wij 
theedrinken als middel om contact te hebben met mensen wel degelijk 
van belang en een onderschat instrument. Voelen wat er in de 
samenleving gebeurt en deze bij elkaar houden gaat niet vanzelf en is niet 
vanzelfsprekend.   Kan de  burgemeester iets meer zeggen over hoe hij in 
de discussie inzake de moskee met de verschillende groepen contact 
heeft en onderhoudt. 

AZC 
Een verbonden samenleving stopt niet bij Gouda. Vorige week hoorden 
we dat het COA de overeengekomen bestuursovereenkomst inzake het 
AZC niet doorzet, met als reden dat er minder vluchtelingen naar 
Nederland komen. Dat klopt.  Mocht de instroom toch weer groter worden, 
dan verwachten wij  dat het college wederom positief op verzoeken van 
het COA of anderen zal reageren. 

Heel de wereld is mijn vaderland 

In deze bijdrage heeft de PvdA fractie de nadruk gelegd  op de noodzaak 
van een inclusieve en verbonden samenleving.  Het overbruggen van 
tegenstelling en werken aan cohesie. Nu het economisch weer beter gaat, 
is dat voor de PvdA de  uitdaging voor de komende jaren. We wensen het 
college veel succes. Ik sluit af met een citaat van Erasmus: heel de wereld 
is mijn vaderland.  
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Onrust moskee 
 

  
Door Peter den Boer, 
raadslid PvdA Gouda 
 

De PvdA-fractie heeft gemerkt dat binnen de Marokkaans-
Nederlandse gemeenschap in Gouda spanningen zijn ontstaan. 

Zoals bekend heeft dat de maken met verschil van mening binnen deze 
gemeenschap over de besteding van gelden die zijn ingezameld voor het 
initiatief El-Wahda. El-Wahda is opgericht als gezamenlijk initiatief van de 
drie Moskeeën in Gouda om de invulling van het Islamitisch Centrum in de 
Prins Willem-Alexanderkazerne bestuurlijk en financieel mogelijk te 
maken. In 2015 is dat plan in de raad gesneuveld. Dat heeft geleid tot 
spanningen en zelfs rechtszaken binnen de Marokkaans-Nederlandse 
gemeenschap in Gouda. U heeft daarover kunnen lezen in de lokale 
media. 

In onze inbreng bij de begrotingsbehandeling hebben wij gevraagd om 
aandacht voor die tegenstellingen en hebben we de burgemeester 
aangespoord zijn rol als burgervader op te pakken. En we hebben hem 
gevraagd hoe hij bij de discussie contact heeft met verschillende groepen.  

De burgemeester reageerde dat ‘er continu contact is met mensen die 
daarmee bezig zijn, en dat dit ook gecontinueerd moeten worden, want 
ook deze burgemeester ziet dat de komst van een moskee sommige 
delen van de bevolking erg bezig houdt. Het is heel belangrijk om vanuit 
mijn verantwoordelijkheid die lijnen kort te houden, te weten wat er leeft 
en ook duidelijk te maken dat de mensen zich ook bij mij kunnen 
vervoegen als ze iets kwijt zouden willen.’ 

Al met al was dat, wat ons betreft, een bevredigend antwoord, maar we 
zullen vanzelfsprekend de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. 
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Oranjenacht 

  
Door Michiel Sikkes, 
raadslid PvdA Gouda 
 

Poppodium SoWhat wil helpen weer een vrij toegankelijke 
Oranjenacht te organiseren. 
 
Al vanaf begin dit jaar heb ik me ingezet om toekomstige edities van 
Oranjenacht weer vrij toegankelijk te maken. Toen in het voorjaar bleek 
dat Oranjenacht 2016 een feest met (relatief hoog) toegangstarief zou 
worden, heb ik daar al meteen aandacht voor gevraagd. Dit heb ik gedaan 
middels raadsvragen, in de media, en in de gemeenteraad met een motie 
om als criteria te stellen dat gesubsidieerde volksfeesten geen entreeprijs 
mogen heffen. De motie hebben we als fractie uiteindelijk ingetrokken, 
omdat er op dat moment geen meerderheid in de gemeenteraad was. Wel 
werd door de overige partijen om een evaluatie van Oranjenacht gevraagd 
en heeft de wethouder dit toegezegd.  
 
Naar aanleiding van de dramatische bezochte Oranjenacht 2016 en na 
ontvangst van deze toegezegde evaluatie, heeft fractievoorzitter Marion 
Suijker in haar begrotingsbijdrage de wethouder nogmaals opgeroepen te 
zorgen dat niemand buitengesloten wordt bij het vieren van toekomstige 
edities van Oranjenacht als Gouds volksfeest.  
 
In de week van de afgelopen begrotingsbehandeling stuurde ook 
poppodium SoWhat! een brief naar de gemeente dat zij bereid zijn mee te 
helpen met een vrij toegankelijke oranjenacht. We hebben dit gelijk onder 
de aandacht bij de wethouder gebracht en die heeft toegezegd aan de 
slag te gaan met huidige en nieuwe organisatoren om de mogelijkheden 
van een publiek toegankelijke gratis Oranjenacht weer mogelijk te maken. 
Alvast een mooi tussenresultaat dus en wordt vervolgd! 
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Sociale woningbouw 

  
Door Michiel Sikkes, 
raadslid PvdA Gouda 
 
Voor cliënten van beschermd wonen mensen en andere cliënten van 
GGZ-instellingen zijn te weinig woningen, maar gelukkig komen er 
nu woningen bij.  
 
Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling hebben we aandacht 
gevraagd voor de stokkende uitstroom en oplopende wachtlijsten bij 
instellingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit 
probleem bestaat omdat er te weinig woningen en voorzieningen in de 
wijk zijn om genoeg mensen uit deze opvang uit te laten stromen naar een 
zo normaal mogelijke woonsituatie. 
 
Gelukkig kwam onze wethouder Rogier Tetteroo met goed nieuws. De al 
bekende transformatie van het oude stadskantoor aan de Agnietenstraat 
gaat ook plek bieden aan woningen voor bijzondere doelgroepen en 
jongeren. 
 
In de laatste week van november maakte onze wethouder in de 
gemeenteraadsvergadering ook bekend dat er waarschijnlijk jongeren- en 
starterswoningen in het leegstaande pand aan de Heuvellaan gerealiseerd 
worden. Binnenkort worden ook extra sociale woningen in Middenwillens 
opgeleverd. Woonpartners Midden-Holland is de verhuurder. 
 
Met deze optelsom aan verschillende projecten is onze wethouder en 
onze gemeente dus goed op weg naar meer sociale woningen, wat nodig 
is om de druk op de sociale woonmarkt te verlichten. 
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Veiligheid 

  
 
Door Khalid Tatou  
raadslid PvdA Gouda 
 
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we als PvdA aandacht 
gevraagd voor veiligheid. 
 
Buurt Bestuurt is inmiddels geïntroduceerd in Gouda, in Plaswijck vindt er  
nu een pilot plaats. De PvdA wil graag zien als deze pilot slaagt, dat Buurt 
Bestuurt in de overige wijken van Gouda wordt uitgerold. 
 
Verder is er aandacht gevraagd voor de subsidie aan bewoners van een 
koophuis voor hang en sluitwerk. 
Graag zien wij als PvdA dat deze subsidie ook beschikbaar is voor 
mensen in een huurwoning. 
 
Wethouder Tetteroo van wonen heeft toegezegd hier naar te zullen 
gaan kijken en hierover in gesprek te gaan met de 
woningbouwcorporaties. 
We blijven de ontwikkelingen hierover in de gaten houden en houden jullie 
via Gouds Rood op de hoogte. 
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Sport 

  
 

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
Sport neemt een belangrijke plaats in ons leven in. Via 
zelfbeoefening ofwel als toeschouwer.  
 
De hedendaagse jeugd die naar overgewicht neigt zou dan ook massaal, 
eventueel via gymnastiek op school, lid moeten worden van een 
sportvereniging. En dan vervolgens in een gezonde competitie met 
vriendjes streven naar goede prestaties. 
 
Helaas komen steeds meer kinderen hier van een koude kermis thuis. De 
overheid bezuinigt bij voorbeeld op schoolzwemmen en steeds meer 
jongeren van wie de ouders de contributie niet op kunnen (of willen) 
brengen komen dan ook nauwelijks aan de sportvelden en –zalen toe. 
Ook belangrijke aspecten van de sportbeoefening als ontmoetingsplaats, 
discipline, teamgeest, verlies kunnen accepteren, respect voor de 
tegenstander, de “scheids”; kortom voor de persoonlijkheidsvorming is 
sport onontbeerlijk. 
 
Tot zover beschrijf ik een min of meer idealistische, amateuristische 
invulling van de sport in het algemeen waarbij de jeugd zich gaarne 
identificeert met helden in hun sport. Lichtende voorbeelden – en die zijn 
er vele – die de verbeelding extra impulsen geven, die jongeren inspireren 
en aanzetten tot navolging. Helaas kennen we in toenemende mate de 
excessen waartoe sport, veelal in professionele setting, vele deelnemers 
drijft. Die schandelijke voorbeelden dienen zich steeds meer aan omdat 
velen letterlijk een boekje open doen over hun dagelijkse reilen en zeilen, 
vanzelfsprekend voor veel geld. 
 
Details wil ik de lezer hier onthouden maar deze bizarre sportwereld van 
seks, drugs, afspraken (matchfixing), welhaast een crimineel milieu waarin 
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schandelijke, immoreel grote bedragen omgaan. 
 
Daar willen wij onze jeugd toch voor behoeden? Laat de lokale overheid 
alvast met meer gericht beleid de Goudse jeugd hier stimuleren. Dat 
voorkomt op termijn gezondheidsproblemen of erger. 
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Aanloop gemeenteraadsverkiezingen 

  

Door Guido Prinsenberg,, 
secretaris PvdA Gouda 
 
Rogier Tetteroo is beoogd lijsttrekker voor de verkiezingen in 2018.  
 
In de vorige Gouds Rood heeft het bestuur de beslispunten voor de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2017 aangegeven, met de 
vraag aan de leden om input. In dat stuk is aangegeven dat het wenselijk 
is om in een vroeg stadium een beoogd lijsttrekker aan te wijzen door de 
ALV zodat deze ten volle de rol kan spelen die aan de beoogd lijsttrekker 
is toebedeeld. 
 
Het bestuur heeft het ledenbestand van de PvdA-Gouda bekeken en 
geconcludeerd dat de groep van geschikte kandidaten uiterst beperkt is. 
Immers de kandidaat moet lid zijn van de PvdA, op de hoogte van de 
huidige politieke Goudse situatie, kunnen rekenen op vruchtbare 
samenwerking met andere spelers als afdelingsbestuur en fractie en 
daarenboven in staat zijn samen te werken met andere politieke partijen in 
de Goudse raad. Verder moet de kandidaat ook zelf willen. Dit heeft het 
bestuur tot de conclusie geleid dat Rogier Tetteroo de beoogd lijsttrekker 
moet zijn en stelt dan ook aan de ALV voor hem in de positie te 
bevestigen. Een ledenraadpleging is derhalve overbodig. 
 
Ten aanzien van overige in het stuk genoemde beslispunten stelt het 
bestuur voor:  
 
Zelfstandig 
De PvdA neemt zelfstandig met een eigen lijst deel aan de verkiezingen 
voor de gemeenteraad in 2018. Een besluit over eventuele 
lijstverbindingen wordt genomen in de vergadering van december 2017. 
 
Wethouderskandidaat 
Traditioneel is de lijsttrekker van de PvdA-Gouda wethouderskandidaat 
namens de partij. In het geval de PvdA-Gouda meer dan een wethouder 
kan leveren stelt het bestuur voor om deze afweging te laten aan de 
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gemeenteraadsfractie die het best in staat is om gezien de coalitie-
onderhandelingen de juiste persoon te vinden. 
 
Conceptlijst 
Het opstellen van de conceptlijst zal gebeuren door het bestuur daarbij 
ondersteund door de beoogd lijsttrekker. Het bestuur is daarmee in de 
beste positie om de conceptlijst toe te lichten aan de ALV als deze de lijst 
gaat vast stellen. De conceptlijst wordt gepubliceerd in Gouds Rood van 
november 2017. In de ALV van december 2017 wordt de kandidatenlijst 
vastgesteld. 
 
Fractieprofiel 
Het bestuur, in samenwerking met de beoogd lijsttrekker, stelt een profiel 
op voor de fractie en voor een profiel voor een kandidaat op de lijst. Deze 
profielen zullen aan de ALV worden voorgelegd in de ALV van maart 2017. 
De ALV kan deze profielen dan bespreken en aanpassen. Deze profielen 
zijn leidraad bij het opstellen van de conceptlijst. Geïnteresseerden voor 
een positie op de kandidatenlijst kunnen zich tot 15 september 2017 
melden bij het bestuur met een motivatie voor hun kandidatuur. Het 
bestuur zal in Gouds Rood van mei 2017 een oproep plaatsen. In oktober 
2017 zullen de kandidaten door het bestuur worden uitgenodigd om hun 
kandidatuur schriftelijk en mondeling toe te lichten.  
 
Verkiezingsprogramma 

De opstelling van het verkiezingsprogramma wordt door vijf werkgroepen 
voorbereid. (Werk, Inkomen en Economie (1), Zorg (2), Ruimtelijke 
ordening, Verkeer en Wonen (3), Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en 
Veiligheid (4) en Sport en Cultuur (5)) De stukken van de werkgroepen 
worden gepubliceerd in Gouds Rood van mei 2017. De ALV bespreekt 
deze stukken in de vergadering van juni 2017. Onder eindredactie van de 
beoogd lijsttrekker wordt naar aanleiding van de discussie in de ALV een 
conceptverkiezingsprogramma opgesteld dat in Gouds Rood van 
augustus 2017 wordt gepubliceerd. De ALV van september 2017 stelt het 
verkiezingsprogramma vast. Het bestuur kiest ervoor de vaststelling van 
het programma in september 2017 te doen zodat kandidaten voor een 
plaats op de lijst eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. 
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Werkplan bestuur 

  

Verkiezingen staan centraal in het werkplan van het 
afdelingsbestuur.  
 
In dit werkplan wordt in het kort geschetst welke activiteiten het 
afdelingsbestuur in 2017 van plan is te organiseren. In het werkplan 2016 
werd gezegd dat de bestuurskracht eind 2015 was afgenomen door het 
vertrek van een aantal bestuursleden, w.o. de afdelingssecretaris. De 
vrees dat de afname van de bestuurskracht door het ontstaan van die 
vacatures zou doorwerken is gelukkig niet uitgekomen, want in de loop 
van 2016 is het afdelingsbestuur gelukkig weer versterkt met een aantal 
bestuursleden.   
 
Er staan in 2017 weer een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, 
zoals de verkiezingen voor de 2e Kamer in maart 2017. En in 2017 zal de 
afdeling volop aan het werk gaan voor de verkiezingen van de nieuwe 
gemeenteraad in 2018. De belangrijkste punten hierbij zijn natuurlijk het 
opstellen van ons verkiezingsprogramma en het opstellen van een 
kandidatenlijst. Op de ALV in december 2017 zal zowel het 
verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst worden vastgesteld.  
 
Onderstaand volgt een (korte) toelichting van de activiteiten. 
 
1. Algemene ledenvergaderingen  

In 2017 organiseert het bestuur minimaal 4 ALV’s in het vertrouwde 
café Résistance: 

 20 maart, 20:00 uur, verantwoording bestuur over 2016, 
vaststellen profielschetsen 

 26 juni, 20:00 uur, discussie uitkomst werkgroepen 

 25 september, 20:00 uur, vaststellen verkiezingsprogramma 
gemeenteraad 2018  

 18 december, 20:00 uur, jaarwerkplan 201, begroting 2017 
vaststelling kandidatenlijst. 
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De intentie is om de ALV’s interactief, halend en brengend te laten zijn 
naast de statutair verplichte onderwerpen. In bijzondere gevallen kan 
door het bestuur (of leden) besloten worden een extra 
ledenvergadering uit te schrijven.  
 

 
2. Nieuwjaarsreceptie   

Zaterdag 7 januari 2017 is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarbij 
uiteraard de beroemde PvdA-quiz niet ontbreekt. De bijeenkomst is 
van 16.00 – 18.00 uur in café Résistance. Het bestuur probeert ook 
een gastspreker te arrangeren.  

 
 
3. 1-mei viering   

Jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid met een thema en een 
gastspreker. En natuurlijk brengen we weer rozen naar onze 65+ 
leden. 

 
 
4. Ombudsteam 

Het opzetten van een compleet opgetuigd Ombudsteam is ook in 2016 
nog niet goed van de grond gekomen. Via een contactpersoon op de 
website van de afdeling Gouda is er de mogelijkheid voor de Goudse 
burger om contact op te nemen. Er zal worden onderzocht of een 
regionale insteek van een Ombudsteam het overwegen waard is.  

 
 
5. (her)Ontdek PvdA Gouda 

Een keer per jaar (in het najaar) organiseert het bestuur een 
bijeenkomst voor nieuwe leden. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
bestuursleden, fractieleden en wethouder van de PvdA 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. Onder de noemer 
‘(her)Ontdek PvdA Gouda’ staat deze bijeenkomst ook open voor 
‘slapende leden’ en geïnteresseerden in de PvdA. 
 

 
6. Gouds Rood  
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In 2017 zal Gouds Rood 4 maal verschijnen in de aanloop naar de 
verschillende ALV’s.   
  
 

7. Politiek café  
Net als in 2016 kunnen er in 2017 ook weer politieke cafés worden 
georganiseerd. Leden met ideeën hiervoor kunnen contact opnemen 
met het afdelingsbestuur.   
 

 
8. Website 

Sinds een jaar heeft de afdeling Gouda een websitebeheerder. Er is 
een voorzichtig begin gemaakt met het optimaliseren van deze 
website. In 2017 wordt hier verder aan gewerkt.  

 
 
9. Campagne verkiezingen 

Volgens planning zijn er in maart 2017 verkiezingen voor de 2e Kamer. 
De afdeling Gouda zal hier ook campagne voor voeren. De 
verkiezingen voor een nieuwe Goudse gemeenteraad zijn in 2018, 
maar de voorbereidingen hiervoor zijn eind 2016 al begonnen. In 2017 
zullen werkgroepen aan de slag gaan om het verkiezingsprogramma 
voor te bereiden. Het bestuur neemt het voortouw m.b.t. het opstellen 
van een kandidatenlijst. Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst 
zullen in de ALV van december worden vastgesteld.  
 

 
10. Regionale samenwerking 

De regionale samenwerking begint heel langzaam enige vorm te 
krijgen. Vooral de samenwerking met de afdelingen Bodegraven-
Reeuwijk en Krimpenerwaard lijkt vruchten af te werpen. Hopelijk 
haakt de afdeling Waddinxveen ook (weer) aan.  
 
Met de besturen van omringende afdelingen wordt ook contacten 
onderhouden. Met name is dit gericht op mogelijke activiteiten die we 
als afdeling Gouda voor deze afdelingen (mede) organi-seren. Denkt u 
hierbij voornamelijk aan inhoudelijke bijeenkomsten en de 1-mei 
viering. Bijkom-stigheid is dat deze activiteiten mogelijk mede 
gefinancierd kunnen worden vanuit het gewest.  
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De coördinatie van de activiteiten ligt bij het bestuur, maar de 
doelstellingen kunnen niet worden bereikt zonder uw (actieve) bijdrage. 
Heeft in een idee om nieuwe leden te werven, wilt u een 
themabijeenkomst organiseren, of heeft u andere ideeën etc.? Wij houden 
ons van harte aanbevolen hiervoor. 
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Regionale samenwerking 

  
 
De afdelingen van de PvdA, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 

Krimpenerwaard en in gezamenlijkheid bijeen op … 2016 verklaren het 

volgende: 

1) Er is een bestuur van de PvdA in de regio Midden Holland bestaande 

uit de voorzitters van de PvdA afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, 

Krimpenerwaard en Gouda.   

2) Het bestuur kan zo nodig worden aangevuld met een of meer andere 

leden van de verschillende afdelingen en kan worden bijgewoond door 

leden van het gewestelijk bestuur. 

3) Het doel van het bestuur is om samen te werken aan: 

- uitwisseling van PvdA standpunten zoals die zijn ingenomen in de 

diverse gemeenteraden/afdelingsbesturen/ledenvergaderingen 

voor zover (mogelijk) van belang geacht voor de regio dan wel een 

andere afdeling binnen de regio; 

- onderhouden en bevorderen van samenwerkingsverbanden en het 

uitwisselen van kennis op dossierniveau tussen bestuursleden, 

fractieleden en wethouders; 

- organiseren van gezamenlijke ledenvergaderingen waarbij de 

ontmoetingsfunctie een rol speelt (b.v. nieuwe 

ledenbijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie, 1 mei viering); 

- organiseren van thematische werkconferenties, gericht op het 

vaststellen van een regionaal standpunt dat bijdraagt aan de 

herkenbaar van de PvdA in de regio; 
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- gezamenlijke campagneactiviteiten met het oog op naderende 

verkiezingen.  

4) De samenwerking tussen de afdelingen laat onverlet dat de afdelingen 

en hun besturen ieder voor zich blijven bestaan en hun eigen activiteiten 

kunnen blijven organiseren en is dus niet gericht op fusie dan wel 

overname van elkaars taken. 

5) Besluitvorming vind plaats bij unanimiteit van stemmen waarbij elke 

afdeling 1 stem heeft. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt wordt 

slechts uitvoering aan besluiten gegeven indien minimaal twee van de vier 

afdelingen daarmee instemmen, onder de voorwaarde dat de andere 

afdeling(en) daar geen bezwaar tegen heeft. 

6) Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen. 

7) Kosten die het bestuur aangaat namens de afdelingen worden 

verrekend over de vier afdelingen naar rato van het aantal leden in de 

afdeling. Richtlijn (anno 2016) is dat Gouda 3/6 deel, Krimpenerwaard 2/6 

deel en Bodegraven-Reeuwijk 1/6 deel van het totale bedrag voor haar 

rekening neemt (na aftrek mogelijke bijdrage vanuit het gewest).  

8) Informatie uitwisseling binnen het bestuur vindt plaats via een 

WhatsApp groep dan wel via de mail. Daarnaast vindt uitwisseling van 

informatie ook plaats via een tweede WhatsApp-groep (mailinglist) voor 

alle bestuursleden, fractieleden, wethouders en andere actieve 

kaderleden van de vier afdelingen. 

9) Bij tourbeurt wordt iemand in het bestuur aangewezen die per 

vergadering een kort besluitenlijstje maakt. 

10) De agenda wordt aan het begin van of enkele dagen voorafgaand aan 

elke bestuursvergadering bekendgemaakt in goed overleg met de 

voorzitters van de afdelingen. 

 

Vastgesteld op [datum] 
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Ondertekenden: 

    
PvdA Bodegraven- Reeuwijk 
Namens deze, 
 
 
Voorzitter Jan Bouwens 
  
PvdA Gouda 
Namens deze, 
 
 
Voorzitter Gerrit Schinkel 
  
  
PvdA Krimpenerwaard 
Namens deze, 
 
Voorzitter Leo Mudde 
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AGENDA 

  

    

20 maart 2017 20:00 ALV Café Résistance 

26 juni 2017 20:00 ALV Café Résistance 

25 september 
2017 

20:00 ALV Café Résistance 

18 december 
2017 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter                   06-39102778  
Guido Prinsenberg secretaris       06-81916959 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Lotte Klene          06-17106216 
Patrick Verhoeven          06-24406510  
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider        06 48135702 
Khalid Tatou vice-fractieleider      
Peter den Boer fractie-penningmeester    511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour 
Johan Veld burgerraadslid 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  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 
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
vacature Goverwelle      
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 
 
 
 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: goudsroodkopij@hotmail.com 


