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Van de voorzitter 
 

  
Door Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 
Wanneer deze editie van Gouds Rood bij u in de bus valt of in uw mailbox 
verschijnt zijn de verkiezingen voor de 2e Kamer achter de rug. En dan 
weten we of de sombere voorspellingen uit de diverse peilingen zijn 
uitgekomen of dat de PvdA toch nog een mooi resultaat heeft geboekt.  
De PvdA afdeling Gouda heeft in ieder geval zijn best gedaan met 
canvassen, flyeren en het organiseren van bijeenkomsten met PvdA 
coryfeeën.  
 
En als de ene verkiezing achter de rug is beginnen we weer aan de 
volgende verkiezingen. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad 
in 2018. In de ALV van 16 januari jl. is het draaiboek vastgesteld. Het 
verkiezingsprogramma moet worden vastgesteld en ook een kandida-
tenlijst. Tijdens de ALV van 20 maart zullen de profielen worden 
vastgesteld. In Gouds Rood vindt u ook een oproep om deel te nemen 
aan de werkgroepen die het verkiezingsprogramma gaan opstellen en 
worden leden gevraagd voor de Onafhankelijke Commissie.  
 
Een ander belangrijk agendapunt op de ALV is de bestuursverkiezing. En 
de penningmeester zal de jaarrekening 2016 presenteren. 
 
Er moeten weer belangrijke besluiten worden genomen, dus er zijn 
genoeg redenen om naar de ALV van 20 maart a.s. te komen. 
 
Graag tot maandag 20 maart a.s.  
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UITNODIGING ALV  
maandag 20 maart 2017 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 20 maart 2017 

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

Tijd 20.00 uur 
  

 
AGENDA 
 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Notulen ALV d.d. 19 december 2016 
4. Notulen ALV d.d. 16 januari 2017 
5. Profielen raadsfractie, raadslid en lijsttrekker 
6. Werkgroepen verkiezingsprogramma 
7. Onafhankelijke commissie 
8. Bestuursverkiezing 
9. Jaarrekening 2016 
10. Vanuit de fractie 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Besluitenlijst ALV 19 december 2016 

  
Aanwezig volgens de presentielijst: 23 leden 
Bericht van verhindering ontvangen van Tonnie de Kamper 
 
Mededelingen 
De volgorde van de artikelen in Gouds Rood moet dezelfde zijn als de 
volgorde van agendapunten op de ALV 
 
Notulen 
Tekstuele wijziging: Michiel heet Sikkes en niet Sonnemans. Notulen 
vastgesteld. Naar aanleiding van notulen: contract met Sportpunt Gouda 
is verlengd tot 2018 in verband met de collegevorming na de breuk. 
 
Werkplan bestuur en begroting 
Toevoeging: de oude website zo aanpassen dat vandaaruit de nieuwe 
website eenvoudig te bereiken is. Werkplan goedgekeurd. De begroting 
goedgekeurd wordt goedgekeurd. 
 
Samenwerking PvdA afdelingen in Midden-Holland 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde samenwerking. De voorzitter 
zal tijdens de nieuwjaarsreceptie de intentieverklaring ondertekenen.  
 
Aanstelling campagneleider 
Luc Prinsenberg wordt aangesteld als campagneleider. 
 
Aanloop campagne en draaiboek 
De PvdA zal zelfstandig deelnemen aan de verkiezingen van 2018. De 
ALV zal het draaiboek in een extra ALV op 16 januari 2017 vaststellen. 
 
Uit de fractie 
De fractie organiseert gesprek met leden over de armoedenota. De 
fractievoorzitter doet verslag van de werkzaamheden in de fractie. 
 
Pensioencafé 
Patrick Verhoeven roept de leden op om vragen in te sturen om pensioen- 
café inhoudelijk voor te bereiden. 
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Besluitenlijst ALV 16 januari 2017 

  
Aanwezig volgens de presentielijst: 21 leden 
Bericht van verhindering ontvangen van: Rogier Tetteroo, Michiel Sikkes, 
Khalid Tatou, Jaap Warners, Siebe Keulen en Tonnie de Kamper 
 
Het enige agendapunt van deze extra ALV is het stappenplan voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
 
Werkwijze verkiezingsprogramma 
Opzet werkgroepen vastgesteld conform bestuursvoorstel. Coördinatoren 
van de werkgroepen worden door de ALV aangesteld en vormen samen 
met eindredacteur de redactiecommissie. De ALV zal de opdracht aan de 
werkgroepen vaststellen. 
 
Werkwijze profielen  
De profielen van raadslid, raadsfractie en lijsttrekker worden door het 
bestuur opgesteld en besproken met de huidige fractie. De ALV zal de 
profielen vaststellen. 
 
Werkwijze kandidatenlijst: 
Er wordt geen ledenraadpleging gehouden voor de aanwijzing van de 
lijsttrekker. De ontwerplijst wordt opgesteld door een onafhankelijke 
commissie aan de hand van de door de ALV vastgestelde profielen. Het 
bestuur maakt een ontwerpopdracht aan de onafhankelijke commissie en 
de ALV zal de opdracht aan de onafhankelijke commissie vaststellen. Het 
bestuur gaat op zoek naar leden van de onafhankelijke commissie en de 
ALV zal de leden uiteindelijk benoemen. Een eventuele wethouderskeuze 
ligt in handen van de toekomstige fractie. 
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Profiel raadslid PvdA 2018-2022 

  
1. 
Een raadslid moet uiteraard lid zijn van de PvdA, maar van hem/haar mag 
ook worden verwacht dat hij/zij uiting geeft en heeft gegeven aan zijn/haar 
betrokkenheid bij de partij.  
 
2. 
Een raadslid dient uitdrukkelijk te getuigen van een binding met het 
sociaaldemocratische gedachtegoed. Tevens dient hij/zij verkiezingspro-
gramma van de Goudse PvdA te onderschrijven. Een zeker actief 
verleden in de partij is een aanbeveling.  
 
3. 
Van een raadslid mag worden verwacht dat hij/zij een visie heeft op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de positie daarin van de PvdA. Een 
opbouwende kritische opstelling is daarin zeer te waarderen.  
 
4. 
Een raadslid moet zijn/haar visie helder in woord en geschrift uit kunnen 
dragen en duidelijk aan kunnen geven wat zijn/haar bijdrage zal zijn aan 
de gemeentelijke politiek. 
 
5. 
Een PvdA-raadslid communiceert actief met de geledingen van de 
Goudse samenleving en de eigen achterban. Voorts legt een fractielid, 
afzonderlijk (of als fractie) rekenschap af aan de achterban van de PvdA 
te Gouda. Hierbij valt te denken aan artikelen op de website en het 
gebruik van social media, naast de meer traditionele vormen als artikelen 
in Gouds Rood en een toelichting op het gevoerde/te voeren beleid tijdens 
de ALV. 
 
6. 
Een PvdA-raadslid moet getuigen van een interactieve houding en 
beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden om de broodnodige contacten op buurt- en wijkniveau en 
met maatschappelijke organisaties effectief te kunnen onderhouden. Een 
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PvdA-raadslid communiceert actief met de geledingen van de Goudse 
samenleving en de eigen achterban. 
 
7. 
Een raadslid discussieert op basis van respect voor andermans uitgangs-
punten en overtuiging. 
 
8. 
Een raadslid moet, zonder uitzondering, een generalistische instelling 
hebben en bereid zijn om indien nodig taken van collega’s over te nemen. 
Daarbij moet hij/zij bereid zijn om binnen de taakverdeling eens wat uit te 
ruilen om niet vast te raken aan bepaalde onderwerpen.  
 
9. 
Een goede verrichting van het raadswerk betekent ook dat daarvoor 
voldoende tijd beschikbaar moet zijn. Een raadslid moet per week 
gemiddeld zo’n 20 uur aan het raadswerk kunnen besteden. Een raadslid 
committeert zich aan een periode van vier jaar. 
 
10. Een raadslid heeft gevoel voor politieke verhoudingen en heeft een 
doelgerichte en proactieve instelling. 
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Profiel raadsfractie PvdA 2018-2022 

  
1. 
De PvdA-gemeenteraadsfractie bestaat uit personen die stuk voor stuk op 
hun eigen wijze een gezicht geven aan de Goudse PvdA.  
 
2. 
Er moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling van 
de fractie met personen die verschillende kwaliteiten bezitten en elkaar 
moeten aanvullen. De brede samenstelling uit zich onder meer in 
verschillen in de achtergrond van de fractieleden in de vorm van opleiding, 
beroepsgroep en maatschappelijke activiteiten. De Goudse samenleving 
bestaat uit een bonte verzameling individuen, waarvan de fractie zoveel 
mogelijk een afspiegeling moet zijn. Een evenwichtig samengestelde 
fractie kenmerkt zich dan ook door een spreiding van de fractieleden in 
leeftijd en in een zo evenredig mogelijke verdeling tussen mannen en 
vrouwen. Kwaliteit is echter het eerste selectiecriterium. Fractieleden 
moeten onderling goed samen kunnen werken en de fractie moet als 
eenheid naar buiten treden.  
 
3. 
Voeling met en worteling in de Goudse samenleving is voor het functio-
neren van een raadsfractie van groot belang. Vormen van burgerpartici-
patie bij de vorming van lokaal beleid - de actieve wijkaanpak, interactieve 
beleidsvorming – zijn gemeengoed geworden in de afgelopen decennia. 
Dit stelt bijzondere eisen aan het communicatief vermogen van een 
raadsfractie en individuele raadsleden. Een interactieve houding is daarbij 
onontbeerlijk. Dat wil zeggen, een luisterend oor voor de ideeën, opvattin-
gen en suggesties van burgers. Waar in de ogen van de raadsfractie nog 
onvoldoende inspraak is geweest, neemt zij hiertoe zelf het initiatief om tot 
een evenwichtige besluitvorming te komen. Voorts legt de fractie reken-
schap af aan de achterban van de PvdA te Gouda. Hierbij valt te denken 
aan artikelen op de website en het gebruik van social media, naast de 
meer traditionele vormen als artikelen in Gouds Rood en een toelichting 
op het gevoerde/te voeren beleid tijdens de ALV.  
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4. 
Besturen van een gemeente vergt in de huidige netwerksamenleving een 
behoorlijk niveau aan technisch bestuurlijke kennis. Dat neemt niet weg 
dat volksvertegenwoordiging een niet aflatende belangrijke rol in het 
lokaal bestuur blijft vervullen. Juist de veelvuldig gesignaleerde kloof 
tussen burgers en bestuur vereist veel aandacht voor de rol van volks-
vertegenwoordiger. Het is daarom van belang bij de samenstelling van de 
raadsfractie te streven naar een mix van personen met technisch bestuur-
lijke kwaliteiten en personen met bij uitstek de kwaliteit van volksvertegen-
woordiger en communicator met de burgers van de stad. En de fractie 
moet beschikken over kennis en ervaring op de domeinen sociaal, fysiek 
en bestuurlijk. De raadsfractie beschikt over een netwerk in de stad of is in 
staat een netwerk op te bouwen.   
 
5. 
In een fractie van beperkte omvang is een brede inzetbaarheid van de 
raadsleden een voorwaarde voor een goed functioneren. De fractieleden 
behoren, zonder uitzondering, een generalistische instelling te hebben en 
moeten bereid zijn om indien nodig taken van collega’s over te nemen.  
 
6. 
De PvdA Gouda streeft ernaar om ook na de verkiezingen van 2018 deel 
uit te maken van het College van B&W.  De fractie moet bereid zijn tot 
samenwerking en tot het sluiten van compromissen om de doelstellingen 
van de Partij van de Arbeid te bereiken. 
 
7.  
Continuïteit op langere termijn is belangrijk. Bij iedere verkiezingsperiode 
is het wenselijk dat een aantal nieuwe raadsleden in de fractie komen en 
een aantal ‘oudgedienden’ daarvoor dus plaats maken. Het vervullen van 
een raadslidmaatschap voor meer dan twee perioden wordt in principe 
vermeden. Zo ontstaat een logisch proces van doorstroming, overdracht 
van taken en de inbreng van nieuwe ideeën.  
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Profiel lijsttrekker PvdA 2018-2022 

  
1. 
Het profiel van de lijsttrekker moet passen in het profiel van het raadslid. 
 
2.. 
De lijsttrekker moet uiteraard lid zijn van de PvdA, maar van hem/haar 
mag ook worden verwacht dat hij/zij uiting geeft aan zijn/haar betrokken-
heid bij de partij.  
 
3.. 
De lijsttrekker dient uitdrukkelijk te getuigen van een binding met het 
sociaaldemocratische gedachtegoed en het verkiezingsprogramma van de 
Goudse PvdA te onderschrijven. De lijsttrekker dient een actief verleden in 
en een binding met de PvdA te hebben. 
 
4. 
De lijsttrekker is het uithangbord van de PvdA Gouda in de verkiezingstijd.  
 
5.. 
De lijsttrekker heeft het vermogen om kiezers te overtuigen. Daarnaast is 
de lijsttrekker ook na de verkiezingen gezichtsbepalend voor de Goudse 
PvdA. 
 
6.. 
Profilering en presentatie zijn taken die de lijsttrekker bij uitstek moet 
vervullen. Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen 
om de boodschap van de PvdA op een overtuigende en creatieve wijze te 
brengen, zijn daarbij een voorwaarde.  
 
7.. 
De lijsttrekker beschikt over voldoende politiek/bestuurlijke bagage om 
inhoudelijk het profiel van de Goudse PvdA te kunnen neerzetten. 
 
8.. 
De lijsttrekker moet in staat zijn leiding te geven aan de fractie. 
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9. 
De lijsttrekker is beoogd fractievoorzitter voor de nieuwe fractie, tenzij 
hij/zij wethouder wordt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Oproepen 
 

  
Door Guido Prinsenberg 

Secretaris 
 
Het bestuur roept leden op zich te op te geven voor de volgende functies: 

 Coördinatoren voor de werkgroepen voor de opstelling van het 
verkiezingsprogramma 2018. 

o Er zijn vijf werkgroepen: 
 Werk, Inkomen en Economie 
 Zorg 
 Ruimtelijke ordening, Verkeer en Wonen 
 Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en Veiligheid 
 Sport en Cultuur 

 Twee leden voor de eindredactiecommissie van het verkiezings-
programma 2018 

 Het bestuur gaat op zoek naar vijf leden voor de onafhankelijke 
commissie voor de opstelling van de kandidatenlijst 2018 

 
Leden die geïnteresseerd zijn in een van bovenstaande functies kunnen 
contact opnemen met de secretaris: Guido Prinsenberg, telefoon: 06 
39102778, e-mail: g.m.g.prinsenberg@gmail.com  
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Opdracht werkgroepen opstellen 
verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

  
Door Guido Prinsenberg 

Secretaris 
 
De werkgroepen stellen ieder een onderdeel op van het verkiezingspro-
gramma waarmee de PvdA Gouda in 2018 de gemeenteraadsverkie-
zingen in gaat. Voor elke werkgroep wordt een coördinator aangesteld 
door de ALV, het bestuur faciliteert de voortgang van de werkzaamheden. 
De werkgroep coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de werk-
zaamheden van de werkgroepen. Als input voor de werkgroepen wordt 
gebruik gemaakt van het beginselprogramma van de PvdA, het rapport 
"Van waarde" en het basisprogramma zoals opgesteld door het CLB, 
daarnaast staat het de werkgroepen vrij om andere documenten bij hun 
werkzaamheden te betrekken. Het staat leden vrij deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de werkgroepen. Daarnaast kunnen deskundigen en 
belanghebbenden door de werkgroepen betrokken worden bij de 
werkzaamheden.  
 
De werkgroepen hebben als terreinen: 
1 Werk, Inkomen en Economie 
2 Zorg 
3 Ruimtelijke ordening, Wonen en Verkeer 
4 Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en Veiligheid 
5 Sport en Cultuur 
 
Naast de inhoudelijke werkgroepen is er een redactiecommissie die de 
eenheid en coherentie van de het verkiezingsprogramma bewaakt. Uit het 
definitieve programma wordt tijdens de campagne geput bij het maken 
van campagnemateriaal. 
 
De werkgroepen stellen allereerst een document op waarin de visie van 
de PvdA Gouda op het betreffende terrein wordt verwoord. Deze visie 
geeft inzicht in de waarden die wij als PvdA Gouda koesteren en die het 
uitgangspunt vormen voor de keuzes die we gaan maken.  
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De visiedocumenten worden gepubliceerd via de website en via Gouds 
Rood van juni 2017. De visiedocumenten strekken verder dan de 
raadsperiode en geven een beeld van de maatschappij die de PvdA 
Gouda voorstaat. Deze visie- documenten worden besproken in de ALV 
van 26 Juni 2017 in de vorm van een tafeltjesavond. De input van de ALV 
wordt door de werkgroepen gebruikt om het visiedocument te vervol-
maken en om actiepunten voor de periode 2018-2022 te formuleren.  
 
De werkgroep coördinatoren redigeren in samenwerking met de redactie-
commissie de visiedocumenten zodat deze documenten een leesbaar 
coherent geheel vormen. De actiepunten gaan de kern vormen van het 
verkiezingsprogramma. De conceptversie  van de visiedocumenten en de 
voorlopige actiepunten worden gepubliceerd via de website en via Gouds 
Rood van september 2017.  
 
De visiedocumenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van 
25 september 2017. De visiedocumenten vormen de leidraad voor de 
keuzes die de fractie van de PvdA Gouda maakt in de raadsperiode 2018-
2022. In deze ALV worden de door de werkgroepen geformuleerde actie-
punten besproken. De werkgroepen geven dan tekst en uitleg over de 
keuzes die ze hebben gemaakt. De actiepunten zijn volgens het SMART-
principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) 
geformuleerd. Daarna kunnen door leden amendementen op de actie-
punten worden ingediend tot 18 oktober 2017.  
Deze amendementen worden van een preadvies voorzien door het 
bestuur in samenwerking met de werkgroep coördinatoren.  
 
In de ALV van 13 november 2017 vinden de stemmingen over het 
verkiezingsprogramma en amendementen plaats. De concept-actie-
punten, de amendementen en het preadvies worden gepubliceerd via de 
website en Gouds Rood van november 2017. 
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Onafhankelijke commissie 
 

  
Door Guido Prinsenberg 

Secretaris 

 
1. De commissie organiseert haar eigen werkwijze en datumschema met 

in achtneming van het draaiboek zoals die door de ALV is vastgesteld. 

2. De commissie doet een oproep voor leden die zich kandidaat willen 

stellen en levert die aan de redactie van Gouds Rood ter plaatsing. 

Hierbij worden ook de profielen genoemd zoals die door de ALV zijn 

vastgesteld. Verder wordt vermeld dat de kandidaten zich dienen te 

melden bij het afdelingsbestuur zodat de reglementair voorgeschreven 

controles kunnen worden uitgevoerd. 

3. De commissie voert gesprekken met de leden die zich hebben 

gemeld. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. In deze gesprekken 

gaat de commissie na in hoeverre iemand past bij het door de ALV 

vastgestelde profiel. De gesprekken dienen uiteraard met respect voor 

een ieder te worden gevoerd. 

4. Binnen de nieuw te vormen fractie zouden bij voorkeur tenminste twee 

personen geschikt en bereid moeten zijn om fractievoorzitter te 

worden (en één van hen moet de lijsttrekker zijn). 

5. Na vaststelling van het verkiezingsprogramma door de ALV vraagt de 

commissie aan elk van de kandidaten of en zo ja welke voorbehouden 

er worden gemaakt t.a.v. het verkiezingsprogramma. 

6. Op grond van de evaluatie van de opstelling van de kandidatenlijst van 

2014 zijn er nog een aantal aanwijzingen bij het opstellen van de 

ontwerpkandidatenlijst.  

a. In de top 5 dienen alle competenties vertegenwoordigd te zijn. 

b. Binnen de top 5 dienen er 2 nieuwe kandidaten te zijn om 

doorstroming en continuïteit te waarborgen 

c. Binnen de top 5 wordt gestreefd worden naar een verdeling in 

oud, jong, man, vrouw etc. waarbij de kwaliteit voorop staat. 

d. De top 10 dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de 

Goudse samenleving 
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e. Binnen de nummers 6 tot en met 10 dient minimaal 1 nieuwe 

kandidaat te staan 

7. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op en bespreekt deze 

met de beoogd lijsttrekker. 

8. De commissie stelt de individuele leden op de hoogte van hun 

beoogde plaats op de lijst, waarna een lid eventueel zijn kandidatuur 

kan intrekken. 

9. Na inventarisatie van voorbehouden, overleg met de beoogd 

lijsttrekker en mogelijk intrekking van kandidaturen stelt de commissie 

de leden op de hoogte van hun plaats op de ontwerp kandidatenlijst. 

10. In de ALV verdedigt de commissie de ontwerp kandidatenlijst, waarbij 

de ALV op de hoogte wordt gebracht van eventuele voorbehouden die 

t.a.v. het verkiezingsprogramma zijn gemaakt. 
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Bestuursverkiezing 

  
Door Guido Prinsenberg 

Secretaris 

 
Volgens rooster zijn in maart 2017 de volgende bestuursleden aftredend: 
Gerrit Schinkel, Ronald Greven, Johan Veld en Lotte Klene. 

 Lotte Klene heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een 
nieuwe bestuursperiode. 

 Johan Veld heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe 
bestuursperiode. 

 Ronald Greven heeft aangegeven alleen beschikbaar te zijn als 
penningmeester voor een nieuwe periode zolang Gerrit Schinkel 
voorzitter is 

 Voorzitter Gerrit Schinkel is volgens de bepalingen bij zijn aantreden 
niet meer herbenoembaar (besluit ALV maart 2013). Het bestuur stelt 
de ALV desalniettemin voor Gerrit Schinkel voor één jaar her te 
benoemen. Dit om ervoor te zorgen dat hij het gehele proces tot en 
met de gemeenteraadsverkiezingen kan blijven begeleiden. En 
daarnaast wordt er in de komende periode een zwaar beroep gedaan 
op de inzet van leden bij de opstelling van het verkiezingsprogramma 
en de opstelling van de kandidatenlijst. Verder zorgt zijn aanblijven 
ervoor dat ook Ronald Greven aanblijft.  

 
Er is in ieder geval 1 vacature. Leden die geïnteresseerd zijn in een van 
de andere bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de 
ALV van 20 maart 2017 melden bij de secretaris: Guido Prinsenberg, 
telefoon: 06 39102778, e-mail: g.m.g.prinsenberg@gmail.com  
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Politieke correctheid 
 

  

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
U ziet ze geregeld, de door de televisie geregistreerde straatinter-
views. De eens geharnaste, gebeitelde PvdA-stemmer uit de volks-
wijken bekent zich nu tot de PVV, de Partij voor de vrijheid (welke 
vrijheid?). En ook ‘het intellect’ doet daar in toenemende mate aan 
mee. 
 
De gevolgen van deze zo sterk gewijzigde politieke instelling bij de kiezer 
heeft, althans volgens de peilingen, desastreuze gevolgen voor de aloude 
sociaaldemocratie. Hoe kon het gebeuren dat een volkspartij die door de 
decennia heen zwaargewichten leverde als Drees, Lieftinck, Mansholt, 
Den Uyl, V.d. Broek, Duisenberg en nu Timmermans (tweede man van de 
Europese Unie) en Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep, tevens 
minister van Financiën, die Nederland uit de financiële en bankencrisis 
loodste); en dan ben ik er vast nog een paar vergeten? 
 
Die volgens de landelijke politieke opinie de bij uitstek beste burgemees-
ters leverde (Aboutaleb, Rotterdam,  V.d. Laan, Amsterdam en Den 
Oudsten, Groningen)? En laat ik dan ook nog noemen Rob van Gijzel, net 
teruggetreden, die mede Eindhoven maakte tot het kenniscentrum van de 
wereld. 
 
Het antwoord luidt, mede ingegeven door erkende rode coryfeeën als 
Felix Rottenberg en Rob Oudkerk: politieke correctheid. Nou is er met dit 
beladen begrip overigens op zich niks mis. Wie wil er niet correct zijn (en 
dus ook op politiek gebied)? Maar een zeer goed bedoelde doch te ver 
doorgeschoten, welhaast liefdadige, bejegening van de grote stroom 
immigranten en later vluchtelingen heeft uiteindelijk mijn partij louter 
windeieren gelegd. 
 
Inmiddels kan ik nu rustig wat voorbeelden van de coulance jegens onze 
eens allochtone medemens geven zonder meteen voor racist te worden 
uitgemaakt. Als nog actieve journalist die bij artikelen over het eens zo 
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heikele onderwerp culturele samenwerking alle voors en tegens alsmede 
hoor en wederhoor diende toe te passen ben ik menigmaal door partijge-
noten verketterd (ik heb het hier niet over notoire vreemdelingenhaters). 
 
Jeugdcriminaliteit 
Voorbeelden: als ik in rooie vrouwenkring voorzichtig opperde dat het toch 
geen pas gaf dat er nog talloze overwegend Marokkaanse vrouwen 24 uur 
per dag achter dichte gordijnen bivakkeerden zonder ook maar één woord 
Nederlands te kennen (met alle schoolgevolgen voor hun kinderen) werd 
ik steevast gewezen op de vrouwen in Spakenburg of in het Staatkundig 
Gereformeerd Verbond, alwaar zij vooralsnog niet aan de bak kwamen. 
Stelde ik dat de (jeugd)criminaliteit onder  bijvoorbeeld de Marokkaanse 
jongeren onevenredig groot was dan luidde het antwoord: wat zou jij doen 
in zo’n sociale achterstandssituatie? Ooit behandeld wegens hongeroe-
deem maar desondanks nog nooit een dubbeltje achterover gedrukt, hield 
je dan maar verder angstvallig je mond want de begrippen discriminatie of 
racisme waren nooit ver weg. 
 
Bij de discussie rond de wenselijkheid van een verplichte inburgerings-
cursus voor immigranten zie ik nog altijd het van walging getekende gelaat 
van Femke Halsema (gelukkig niet van mijn partij…): en dan moeten ze 
zeker ook nog verplicht snert eten! 
 
Want dat komt er nog bij: bij een te ver doorgeschoten politieke correct-
heid hoort het afzeiken bij herhaling en voortduring van het aloude vader-
land. Trots op de gouden eeuw met de republiek als machtigste land ter 
wereld? Kolonialisme, slavernij, uitbuiting, plundering zul je bedoelen om 
over het verwijt van een enge nationalist te zijn maar te zwijgen. De eens 
zo bedoelde prachtwijken van Ellen Vogelaar met een gemengde samen-
stelling van bewoners? Nu welhaast getto’s van minderheden zoals de 
Haagse Schilderswijk. Bij de Parade, een culturele manifestatie van 
enkele jaren geleden, in het Westbroekpark in  genoemde residentie: 
geen enkele toen nog zo genoemde allochtoon. Over culturele integratie 
gesproken… 
 
Gelijke munt 
Ik besluit met de constatering dat onze partij in de Tweede Kamer bij de 
laatste verkiezingen met 38 zetels zo succesrijk maar liefst 12 leden van 
allochtone afkomst telde. Na de terechte verwijdering van de Denk-oprich-
ters (geen enkele sociaaldemocratische achtergrond en Erdogan-aanhan-
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gers) nog altijd geen afspiegeling van de Nederlandse verhoudingen: 17 
miljoen inwoners van wie een dikke 1 miljoen voormalige immigranten. 
 
Voor alle duidelijkheid tot slot: ik wens iedere medelander alhier het 
allerbeste maar dat laat onverlet dat mijn partij alle Nederlanders met 
gelijke munt moet betalen en de problemen die de integratie onmisken-
baar met zich meebrengt serieus aanpakt en niet in een roze wolk van 
toegevendheid verpakt. Wat voor diezelfde medelander trouwens ook een 
zeer slechte zaak zou zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

ARMOEDEBELEID 2017-2020 

  
Door Siham Massrour, raadslid PvdA Gouda 

Het is weer tijd dat de gemeenteraad van Gouda een nieuw armoede-
beleid samenstelt, voor de periode 2017-2020. Het betreft een her-
ijking van het armoedebeleid van 2009. Wethouder (Rogier Tetteroo) 
en de raad zijn al een tijd bezig met het voorbereiden en informatie 
inwinnen voor het nieuwe armoedebeleid.  
 
Het nieuwe beleidskader is ontwikkeld in samenspraak met een brede 
vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen die 
zich bezighouden met het thema armoede en schulden. Daarnaast is er in 
november 2015 een stadsconferentie geweest waarbij veel partijen vanuit 
het werkveld, gemeente en ervaringsdeskundigen aanwezig waren om 
hier een begin mee te maken en vanuit daar samen verder te gaan voor 
de samenstelling zoals dit beleid er nu ligt.  
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Ook is er een werkgroep armoedebeleid geweest waarbij de 
gemeenteraadsfracties, wethouder en ambtenaren regelmatig 
bijeenkwamen om met elkaar bij te praten en nog meer vorm te geven aan 
dit onderwerp. Uiteindelijk is er een nota waar we trots op kunnen zijn. 
Wethouder Tetteroo heeft er een goede sociale nota van gemaakt wat 
uiteraard goed past binnen de lijnen van onze partij. Uiteraard zijn er nog 
mooie aanvullingen te doen in het beleid en daar gaan wij als fractie voor 
zorgen. Wij willen als PvdA natuurlijk dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving, ook als men het wat moeilijker heeft. Daarom hebben wij 
wat aanvullingen in het beleid met praktische zaken.  
 
Het is bewezen dat het hebben van werk de beste oplossing is om uit 
armoede te komen en te blijven. Dit zou alleen kunnen met zekerheid op 
het gebied van werk door middel van een goed of vast contract, om er 
zeker van te zijn je vaste lasten te kunnen blijven betalen. De zgn. flex-
contracten zijn hier dan ook het tegenovergestelde van. Door deze flex-
contracten belanden mensen vaak in de schulden en dus armoede. De 
gemeente Gouda zelf werkt gelukkig niet met flexcontracten. Wij willen er 
nu voor zorgen dat de gemeente dit ook als voorwaarde stelt bij de 
aanbestedingen. Door bij het aangaan van contracten met zorgverleners 
ook bepalingen op te nemen dat vast werk ook door vaste werknemers 
moet worden gedaan. Dit ter voorkoming van armoede.  
 
Als je dan verder kijkt, naar een stap verder. Als het niet meer te voor-
komen is, willen we er natuurlijk alles aan doen om de mensen hierin zo 
goed mogelijk mee te kunnen laten doen in de samenleving. Wij zien een 
duidelijk verband tussen armoede en moeilijkheden bij het vinden van 
betaald werk. Bijvoorbeeld, zonder wasmachine is het netjes op een 
sollicitatie verschijnen lastig. Wij vinden dan ook dat er een goede wit-
goedregeling in de bijzondere bijstand moet komen. Daarbij denken wij 
dat door samen te werken met Goudse ondernemers de uitkering in 
"natura" kan plaats vinden. 
 
Naast het feit dat het verschrikkelijk is voor elk mens om in armoede te 
moeten leven is het extra erg om kinderen in armoede te zien leven en 
opgroeien. Deze kinderen kunnen er zelf niets aan doen en verdienen 
volgens ons een extraatje. Er is al eerder een kinderfonds in het leven 
geroepen om kinderen die in armoede te leven te kunnen helpen. Helaas 
blijven er kinderen tussen wal en schip raken omdat er over kleine aspec-
ten, zoals een verjaardag vieren op school, heen wordt gekeken. Of zijn er 
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kinderen waarvan de ouders niet meer onder de grens vallen om gehol-
pen te worden met wat extra’s, maar deze kinderen nog steeds geen 
surprise kunnen maken voor Sinterklaas omdat de paar tientjes er niet 
voor zijn. Voor deze kinderen willen wij een kindernoodfonds bijvoegen. 
De bedoeling is  dat professionals zonder papierwinkel aan regels en 
termijnen kinderen kunnen helpen. Helpen door die paar tientjes aan een 
kind te geven zodat er getrakteerd kan worden op school, etc.  
 
Om deze praktische invullingen allemaal niet ten koste te laten gaan van 
het budget van de doelgroep zelf, willen wij als fractie ook een motie 
indienen om experimenten zoals bovengenoemd te laten financieren uit 
de reserve sociaal domein. Zo korten we niets in voor de mensen die het 
keihard nodig hebben en besteden we de middelen in de reserve goed 
waar het echt nodig is.  
 
Ik zal dit namens de Partij van de Arbeid Gouda in de gemeenteraad naar 
voren brengen en ervoor zorgen dat deze aanvullingen meegenomen 
worden in het armoedebeleid 2017-2020. Op 15 februari is de verkennen-
de vergadering geweest, op 22 februari stond het debat gepland, maar 
gaandeweg de avond bleek dit niet genoeg te zijn dus is er 1 maart een 
extra debatavond ingepland. Woensdag 8 maart zal de besluitvorming 
plaatsvinden voor dit onderwerp. De nota is al erg goed opgesteld, maar 
we hopen dat we deze aanvullingen allemaal kunnen toevoegen voor een 
nog socialer en roder beleid!  
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ZORG VOOR RUIMTE EN, VERGROENING EN 
OPVANG REGENWATER DOOR 
STADBEWONERS 

  
 
Door Wim Sonnemans  
Lid PvdA-Netwerk Ruimte en oud bestuurslid PvdA afdeling Gouda 
 

Verslag van Politiek Café van PvdA-afdeling Gouda en PvdA-Netwerk 
Ruimte dd. 11 februari 2017. 

In allerlei stadswijken zijn bewoners enthousiast bezig met vinding-
rijke manieren van vergroening en opvang van regenwater. De 
politiek moet daarvoor geen regels opleggen, maar ruimte bieden 
aan burgers om met elkaar aan de slag te gaan. Hoofdzaak is het 
bevorderen van onderlinge verbindingen tussen burgers en over-
heden, maar ook binnen en tussen overheden. 

De aandacht van de Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi in hun 
PvdA-Visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” voor 
bestaande initiatieven in meerdere steden blijkt een stroomversnelling 
teweeg te brengen bij het benutten van de vele kansen voor klimaatbe-
heersing en –adaptatie. Die liggen behalve bij overheden en bewoners 
ook bij publieke partijen zoals woningcorporaties en marktpartijen zoals 
tuincentra. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de mogelijkheden in 
de minder gegoede versteende wijken. 

Dat waren de belangrijkste uitkomsten van een Politiek Café van PvdA-
afdeling Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte op zaterdag 11 februari 2017 
met een voorafgaand bezoek met huifkartocht aan nieuwbouwwijk 
Westergouwe. 

Het Politiek Café stond in het teken van: "Groen en water in de (klimaat-
vriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningver-
huurders en huurders leveren?” 

Henk Leenders vertelde dat uit de visienota onder meer voorstellen voor 
de begrotingshandeling van het kabinet zijn afgeleid. Zo is minister Blok 
(toen nog van Wonen en Rijksdienst) opgedragen na te gaan hoeveel 
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rijksgebouwen van groene daken kunnen worden voorzien; dit om het 
goede voorbeeld te geven voor gemeenten en andere (private) partijen. 

Niet alleen klimaatbestendigheid, maar ook het bevorderen van biodi-
versiteit en van de lichamelijke en geestelijk gezondheid zijn doelen van 
de visienota. In een groene stedelijke omgeving blijkt sprake te zijn van 
minder ziekte en sterfte, en van minder ADHD. 

Na deze aftrap leidde Willem Heesen, voorzitter PvdA-Netwerk Ruimte, de 
boeiende discussie in goede banen. 

Bouw-, bestemmings- en omgevingsplannen 

Lutz Jacobi merkte op dat initiatieven van burgers voor vergroening en 
opvang van regenwater nog vaak lastig zijn in te passen in bouw- en 
bestemmingsplannen. Bijv. toekomstige omgevingsplannen op grond van 
de nieuwe Omgevingswet moeten daarvoor meer speelruimte gaan 
bieden. De Goudse PvdA-wethouder Rogier Tetteroo staat in de start-
blokken om die te benutten, maar eerst is aan de gemeenteraad aan zet. 

Hans Oosters (dijkgraaf van hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard en voorzitter de Unie van Waterschappen) ziet bij ge-
meenten kansen voor een slagvaardiger samenwerking tussen bijv. 
stedenbouwkundigen, planologen en “rioleerders”. Michiel Sikkes (PvdA-
raadslid Gouda) stelt als voorwaarde dat ook de stadsecoloog voluit blijft 
bijdragen aan deze planvorming, ook na bijv. reorganisaties van Cyclus 
(intergemeentelijke beheerder van de openbare ruimte) waar deze nu 
werkt. 

Rogier Tetteroo schetste hoe bij de aanleg van nieuwbouwwijk Wester-
gouwe dergelijke samenwerking goed is verlopen tussen gemeente, 
waterschap, provincie en Rijk. Hiermee is tevens voldaan aan de normen 
voor bescherming tegen overstromingsgevaar door mogelijke hoosbuien 
of dijkdoorbraken van de nabijgelegen Hollandse IJssel. Dit ondanks de 
lage ligging van de wijk beneden NAP. 

Door deze extra ruimte voor water en groen in plaats van alleen 
bebouwing en verharding levert de grond wel minder geld op voor 
gemeente, projectontwikkelaars en bouwers. Desondanks is het gelukt de 
huizenprijzen betaalbaar te houden voor de bewoners. Dit onder meer 
door woningen te bouwen op waterkeringen. Door deze klimaatbestendige 
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aanleg is Westergouwe een redelijk uniek voorbeeld dat landelijk 
belangstelling trekt. 

Samenwerking overheden en andere (markt)partijen 

Volgens Hans Oosters kunnen gemeenten ook bij het (vaak helaas pas 
achteraf) klimaatbestendig maken van bestaande steden – uiteraard met 
behoud van hun eigen verantwoordelijkheid – hun voordeel doen met de 
kennis en ervaring van waterschappen. Zo is het wel zo slim om bijv. ICT-
apparatuur van ziekenhuizen niet te plaatsen in kelders met overstro-
mingsgevaar, maar elders hoog en droog. 

Gemeenten als Rotterdam nodigen bewoners uit samen te experimen-
teren, bijv. door stoeptegels te vervangen door openbaar groen. 
Bezoekers in de zaal merkten op dat sommige gemeentelijke bepalingen 
in de weg kunnen staan. Een voorbeeld is de verplichting bij sommige 
koophuizen in Gouda dat de voortuin altijd betegeld moet zijn als 
parkeerplaats, of je nu wel of geen auto hebt. 

Ook voor woningverhuurders liggen er nog vele kansen. Corporatie 
Woonpartners Midden-Holland speelt volgens adjunct-directeur Willem 
van den Berge altijd graag in op nieuwe ontwikkelingen, maar kwam na 
lezing van de nota tot de ontdekking dat met vergroening van en rond de 
verhuurde woningen nog het nodige kan worden verbeterd. Zo moet er bij 
nieuwbouw en groot onderhoud meer aandacht komen voor de hemel-
waterhuishouding en kan er meer aan voorlichting aan bewoners worden 
gedaan. 

Niet alleen overheden, maar ook markpartijen zoals tuincentra kunnen 
bewoners mogelijkheden bieden voor een groene inrichting van eigen 
tuinen en balkons met opvang van regenwater. Brenda Horstra van 
Tuinbranche Nederland) vertelde hoe modeltuinen het goede voorbeeld 
geven, ook voor bewoners die geen echte tuinier-hobbyisten zijn. 

Sturen met geld 

Er zijn voorbeelden van cofinanciering van buurtinitiatieven door gemeen-
ten. Zo is in Gouda onlangs een Groenprijs (foto in huis-aan-huis blad en 
cheque van € 50) ingevoerd voor mensen die zich inzetten voor groene 
buurten. De twaalf wijkteams die zich inzetten voor de leefbaarheid 
kunnen projecten voordragen bij de gemeente. Volgens Michiel Sikkes is 
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een voorwaarde bij deze aanpak dat de betrokken buurtinitiatieven de weg 
naar hun wijkteam goed weten te vinden. 

Ook landelijke belastingmaatregelen kunnen burgers een zetje in de 
groene richting geven. Hans Oosters wist te melden dat de Unie van 
Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
hiervoor eind februari een gezamenlijk voorstel indienen voor de 
kabinetsformatie. 

 

Samen aan de slag! 

Lutz Jacobi noemde tot slot wijkinitiatieven in Leeuwarden waarbij 
bewoners ervaringen uitwisselen met elkaars voorbeelden. Het platform 
Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van 
mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van 
groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving (zie verder 
https://www.ivn.nl/groendichterbij). Zo geeft Factsheet 18 (zie 
https://www.ivn.nl/groen-dichterbij/factsheets) tips hoe als gemeente 
(ambtenaar) om te gaan met initiatieven van bewoners die de handen 
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ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of 
anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. 

 

Dit Politiek Café maakte duidelijk dat de PvdA-Visienota “Groen en water 
in de (klimaatvriendelijke) stad” van Henk Leenders en Lutz Jacobi ook in 
de komende kabinetsperiode actueel blijft. Landelijke kaders voor de 
klimaatdoelen blijven hard nodig en vergen een plaatselijke uitwerking met 
vooral ruimte voor bewoners om mede aan de hand van elkaars voorbeel-
den enthousiast aan de slag te gaan, ofwel: ”think global, act local”. 
Verbinding is ook hier de rode draad; dat past mooi bij “Een verbonden 
samenleving” als titel van het PvdA-verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Raadslid Michiel Sikkes 
voorzag na afloop van dit Politiek Café dat deze uitkomsten ook van 
waarde zijn voor het Goudse PvdA-verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 
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Sport (2) 

  
Co Caljouw breekt een lans voor sportverenigingen. Het wordt 
steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden.  

 
Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
In de vorige aflevering van Gouds Rood schreef ik over de noodzaak van 
sportbeoefening door de Goudse stadsjeugd voor haar lichamelijk en 
geestelijk welzijn. Alsmede over de (in feite) plicht van de lokale overheid 
deze zo breed en ruim mogelijk te faciliteren. 
Waar nu recentelijk is gebleken dat de sport en wel in het algemeen lijdt 
aan een schromelijk tekort aan vrijwilligers voel ik mij genoodzaakt dit 
onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
Olympia 
 
Onlangs was ik op een vergadering in de kantine van de cricket- en 
voetbalvereniging Olympia aan de Bodegraafsestraatweg, een van de 
oudere, zo niet de oudste sportvereniging van Gouda (bestaat al een 
dikke eeuw). Ik raakte in gesprek met een van de twee mannen die ons 
gezelschap koffie en andere dranken offreerde. Hij was dik over de 70 jaar 
en zijn maat oogde nog ouder. Twee vrijwilligers die al doende de club 
gratis en voor niks van de extra en broodnodige financiën voorzagen.  
Hij had er een zwaar hoofd in als zij beiden, wellicht door fysieke of 
geestelijke omstandigheden, genoodzaakt zouden zijn te stoppen of er 
dan wel vervanging zou zijn. De jeugd (en daaronder rangschikte hij ook 
de nog jeugdige ouders) voelt niets voor zo’n avond- of weekendklus, zo 
was zijn wrange ervaring. Ja, als er wellicht betaald wordt, zo voegde hij 
er wat mismoedig aan toe. 
 
Noodkreet 
 
Deze ervaring onderbouwt de noodkreet van onder andere de KNVB dat 
de amateuristische sportbeoefening wellicht teloor gaat door een gebrek 
aan vrijwilligers onder wie je vanzelfsprekend geen betaalde hulpkrachten 
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zou dienen te rekenen. Want bij een algeheel geldtekort is daar al 
helemaal geen budget voor. Er is een algemene tendens onder het 
verenigingsleven (waaronder de sportclubs) dat het aantal vrijwilligers 
drastisch daalt en de allernoodzakelijkste taken op de schouders van 
steeds minder medewerkers (vooral ouderen) komen te rusten. 
De gemeente kan aan deze situatie niet veel doen. De moderne mens is 
egotripperiger en meer materialistisch geworden. Maar wel kan de 
plaatselijke overheid zorgen dat al die fragiele financiële eindjes die de 
verenigingen aan elkaar moeten knopen door voortgaande bezuinigingen 
niet worden doorgeknipt. Integendeel!  
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Belangrijke data 2017 

 
 

 

15 maart 2017 Verkiezingen 2e Kamer 

20 maart 2017 ALV 

23 maart 2017 Bestuursvergadering 

20 april 2017 Bestuursvergadering 

18 mei 2017 Bestuursvergadering 

1 juni 2017 Bestuursvergadering 

2 juni 2017 Deadline Gouds Rood voor de ALV 26 juni 2017 

5 juni 2017 Publicatie discussiestukken verkiezingsprogram-
ma. Publicatie vastgestelde profielen en oproep 
aan de leden voor de kandidaatstelling voor de 
kandidatenlijst 2018   

26 juni 2017 ALV 

29 juni 2017 Bestuursvergadering 

31 augustus 2017 Bestuursvergadering 

1 september 2017 Deadline Gouds Rood  september 2017 

4 september 2017 Publicatie eerste versie verkiezingsprogramma via 
website en email aan de leden 

18 september 2017 Uiterste datum aanmelden kandidaten voor de ge-
kandidatenlijst bij het afdelingsbestuur 

25 september 2017  ALV 

25 september 2017 Uiterste datum inleveren ingevulde formulieren en 
motivatie kandidaten voor de kandidatenlijst bij het 
afdelingsbestuur  

28 september 2017 Bestuursvergadering 

18 oktober 2017 Uiterste datum indienen amendementen op het 
verkiezingsprogramma bij het afdelingsbestuur  

19 oktober 2017 Bestuursvergadering 

20 oktober 2017 Deadline Gouds Rood november 2017 

24 oktober 2017 Publicatie conceptverkiezingsprogramma en amen-
dementen voorzien van preadvies  

13 november 2017 ALV 

16 november 2017 Bestuursvergadering 

22 november 2017 Openbaar maken ontwerp-kandidatenlijst  
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24 november 2017 Deadline Gouds Rood december 2017 

18 december 2017 ALV 

21 december 2017 Bestuursvergadering 

 
 
De Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden gehouden in Café 
Resistance.  
 
Leden zijn welkom op bestuursvergaderingen, aanmelden via de 
secretaris. 
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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 fractievoorzitter       06 48135702 
Khalid Tatou vice-fractievoorzitter        589197  
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 


