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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 
Het jaar 2017 loopt op zijn laatste benen als deze Gouds Rood op de 
website staat of op uw deurmat valt. Het was een jaar waar wij als 
sociaaldemocraten met gemengde gevoelens op terugkijken. De PvdA 
pakte haar verantwoordelijkheid door te gaan regeren, maar werd door de 
kiezer keihard afgestraft. Terecht of onterecht laat ik hier even in het 
midden. In 2018 staan er nieuwe uitdagingen voor de deur. Op 21 maart 
vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Gouda is van plan 
er een succes van te maken. In deze editie van Gouds Rood vindt u het 
conceptverkiezingsprogramma dat in onze ALV van 18 december zal 
worden vastgesteld. En bij een verkiezingsprogramma behoren natuurlijk 
goede kandidaten die het sociaaldemocratische gedachtengoed in onze 
mooie stad kunnen uitdragen. De onafhankelijke commissie heeft heel 
veel tijd gestoken om tot een goed afgewogen kandidatenlijst te komen. 
Op 18 december zal ook deze kandidatenlijst worden vastgesteld waarna 
de campagne zal worden gestart. Het officiële startschot hiervoor zal op 
onze nieuwjaarsreceptie van zaterdag 13 januari 2018 worden gegeven.   
 
Het afdelingsbestuur heeft haar jaarwerkplan 2018 geschreven en dit 
jaarplan vindt u ook in Gouds Rood. Zoals u kunt lezen is het bestuur op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. Ik heb als voorzitter in maart van dit jaar 
dispensatie gekregen om nog een jaar als voorzitter door te gaan. Maar in 
maart 2018 is mijn termijn echt verstreken en zal de afdeling een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe penningmeester moeten kiezen.  
 
Kortom, 2018 wordt een belangrijk jaar voor de PvdA afdeling Gouda. Ik 
hoop u dan ook in groten getale te mogen begroeten op onze Algemene 
Leden Vergadering op maandag 18 december a.s. 

 
 
Graag tot dan.  
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UITNODIGING ALV  
maandag 18 december 2017 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 18 december 2017 

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

Tijd 20 uur 
  

 
AGENDA 
 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Vaststelling verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Het concept-

verkiezings-programma is in Gouds Rood opgenomen en staat op 
de website. Amandementen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail 
uiterlijk 15 december 2017 aan de voorzitter 
(gj.schinkel@planet.nl) worden verzonden. De amendementen 
moeten kort en bondig zijn. Na de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma zal er nog een definitieve redactionele 
worden gemaakt. 

4. Voordracht en verantwoording concept kandidatenlijst door de 
onafhankelijke commissie  

5. Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 
6. Jaarwerkplan 2018 en begroting 2018  
7. Rondvraag. 
8. Sluiting 

 
 

 
 

mailto:gj.schinkel@planet.nl
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Kandidatenlijst 

  
 
 
Voordracht van en verantwoording over de kandidatenlijst PvdA 
Gouda voor de   gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 door de 
onafhankelijke commissie 
 
Samenstelling commissie 
De onafhankelijke commissie is in de ALV-vergadering van 26 juni 2017 
benoemd. 
De samenstelling van de commissie is als volgt: 
Peter van Diesen 
Wilbert van de Griendt  
Will Oosterom-van der Ree 
Cor Punt  
Bea Marsman (voorzitter) 
 
Proces 
De voorzitter van de afdeling Gouda, Gerrit Schinkel, heeft afgelopen 
zomer een aantal keren een mail naar alle leden gestuurd met een oproep 
aan leden om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing 
van maart 2018. Daarnaast is de oproep in Gouds Rood gedaan en is op 
de website en Facebook hier aandacht aan geschonken. 
Dit leverde een aantal kandidaten op. Een deel hiervan beoogde het 
raadslidmaatschap en een deel heeft zich gemeld als lijstduwer. De 
onafhankelijke commissie is voortvarend te werk gegaan om naast deze 
‘zelfmelders’ andere geschikte kandidaten te krijgen op basis van het 
profiel. We hebben  actief personen benaderd die leken te passen in het 
profiel van een goede gemixte en diverse lijst qua ervaring, vernieuwing, 
leeftijd, persoonlijkheid, achtergrond, herkomst, geslacht en verankering in 
de Goudse samenleving. Het actief benaderen van personen hebben we 
samen met de voorzitter van het afdelingsbestuur en de fractievoorzitter 
gedaan.  
De diversiteit in leeftijd is zeker gelukt, de jongste kandidaat is 18 jaar en 
de oudste gaat richting 80 jaar. We zijn blij met een aantal jongere, nieuwe 
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kandidaten op de lijst. Ongeveer de helft van de lijst bestaat uit 
nieuwkomers wat een goed perspectief biedt voor de PvdA in Gouda.  
Ook zijn we blij met verschillende kandidaten met een migranten 
achtergrond. 
Het gemiddelde opleidingsniveau is vrij hoog.  
Op één punt zijn we helaas niet volledig geslaagd in een goede mix, 
althans niet vanuit het streven ‘om en om’ mannen en vrouwen op de lijst 
te plaatsen. We hebben als commissie goede vrouwelijke kandidaten 
gesproken. Om diverse redenen bleek helaas niet iedereen beschikbaar 
voor een verkiesbare plaats op de lijst.  
 
De commissie heeft met bijna alle kandidaten gesproken, uitgezonderd de 
bekende ‘lijstduwers’. 
Voor de commissie was het van belang om een goede weging te maken 
tussen de diverse kandidaten. We hebben de kandidaten getoetst op de 
gewenste kwaliteiten zoals die in het profiel voor gemeenteraadslid zijn 
benoemd en hebben daarbij de lat hoog gelegd. De kwaliteit van elke 
afzonderlijke kandidaat moest niet ter discussie kunnen komen te staan. 
Uiteraard hebben we ook het fractieprofiel  betrokken in de afwegingen en 
het profiel voor de lijsttrekker. 
De commissie heeft over onderstaande voordracht unaniem besloten.  
 
De voordracht 
Met name voor de top 5 wilden we een krachtige en diverse samenstelling 
met kandidaten die elkaar goed kunnen aanvullen. Zowel continuïteit als 
vernieuwing is van belang. Ook het aspect dat we er rekening mee 
moeten houden dat de komende fractie jammer genoeg kleiner zal worden 
dan de huidige, heeft meegewogen in de afwegingen. Overigens zijn de 
kandidaten die daarna komen, zonder meer geschikt om als raadslid te 
fungeren. Dus we mogen ook groeien met het aantal raadsleden! Vanaf 
plaats 10 gaat het om een mix van ‘bekende’ leden, leden die zich als 
lijstduwer hebben aangemeld en enkele nieuwe kandidaten die de tijd niet 
rijp achten voor een hogere plaats op de lijst. We hopen dat deze nieuwe 
kandidaten zich de komende tijd actief gaan inzetten binnen de PvdA.  
Al met al denken we een voordracht te presenteren die tot een fractie leidt 
die de Goudse samenleving goed kent en ook in staat zal zijn om een 
goede vertaling te maken naar wat dat op het politieke niveau vraagt. En 
die het verkiezingsprogramma adequaat uitdraagt en omzet in concrete 
resultaten.   
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1. Rogier Tetteroo 

Rogier heeft een ruime politieke ervaring eerst als gemeenteraadslid en 
daarna als wethouder.  Daarbij heeft hij bewezen een gedreven sociaal-
democraat te zijn met de juiste kwaliteiten om de komende 4 jaar weer 
een prominente rol te spelen als fractievoorzitter of wethouder in Gouda. 
We zien hem graag als lijsttrekker de verkiezingscampagne leiden. 

2. Mohammed Mohandis 
Mohammed, 32 jaar jong, is al een zeer ervaren politicus. Na zijn periode 
als Gouds PvdA-gemeenteraadslid is hij ook Tweede Kamerlid voor de 
PvdA geweest.  Mohammed is in staat om een goede verbinding te maken 
tussen wat speelt in onze Goudse samenleving en wat je daar vanuit de 
politiek aan kunt verbeteren. 

3. Sophie Heesen 
Sophie is nog jong, 18 jaar, is ambitieus en leergierig. Ze houdt van 
debatteren en heeft daar al goede ervaringen mee opgedaan.  We zien 
haar als veelbelovend politica die zich snel zal kunnen  ontwikkelen tot 
een volwaardig gemeenteraadslid. 

4. Max de Groot 
Max kent de Goudse samenleving goed, is als vrijwilliger op diverse 
terreinen actief. Hij heeft ervaring binnen de Goudse PvdA, weet hoe de 
bal rolt en kan met senioriteit zijn rol als gemeenteraadslid goed vervullen.  

5. Ahmed El Haddaoui 
Ahmed heeft zijn sporen zichtbaar verdiend in de Goudse samenleving 
met name door zijn vele vrijwilligerswerk. Hij hecht veel belang aan de 
sociaal-democratische beginselen en van daaruit zal hij zijn standpunten 
op de diverse thema’s innemen.  

6. Jopke Kruyt 
Jopke heeft relevante werkervaring in de zorg voor het 
raadslidmaatschap, is eveneens ervaren op bestuurlijk niveau, heeft 
deelgenomen aan de landelijke werkgroep PvdA Patient Centraal. Ze is 
open en communicatief sterk. 

7. Johan Veld 
Johan is nu burgerraadslid en eerder raadslid geweest, heeft dus ervaring 
binnen de Goudse politiek. Johan is integer, gedreven, heeft de focus op 
de inhoud en is altijd op zoek naar consensus. 

8. Chahid El Haddouti 
Chahid is maatschappelijk actief, handelt in zijn dagelijks leven vanuit de 
sociaaldemocratische beginselen. Hij zal op overtuigende wijze het 
raadslidmaatschap kunnen vervullen. 
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9. Sander van Alten 

Sander is al jaren in diverse functies actief binnen de PvdA. Hij is sociaal 
betrokken, verbaal vaardig en kan als een kundige kandidaat worden 
gekarakteriseerd. 

10. José van Eijkelenburg 
José is al lang actief binnen de Goudse PvdA  en José is ook 
maatschappelijk actief in de Goudse samenleving. José heeft een breed 
netwerk. 

11. Klaas Bolt 
Klaas is zeer betrokken en actief binnen de PvdA. Hij brengt veel 
deskundigheid en ervaring in. Hij laat daarbij zijn betrokkenheid met de 
Goudse samenleving zien.  

12. Joost van Lier 

Joost woont pas kort in Gouda. Hij wil hier actief worden binnen de PvdA. 
In zijn vorige woonplaats heeft hij binnen de PvdA veel ervaring 
opgedaan. Veelbelovend.  

13. Marion Suijker 
Marion is nu fractievoorzitter en daarvoor wethouder. Een zeer ervaren en 
betrokken politica die als lijstduwer zich sterk wil maken voor de PvdA. 

14. Peter Bos 

Peter is sinds kort lid van de PvdA en is gelijk actief geworden binnen de 
PvdA. Peter is sociaal bewogen en heeft relevante werkervaring op 
gemeentelijk niveau.  

15. Bünyamin Erdogan 
Bünyamin wil actief worden binnen de PvdA, Hij is kalm en toch ook 
gedreven. Maatschappelijke rechtvaardigheid staat bij hem hoog in het 
vaandel. 

16. Siebe Keulen 

Siebe is jarenlang wethouder geweest en daarvoor gemeenteraadslid en 
fractievoorzitter. Na zijn wethouderschap is hij ook nog Statenlid Zuid-
Holland geweest. Een Pvda-er in hart en nieren met een sterke 
inhoudelijke focus. 

17. Kees Aerts 
Kees Aerts heeft zich gemeld als lijstduwer. Hij kent Gouda goed, heeft 
een groot netwerk in de stad. Hij staat voor de sociaaldemocratie. 

18. Jellie Gorter-Koningh 
Jellie heeft zeer royaal haar sporen verdiend. Jarenlang heeft zij haar 
kwaliteiten ingezet als gemeenteraadslid en ook een periode als PvdA-
wethouder. Zij heeft een zeer groot netwerk in Gouda. 
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19. Wim Sonnemans 
Wim is een zeer betrokken en loyale PvdA-er. Altijd bereid om zich in te 
zetten voor de PvdA.  Hij is zeer lang bestuurslid van de afdeling geweest 

20. Ria Caljouw-Rooijakkers 
Ria heeft zich als lijstduwer gemeld. Zij is een zeer ervaren politica binnen 
de Goudse politiek. Ze is gemeenteraadslid en fractievoorzitter geweest. 
Was in staat om een grote fractie voortvarend en deskundig te leiden. 
 
Alfabetische lijst 
Siham Massrour  
Guido Prinsenberg 
 
Tot slot 
Alle kandidaten hebben de Interne  bereidverklaring en de erecode 
ondertekend.  Daarnaast is aan alle kandidaten mondeling gevraagd of er 
belemmeringen of risico’s zijn om betrokkene op de lijst te plaatsen. 
Verder hebben we aan de nrs 1-10 op de voordracht gevraagd om een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.  
 
 
 
 
November 2018 
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Concept verkiezingsprogramma 
 

  

 
 

Solidair en duurzaam (werktitel) 

Verkiezingsprogramma PvdA Gouda 2018-2022 

 

Bestaanszekerheid voor iedereen 

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving; een van eerlijk 
delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot 
scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.  
Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, 
te ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving 
is. Een samenleving waar iedereen meetelt.  

De PvdA Gouda vindt het belangrijk dat iedere Gouwenaar voldoende 
kansen krijgt in het leven. De kans om een betaalbare woning te vinden. 
De kans om een opleiding af te maken, om te sporten en van cultuur te 
genieten. De kans om passend werk te vinden, om een zinvolle 
dagbesteding te hebben en om deel te nemen in sociale netwerken. Om 
te wonen in een schone, hele en veilige omgeving en een duurzame, 
circulaire en klimaatbestendige stad. Als het mis dreigt te gaan en de 
Gouwenaar kan geen beroep doen op zijn netwerk, dan moet de overheid 
zijn verantwoordelijkheid nemen, als uitvoerder van onder meer de 
Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo.  

We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen. Vooruitgang volgt dan 
vanzelf. 
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Onderwijs, economie en werk 

 

Onderwijs 

Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de 
voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal en bij 
programma’s voor kinderen met een taalachterstand. Daarnaast willen we 
alle naschoolse activiteiten stimuleren waar jongeren extra gemotiveerd 
worden, zoals de Goudse Weekendschool en het faciliteren van 
huiswerkbegeleiding op wijkniveau. De PvdA wil dat die voorzieningen in 
Gouda overeind blijven. De afgelopen periode zijn goede resultaten 
bereikt bij de aanpak van schooluitval. Dit willen we voortzetten. We willen 
dat de gemeente  als organisatie stageplekken en werkervaringsplaatsen 
biedt aan jongeren van het MBO. We vinden dat de gemeente zich actief 
moet inzetten voor samenwerking tussen het MBO en het bedrijfsleven 
om te komen tot een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 
Samen met bedrijven en het MBO stimuleren we, onder andere door 
werkbezoeken, open dagen en speeddates, dat jongeren kiezen voor 
technische beroepen. Aandacht voor techniekonderwijs begint al op de 
basisschool. Onderwijs en arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrens 
daarom maken we hier afspraken over met de regio. We zetten het 
Centrum voor innovatief vakmanschap voort.  

Er wordt meer en meer een beroep gedaan op de ICT-vaardigheden van 
jong en oud. Om ICT-vaardig te zijn en te blijven zijn ervaring, opleiding, 
bijscholing en hulp noodzakelijk. De PvdA stimuleert initiatieven waarbij 
bedrijven samen met scholen (van PO tot MBO) de samenwerking 
opzoeken om inwoners digitaal vaardig te maken en te houden. Zo 
kunnen bedrijven samen met de scholen de curricula voor de toekomst 
afstemmen, maar ook in gezamenlijkheid stageplaatsen beschikbaar 
stellen en bijles of weekend- en avondonderwijs organiseren. Ook 
initiatieven waarbij bedrijven ouderenorganisaties ondersteunen in digitale 
vaardigheden worden gestimuleerd. De komst van een ICT-universiteit, 
met campus en voorzieningen, juichen we toe. We zetten in op 
stageconvenanten met zorgaanbieders en zorgopleidingen. De PvdA 
Gouda pleit voor de komst van een zorg Hbo-instelling 
(verpleegkundigenopleiding). 
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Economie 

Bedrijven vormen de motor voor de Goudse economie. Zij zorgen voor 
werkgelegenheid en innovatie. Gouda biedt bedrijven een aantrekkelijke 
vestigingsplaats door te investeren in bedrijventerreinen, in bereikbaarheid 
en uitstekende (digitale) dienstverlening.  

We zetten in op vermindering van regeldruk. Het is niet meer van deze tijd 
om alles gedetailleerd voor te schrijven. 

We heffen het verbod op de zondag openstelling integraal op.  

Toezicht wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd. We gaan uit van 
maatwerk, flexibiliteit en vertrouwen. 

Gouda werkt actief samen met omliggende gemeentes om bedrijven te 
laten vestigen in de stad of de regio en maakt met de regio gemeenten 
afspraken om de werkgevers optimaal van dienst te zijn bij het vervullen 
van vacatures. Gouda versterkt haar profiel als ICT-stad.  

 

Werk 

Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve 
manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is voor iedereen een 
baan. Hierbij is zicht op een vast dienstverband de gewenste situatie. De 
gemeente heeft hierbij zelf een voorbeeldfunctie. De PvdA Gouda vindt 
dat bij structureel werk zo min mogelijk wordt ingezet op flexwerk, geen 
gebruik wordt gemaakt van payroll constructies en zicht moet zijn op een 
vast contract. Om de werkgelegenheid te stimuleren is samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming 
tussen opleidingen en banen (bij ons vaak in de zorg, de maakindustrie en 
in de ICT) is cruciaal. De gemeente is daarbij een onmisbare schakel. 

Voor Gouwenaars in de bijstand, voor Gouwenaars zonder startkwalificatie 
of Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zetten we alle 
denkbare middelen in om weer naar school te kunnen, een baan te krijgen 
of een zinvolle dagbesteding te hebben. We gaan door met de 
Stadswinkel. 
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De gemeente Gouda is een inclusieve arbeidsmarkt. De PvdA gaat uit van 
wat Gouwenaars kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Hun talenten 
staan voorop, niet hun beperkingen. De PvdA blijft daarom inzetten op 
zogenaamde “garantiebanen” en de instrumenten beschermd en beschut 
werk en benutten daarbij ons SW bedrijf Promen. 

Bij aanbestedingen, inkoop en subsidies stelt de gemeente als 
gunningsvereiste dat minimaal 5% van de som wordt gebruikt voor het 
inzetten van Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,  en 
jongeren.  De gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen 
geven het goede voorbeeld: 5% van het aantal arbeidsplaatsen moet 
worden gereserveerd voor Gouwenaars met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.   

De PvdA streeft naar een flinke verbetering van uitstroom uit de bijstand 
en een afname van de instroom door precies te weten wat Gouwenaars in 
de bijstand in hun mars hebben om zodoende optimaal in beeld te hebben 
waar de kansen op een match tussen vraag en aanbod liggen. 
Gouwenaars in de bijstand krijgen de kans hun talenten optimaal te 
benutten. Uitgangspunt is dat zij met behoud van hun waardigheid werken 
aan terugkeer naar het arbeidsproces. Daarbij benutten we alle 
(wettelijke) experimenteerruimte. We zetten daarbij ook in op 
“ondernemen vanuit de bijstand”. Hiermee wordt niet alleen de kans op 
zinvol participeren groter maar bestaat ook zicht op uitstroom uit de 
bijstand als (kleine) ondernemer.  

Gouwenaars die een uitkering ontvangen doen graag iets terug voor de 
Goudse samenleving. Zij verrichten bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, verlenen 
mantelzorg of zetten zich op een andere manier in voor de stad. Onze 
sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, 
pakken we fraude hard aan. 

   

Armoedebeleid en schuldhulpverlening 

Armoedebeleid 

Gouwenaars die in armoede leven, kunnen in een isolement 
terechtkomen. Zij kunnen te maken krijgen met sociale uitsluiting en 
stigmatisering. Hun kinderen missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes 
doordat de middelen om mee te doen ontbreken. Armoede verkleint de 
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kansen op een volwaardig bestaan en het perspectief op werk en geluk. 
De PvdA Gouda blijft armoede en de oorzaken daarvan bestrijden, onder 
andere door voorzieningen aan te bieden die meedoen mogelijk maken 
voor volwassenen en kinderen. 

We blijven investeren in een eerlijk armoedebeleid en vullen waar nodig 
het bestaande budget (waar we niet op bezuinigen) aan. Alle rijksmiddelen 
die worden verstrekt voor de bestrijding van armoede (onder jongeren) 
worden voor dat doel ingezet. Bij onderuitputting blijft het budget hiervoor 
in volgende jaren beschikbaar.  

Alle voorzieningen voor Goudse huishoudens met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm, zoals de stadspas en het kindpakket, blijven 
gehandhaafd. De norm van 120% van de bijstand verhogen wij naar 
130%. Het Goudse aanbod op de stadspas (sport, cultuur, evenementen, 
horeca etc.) wordt uitgebreid.   

We gaan de Bijzondere Bijstand inzetten om maatwerk te kunnen bieden 
aan Gouwenaars, bijvoorbeeld door de instelling van een witgoedregeling 
of onder bijzondere omstandigheden voorzieningen te bieden aan 
Gouwenaars met een zeer laag besteedbaar inkomen.  

 

Schuldhulpverlening 

De gemeente verzorgt de schuldhulpverlening zelf, levert daarbij 
maatwerk en biedt een inclusieve aanpak in samenwerking. Instanties als 
verhuurders, nutsbedrijven en betrokken schuldhulpverleners worden 
betrokken samen met de uitvoerders van participatiewet, bijzondere 
bijstand en WMO bij de gemeente zelf. In deze samenwerking wordt 
vroegtijdige ondersteuning geboden bij levensgebeurtenissen zoals nu 
reeds in Den Haag en Zwolle. 
Bij schuldenproblematiek is snel handelen geboden. Door snelle 
signalering kunnen beginnende schuldenaren adequaat gecoacht en 
begeleid worden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. 
Binnen maximaal twee weken start het traject. Hierbij geldt de Eén gezin, 
één plan, één regisseur-aanpak, waarbij verschillende betrokken 
hulpverleners goed met elkaar afstemmen, en waarbij ook de sociale 
omgeving van het gezin wordt betrokken, de mogelijkheid van een 
bureaucratievrij budget voor de hulpverleners zoals in Zaanstad wordt 
ingevoerd. Een actieve participatie van betrokken schuldenaren wordt 
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daarnaast verondersteld. Het toepassen van bronheffing kan een 
onderdeel van de schuldhulpverlening zijn. 
De PvdA Gouda wil graag dat onderzocht wordt of de gemeente Gouda de 
schulden kan overnemen zoals Den Haag en Leiden nu al doen. 
De PvdA Gouda hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. Dit 
vereist een goede signalering van mogelijk beginnende 
schuldenproblematiek door middel van samenwerking en monitoring van 
betalingsgedrag. Voor preventieve ondersteuning dient voldoende 
capaciteit aanwezig te zijn.   
 
Integratie en emancipatie 
De kracht van onze Goudse samenleving is gebouwd op vertrouwen, 
saamhorigheid en individuele keuzevrijheid. De PvdA is tegen elke vorm 
van onderdrukking die de individuele emancipatie remt. De kracht van 
Gouda is dat we met al deze verschillen met een respectvolle manier met 
elkaar omgaan en zo een prettige samenleving maken.  
Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of 
haar geloof of levensovertuiging kan belijden. We werken samen aan het 
vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken.  Wij staan 
naast alle organisaties waar mensen activiteiten organiseren om hun 
zelfredzaamheid te bevorderen. Wij willen kleinschalige initiatieven 
stimuleren. 
Tegen elke vorm discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers 
krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie.  
Discriminatie en/of belediging waar ook in Gouda en in welke vorm dan 
ook is niet toelaatbaar. Wij zetten daarom in op lokale 
voorlichtingsprogramma’s die op scholen en op sport- en culturele 
verenigingen gegeven worden. Discriminatie, bijvoorbeeld wegens 
geslacht of nationaliteit, kan bij een meldpunt worden gemeld. De PvdA 
Gouda zet zich in voor een LHBT vriendelijke samenleving. De gemeente 
sluit zich aan bij WorkplacePride. 
Vluchtelingen zijn welkom in Gouda. Statushouders worden zo snel als 
mogelijk opgenomen in de Goudse samenleving (inkomen, huisvesting, 
taal, studie, zorg, welzijn etc.)Wijkinitiatieven stimuleren waar ontmoeting 
en sociale cohesie wordt bevorderd. Wijkteams kunnen hier apart budget 
voor aanvragen.  
Via samenwerking regionaal bedrijfsleven stimuleren dat alle jongeren in 
Gouda een eerlijke kansen krijgen op stage en arbeidsmarkt via 
ambassadeursprojecten. We starten een pilot vanuit gemeente Gouda – 
als werkgever - met anoniem solliciteren. 
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We gaan onderzoeken of de Piezo systematiek die in Zoetermeer wordt 
toegepast ook in Gouda ingevoerd kan worden. 
 
Zorg voor elkaar  

De PvdA wil een zorgzame Goudse samenleving waar voorzieningen zich 
op wijkniveau concentreren en mensen goede zorg krijgen i.p.v. 
bureaucratisch papierwerk. 

Binnen de decentralisaties is integrale aanpak belangrijk, zo niet 
voorwaardelijk. De inwoners en hun (zorg) vragen staan centraal, niet de 
zorgorganisaties of -bedrijven. Alleen dan kun je tot goede uitvoering 
komen. 

De PvdA Gouda is ervan overtuigd dat niet iedereen zelfredzaam is. De 
overheid moet er zijn voor mensen die het nodig hebben. Draagkracht – 
zowel sociaal als financieel -  is daarbij het leidende principe. Eigen 
bijdragen zijn inkomensafhankelijk en/of worden getoetst aan het eigen 
vermogen. 

Daarbij is het cruciaal dat verschillende betrokkenen samenwerken.  De 
bekostiging moet zo worden ingericht dat instellingen en professionals 
wordt geprikkeld om samen te werken. We vinden dat iemand die gebruik 
maakt van een gemeentelijke voorziening, daar iets tegenover mag 
stellen: iemand die een scootmobiel heeft gekregen, kan zelf mogelijk een 
ander helpen met het invullen van formulieren. De vraag: wat kan iemand 
zelf (wel) moet vanzelfsprekend worden.  

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarbij zetten we de 
huidige aanpak en maatregelen voort en blijven daartoe met alle 
betrokken organisaties en zorgvragers in gesprek. Te veel kinderen krijgen 
nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. We vinden dat het 
consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere instellingen dicht bij het 
dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is 
belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Dit 
voorkomt dat in te laat stadium dure tweedelijns voorzieningen nodig zijn. 
De zorg die nodig is, wordt geleverd. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. 

Overheadskosten worden gelimiteerd in ruil voor langjarige afspraken, 
zonder telkens opnieuw aan te besteden. 
Een ding staat vast: geld voor zorg is bestemd voor de zorg. Bij de PvdA 
worden geen nieuwe wegen aangelegd van geld dat bedoeld is voor zorg. 
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We willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg. We gaan door met de 
zorgmariniers en de sociaal makelaars. De Sociale Teams worden 
integraal georganiseerd, dat wil zeggen inclusief taken op het gebied van 
werk en inkomen en schulden. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar, maar ze kunnen niet alles. Vrijwilligers moeten 
we koesteren en niet inzetten als verkapt personeel in de zorg. 
Kinderen - ongeacht hun afkomst en achtergrond - krijgen in Gouda de 
kans hun talenten ten volle te benutten. Daarom zetten we in op een 
gezond bestaan, goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke 
evenementen, culturele en sportvoorzieningen, goede kindzorg, 
uitstekend en compleet jongerenwerk en op een leven dat niet beheerst 
wordt door materiële zorgen.  
Ook de techniek schrijdt in de zorg voort en digitalisering is binnen de zorg 
niet meer weg te denken. De PvdA wil alle mogelijkheden die de 
digitalisering biedt (zoals meer tijd voor handen aan het bed of meer tijd 
voor een goed gesprek en minder tijd voor bureaucratie en overhead) 
maximaal benutten, en dit ook via inkoop- en aanbesteding regelen.  
 
 
 

Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer  

 

2018: We gaan een fascinerende tijd tegemoet. We moeten bouwen 
omdat er weer ouderwets schaarste aan woningen is. Die moeten wel 
betaalbaar blijven voor gewone mensen. De bestaande voorraad 
woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt een 
toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende 
regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en de 
historische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te 
bestrijden.  

Nieuwe infrastructuur is nodig voor de overgang naar duurzame energie. 
Daarnaast moeten we leven met elkaar, zorgen voor elkaar en ruimte 
geven aan elkaar. Uitbreiding van groene en stedelijke ruimtes in onze 
stad waar een ieder van kan genieten is nodig. Wij zijn trots op het 
predicaat Fairtrade Gemeente. Verder gebruik van producten van 
duurzame en eerlijke handel is te stimuleren. 
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Goed wonen voor iedereen 

Mensen horen onafhankelijk van hun inkomen en hun leeftijd een 
passende woning te kunnen bewonen. Sociale woningbouw en 
huisvesting van jongeren en ouderen heeft blijvend de aandacht nodig. 
Het uitgangspunt van 33% sociale huurwoningen op de totale 
woningvoorraad in Gouda bereiken we door voldoende nieuwbouw en 
transformatie van vastgoed. Daarnaast matigen we de verkoop van 
bestaande sociale huurwoningen. 

We bouwen aan een stad met een divers woningaanbod: goedkope, 
middel dure en dure huurwoningen, en goedkope, middeldure en dure 
koopwoningen in gemengde wijken. Dit bevordert de instroom en 
doorstroming op de Goudse woningmarkt en maakt “woningcarrière” in de 
eigen wijk mogelijk.  

In Gouda geen gated communities voor the happy few, maar leven, wonen 
en werken met elkaar. We bieden ruimte voor eigen bouw en initiatieven 
voor groepen die samen nieuwe vormen van wonen willen realiseren. 
Kleinschaliger bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld “tiny houses” verdienen 
bijzondere aandacht. 

Om de spreiding van sociale huurwoningen over de stad te optimaliseren 
en daarmee te werken aan “gemengde wijken” dient het percentage 
sociale huurwoningen voor de wijk Westergouwe te worden verhoogd 
naar 25%. We blijven investeren in wijkontwikkeling in Korte Akkeren en 
Gouda-Oost. Ook andere wijken vragen de komende jaren specifieke 
aandacht. Samen met bewoners, de politie en de corporaties willen we de 
leefbaarheid in Goverwelle, Oud-Achterwillens en Bloemendaal/Plaswijck 
verbeteren en de wijkvoorzieningen op peil houden. 

 

De duurzame en groene stad  

Het moet goed wonen en verblijven zijn in onze mooie stad. De PvdA 
Gouda gaat voor de duurzame, circulaire, klimaatbestendige en sociale 
stad. Duurzaam door verder vergroenen en energiezuinige of zelfs 
energie neutrale gebouwen te realiseren. Circulair door grondstoffen 
opnieuw te benutten voordat ze afval worden en resterend afval(water) 
waar mogelijk in te zetten voor waardevolle producten. Klimaatbestendig 
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door meer ruimte voor waterberging, waterafvoer en meer stedelijk groen 
(waar mogelijk ook op daken) tegen hittestress. 

De PvdA Gouda wil dat Gouda in XXXX CO2 neutraal is. 

De PvdA Gouda wil integraal kijken naar de leefomgeving en steeds de 
vraag aan de inwoners stellen wat nodig is. Daarbij is groen, gezond en 
duurzaam uitgangspunt. We gaan de stad verder vergroenen, onder 
andere door vergroting van het openbaar groen, de focus ligt daarbij op 
wijken waarin dit het hardste nodig is, linten langs het water van singels, 
Hollandsche IJssel en Gouwe(kanaal), en door het inrichten van 
beweegparken. Er komt een vierde natuurspeelplek in de polder bij 
Stolwijkersluis. 

Groen mag in de planologie en ruimtelijke ontwikkeling geen stelpost zijn, 
maar moet een doel op zich zijn. Aan projectontwikkelaars, bouwers, 
beleggers etc. die willen bouwen wordt per project aangegeven welk 
percentage van de ontwikkeling groen moet worden uitgewerkt. Dit kan - 
niet limitatief - landschappelijk groen zijn, openbaar groen, privé groen, 
speelruimten of bijvoorbeeld groen op daken of wanden. De verstening 
moet worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door programma’s als 
“Operatie Steenbreek”. 

We streven naar vergroting van stedelijk groen, willen heemtuinen, buurt- 
en wijkmoestuinen beter bereikbaar maken en bezien de mogelijkheden 
van stadslandbouw. Hierbij is de inzet van een stadsecoloog van belang.  

Wij zijn bereid te investeren in een betere bereikbaarheid van groene 
gebieden direct buiten onze gemeentegrenzen. 

Verduurzaming van de historische binnenstad is een bijzondere uitdaging, 
die vraagt om een bijzonder plan. Gouda is living lab voor de beheersing 
van zakkende bodem in historische binnensteden. 

 

VRAAG AAN ALV: WANNEER CO2 NEUTRAAL? 
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Duurzaam bouwen en wonen 

Bij bouwen of verbouwen gaan we niet meer uit van gas als energiebron. 
De ‘nul op de meterwoning’ moet doelstelling zijn.  

We willen bevorderen dat zo veel mogelijk bestaande gebouwen van het 
gas af gaan en worden aangesloten op duurzame energiebronnen. Dit 
onder een stimulerende regie van de gemeente en bij voorkeur in een 
gebieds- of wijkgerichte aanpak in nauw overleg met eigenaren, 
energieleveranciers, woningcorporaties en andere eigenaren van huizen 
en gebouwen. 

De gemeente stimuleert de inwoners zoveel mogelijk maatregelen te 
nemen om hun woning en leefomgeving te verduurzamen en te 
vergroenen en ondersteunt (burger en wijkinitiatieven  

Er komt een duurzaamheidsinfopunt waar Gouwenaars informatie kunnen 
krijgen en delen over “best practices” in het verduurzamen van woningen 
en hun leefomgeving. 

De PvdA Gouda wil dat Gouda mee blijft doen met het landelijke 
“Funderingsfonds”.  

 

De fiets en schoon verkeer 

We verplaatsen ons bij voorrang per fiets. De fietsverbindingen gaan we 
optimaliseren en uitbreiden. Er komt in samenwerking met de provincie en 
andere overheden een snelle fietsverbinding tussen Westergouwe en het 
stationsgebied door de Oostpolder. In de binnenstad gaan we de 
stallingcapaciteit voor fietsen verdubbelen. Aan de noord- en zuidzijde van 
het centraal station komt een duurzame oplossing voor het 
fietsparkeerprobleem. Daarbij wordt aan de zuidzijde de openbare ruimte 
anders ingericht om het station optimaal met de binnenstad te verbinden.  

We gaan vuile auto’s weren uit de binnenstad. We streven naar uitbreiding 
van het aantal op- en afstappunten voor het openbaar vervoer.  

Op iedere openbare parkeerplaats is voldoende aanbod van elektrische 
laadpunten. 
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De Gouwe en Hollandse IJssel benutten we voor goederenvervoer per 
schip. Vestiging van een containeroverslagpunt in de regio is in dit 
verband wenselijk maar verantwoord in te passen op een locatie die niet 
dicht bij woonwijken ligt. Het Sluiseiland leent zich hier niet voor. 

Het goederenvervoer per spoor mag niet ten koste gaan van de veiligheid 
en leefbaarheid van de woonomgeving. 

Westergouwe wordt optimaal verbonden door het treinstation 
Gouweknoop. 

  

De historische stad 

We zijn trots op onze historische binnenstad. Om droge voeten te houden, 
tijdens steeds frequenter voorkomende hoosbuien, zijn extra 
waterverbindingen met de singels nodig. Die van de Vijverstraat-gracht 
met de Fluwelensingel is kansrijk, door steun van het 
Hoogheemraadschap Rijnland. Deze verbinding bevordert tevens het 
varen over Gouda’s intieme vaarwegen.  

Delen van de binnenstad en singels worden waar mogelijk verder autoluw 
gemaakt. Parkeren wordt verder naar de randen van de stad 
teruggedrongen bij voorkeur in parkeergarages. 

 

Stad aan de rivier 

We zetten in op het verkeersluw maken van het gebied langs de 
Hollandsche IJssel. Hier kan een openbare stedelijke ruimte ontstaan 
(boulevard) met een kwaliteit gelijk aan de Goudse Markt. Belangrijk en 
kostbaar onderdeel is de lang gewenste vaarverbinding tussen Haven en 
rivier. Om – in optimale samenwerking met het Hoogheemraadschap - 
realisatie van de Havensluis, samen met de dijkverbetering voor de 
binnenstad, kort na 2022 mogelijk te maken dient in de komende 
raadsperiode een 'spaarpot' gevuld te worden.  
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Bestuur, financiën, wijken en veiligheid 

 

Bestuur en dienstverlening 

De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat 
wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is. Dat vergt kennis van en 
inzicht in de lokale samenleving. De PvdA staat al generaties met twee 
benen midden in de Goudse samenleving. We blijven investeren in goede 
contacten met zowel wijkteams en bewoners als met (PvdA)politici in Den 
Haag. 

In alle situaties waar de burger in Gouda een beroep doet op de 
gemeentelijke dienstverlening vindt de PvdA, dat er blijvend meer 
geïnvesteerd moet worden in begrijpelijke communicatie.  

Een burgerpanel gaat toetsen of brieven begrijpelijk zijn voor de inwoners. 
Noodzakelijk geachte veranderingen in de buurt moeten sneller gedeeld 
worden met omwonenden en belanghebbenden. Onnodige regels moeten 
worden geschrapt en uitvoering van regels moet worden vergemakkelijkt. 
Ondernemers en burgers moeten vergunningen digitaal kunnen 
aanvragen en gegevens digitaal kunnen aanpassen. Dat leidt vaak tot 
betere besluiten en minder bezwaarschriften. We blijven rekening houden 
met inwoners die geen gebruik maken van internet. 

Wij vinden meer betrokkenheid van de inwoners bij het reilen en zeilen 
van het gemeentelijk bestuur van groot belang. Het instrument dat de 
raad/de griffie daarvoor gebruikt in de vorm van “Gast van de Raad”, wordt 
grootser van opzet. 

Met Cyclus worden nieuwe afspraken gemaakt, zodat op plaatsen waar 
regelmatig overlast ontstaat, vaker afval wordt opgeruimd. 

Op kosten van de gemeente worden desgewenst “kroonringen” voor de 
inzameling van plastic afval geplaatst. 

De PvdA streeft niet naar een fusie met een of meer omliggende 
gemeenten maar is wel voorstander van een verdergaande regionale 
samenwerking. We blijven voorstander van shared services: uitvoerende 
taken zoveel mogelijk samen doen met andere gemeenten. 
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Wijken 

We zien dat na de invoering van GoudApot de mogelijkheden voor de 
wijkteams sterk zijn afgenomen. Wijkteams zijn voor de PvdA belangrijk 
en kunnen een centrale rol vervullen in de leefbaarheid, sociale cohesie 
en onderlinge communicatie in de wijken. Er is behoefte aan doorlopende 
wijk- en buurtactiviteiten, die naast de projectsubsidies door GoudApot – 
waar we mee doorgaan - , gefinancierd moeten worden. Wij gaan de 
subsidies voor de wijkteams weer meer op peil brengen.  

Welzijnswerk, sportverenigingen, culturele organisaties en de Brede 
School moeten nog meer samenwerken zodat alle kinderen bereikt 
worden. Kinderen met de grootste achterstand hebben de meeste steun 
nodig, zowel financieel als met persoonlijke begeleiding. Daar zorgen we 
voor. 

 

Veiligheid 

De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het 
weerbarstige materie. Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn 
er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Met 
name het aantal woninginbraken in Gouda baart de PvdA zorgen. We 
gaan extra geld inzetten om het aantal woninginbraken te verlagen. We 
starten ook met een experiment waarbij één buurt binnen een tijdskader 
inbraakvrij is, zo krijgen we goed in beeld hoeveel capaciteit en geld nodig 
is om dit te bewerkstelligen. Op deze wijze wil de PvdA Gouda werken 
aan een stad die weer buiten de top 10 van onveilige steden komt. 

Veiligheid is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie 
maar van alle Gouwenaars. De PvdA is er voor om burgers meer bij de 
veiligheid in de wijk te betrekken. Zo is er op initiatief van de PvdA "Buurt 
Bestuurt" geïntroduceerd in Gouda om de veiligheid in de eigen buurt te 
vergroten. De PvdA is er voorstander van om "Buurt Bestuurt" verder uit te 
rollen binnen Gouda. Voorts wil de PvdA Gouda dat het veiliger maken 
van huur- en koopwoningen door het aanbrengen van gecertificeerd hang- 
en sluitwerk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het uitvoerende werk zou 
door het erkend leerwerkbedrijf Promen uitgevoerd kunnen worden. 
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Nog steeds zijn Marokkaans-Nederlandse jongens (helaas vaak al op 
jeugdige leeftijd) oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. We 
zetten de lijn van grenzen stellen en perspectief bieden voort. De top-60 
aanpak sluit daarbij aan evenals het Integrale Veiligheidsbeleid. De 
opbouwwerkers/jongerenwerkers moeten meer de straat op om jongeren 
op straat te ondersteunen. Wanneer zij dat niet kunnen, dienen zij deze 
jongeren door te verwijzen naar andere professionals zodat deze jongeren 
niet tussen wal en schip raken. De PvdA wil verder de samenwerking met 
de stadsmarinier voortzetten.  

De PvdA zet de aanpak van het voorkomen en aanpakken van 
radicalisering in het Goudse Veiligheidsbeleid voort. De PvdA wil naast het 
aanpakken van jongeren die terugkeren uit het zogenaamde ‘kalifaat’ ook 
meer doen aan preventie om radicalisering tegen te gaan. Alle partners 
zoals het onderwijs, zorginstellingen, politie en maatschappelijke 
organisaties vervullen een belangrijke signaalfunctie, voorkomen is 
effectiever.  

 

Financiën 

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. De verwachting is dat de komende jaren meer financiële 
ruimte ontstaat, ook in Gouda. Desondanks is financiële voorzichtigheid 
geboden. Cruciale voorzieningen, zoals armoedebeleid, 
schuldhulpverlening, veiligheid, zorg, blijven overeind.  

In Gouda zijn de huidige reserves weer op peil. We verwachten dat in de 
komende periode druk zal ontstaan op de reserve sociaal domein 
(gevormd uit overschotten in de programma’s Welzijn en Zorg, Werk en 
inkomen (met uitzondering van bijstandsuitkeringen) en uit onderdelen in 
de productgroep Jeugd). Hieruit moeten onverhoopte toekomstige 
tekorten op die onderwerpen worden gedekt. De PvdA wil dat 
rijksbijdragen en bestaande reserves die bestemd zijn voor zorg ook voor 
dat doel worden besteed en dat die reserves waar nodig worden 
aangevuld. 
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Lasten voor de burger 

De PvdA blijft investeren in de basisvoorzieningen in de stad. We 
verwachten dat er geen ruimte zal zijn om de gemeentelijke belastingen 
en tarieven te verlagen. De OZB woningen en andere lokale heffingen 
willen we met niet meer dan de inflatie laten stijgen.  

Wanneer er voldoende financieel perspectief is, zetten we in op een 
structurele verlaging van de totale woonlasten voor zowel huurders als 
huiseigenaren.  

Natuurlijk blijven we de mensen met de laagste inkomens ontzien door 
gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding en 
gedifferentieerde tarieven. 

 

 

Sport, cultuur en toerisme 

 

Sport 

Bewegen is gezond. De PvdA Gouda vindt dat iedereen in Gouda daarom 
moet kunnen deelnemen aan sport.  

Het kindpakket op de Stadspas en de vouchers voor o.a. sport helpen 
kinderen van ouders met een laag inkomen om deel te nemen aan 
sportieve, culturele en educatieve activiteiten. 

De PvdA vindt dat sporten ook dichtbij in de wijk moet kunnen. 
Sportaccommodaties moeten effectief en efficiënt worden benut. Wij zijn 
dan ook een voorstander van multifunctioneel gebruik van sportparken en 
accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het 
onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding sociaal domein. 
Dat geldt ook voor recreatief gebruik buiten wedstrijdverband; dit uiteraard 
voor zover de sportclubs deze accommodaties niet zelf hoeven te 
gebruiken en binnen de belastbaarheid van de betrokken 
(kunst)grasvelden. Sportaccommodaties moeten fysiek toegankelijk zijn, 
ook voor mensen met een beperking. 
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De PvdA ziet graag dat de sociale functie van sportverenigingen door 
verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang en welzijn wordt 
versterkt. De sport moet binnen het sociaal domein duidelijk zichtbaar 
blijven en niet als ‘sluitpost’ fungeren. 

De PvdA is een groot voorstander van sportstimulering en is enthousiast 
over buurtsport waarbij medewerkers van Sport.Gouda sportprojecten 
begeleiden in wijken en kinderen naar sportverenigingen toe leiden. Daar 
willen we graag mee doorgaan. De PvdA is voorstander van het in 2017 
ingestelde Sportstimuleringsfonds. Als na evaluatie blijkt dat dit fonds een 
positieve uitwerking heeft, moet deze subsidie ook na 2017 worden 
voortgezet.  

Een veilig sportklimaat is heel belangrijk zodat iedereen met plezier kan 
sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. De PvdA Gouda 
wil dat Gouda actief bijdraagt aan de (verdere) uitwerking van het 
Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. We willen dat 
sportverenigingen (meer) gebruik gaan maken van de Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG) bij het vervullen van een specifieke taak of functie 
binnen de vereniging. 

Gouda ligt in een waterrijke omgeving. De PvdA pleit voor het faciliteren 
van het behalen van een zwemdiploma voor kinderen vanaf acht jaar die 
nog geen zwemdiploma hebben en die niet met gebruik van de Stadspas 
hun zwemdiploma kunnen halen. 

De PvdA pleit voor een uitgebreid onderzoek naar de benutting van het 
binnen- en buitenbad, het tarievenbeleid en de voorzieningen van het 
Groenhovenbad. 

De PvdA vindt dat er niet verder mag worden bezuinigd op de sport. 
Deelname aan sport moet voor iedere Gouwenaar mogelijk zijn. 
Huurtarieven mogen alleen worden verhoogd met de jaarlijkse 
inflatiecorrectie. De vaststelling van de huurtarieven van (gemeentelijke) 
sportaccommodaties moet een verantwoordelijkheid van de gemeente 
blijven en niet worden overgedragen aan Sport.Gouda. 

Sportverenigingen en onderwijs kunnen een talentenjacht houden in 
Gouda: “Talent Award” voor jongeren die zich onderscheiden op het 
gebied van sportcultuur. 
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Cultuur en Toerisme 

De PvdA Gouda vindt cultuur belangrijk en wil hierop niet bezuinigen. 
Cultuur verrijkt je en is niet alleen voorbehouden aan degenen die dat van 
huis uit gewend zijn. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met 
cultuur en hiervan kunnen genieten. Cultuur is vormend. Het is goed dat 
kinderen al jong in aanraking komen met cultuur. 

De ‘grote 4’ (samenwerkende partijen in de Chocoladefabriek, Museum 
Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij en de Goudse Schouwburg (inclusief 
Cinema)) zijn voorbeelden van culturele voorzieningen die in Gouda 
moeten blijven en versterkt moeten worden. De PvdA Gouda pleit voor 
activiteitensubsidies voor kleine verenigingen, waardoor zij b.v. ruimtes 
kunnen huren in de ‘grote 4’.  

De PvdA Gouda wil dat de gemeente samen met (culturele) organisaties 
(grote) culturele evenementen in Gouda mogelijk maakt. 

De PvdA Gouda is enthousiast over de bloeiende samenwerking tussen 
de culturele instellingen en met de Brede School/het onderwijs. Deze 
samenwerking wordt gecontinueerd. 

De PvdA Gouda stimuleert en faciliteert graag de doorontwikkeling van het 
concept van de Chocoladefabriek. Mogelijk valt dit uit te breiden met 
nieuwe deelnemers, zoals het Verzetsmuseum en het Filmhuis. 

Toerisme in en rondom Gouda dient te worden gestimuleerd, onder 
andere door de komst van de “Cheese Experience” mogelijk te maken en 
actief mee te doen aan de totstandkoming van de regionale erfgoedlijn 
Hollandsche IJssel. We zoeken actief naar samenwerkingsverbanden in 
de omgeving om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een actieve inzet 
van het centrum van Gouda alsmede Goudasfalt voor het organiseren van 
evenementen wordt ondersteund. De PvdA wil dat Gouda zijn 
wereldberoemde naam en handelsmerk beter gaat benutten om toeristen 
te trekken. Een goede samenwerking in het Groene Hart is cruciaal. Gratis 
Wifi in de binnenstad en gastvrije bedieningstijden van bruggen en 
sluizen. 
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Uitvoering 

Veel mensen in de stad spreken ons aan op de uitvoering van zaken. Veel 
ergernissen van burgers gaan over zaken die niet goed lopen. De PvdA 
wil daar meer aandacht aan besteden. Burgers verwachten dat de stad 
schoon is, verkeerslichten goed afgesteld zijn, dat ze hulp in de 
huishouding krijgen als dat is afgesproken en dat meldingen die burgers 
doen, goed doorkomen. Om die reden blijven we de uitvoering goed 
controleren.  
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Werkplan 2017 bestuur PvdA Gouda 
 

  

 
In dit werkplan wordt in het kort geschetst welke activiteiten het 
afdelingsbestuur in 2018 van plan is te organiseren 
 
In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn in de ALV van 18 
december vastgesteld. Het is er de PvdA alles aan gelegen om een goed 
resultaat te behalen. Het bestuur roept dan ook de leden op om zich actief 
in te zetten in de campagne.  
 
Tijdens de ALV van 19 maart 2018 zal er ook weer een nieuw 
afdelingsbestuur worden gekozen. In de ALV van maart 2013 is besloten 
dat de afdelingsvoorzitter slechts één keer kan worden herbenoemd. De 
leden hebben in 2017 ingestemd met het voorstel dat de huidige voorzitter 
(o.a. i.v.m. het verkiezingsjaar) nog een jaar door gaat. Dit betekent wel 
dat er in de ALV van 19 maart 2018 een nieuwe voorzitter moet worden 
gekozen. In 2018 zal ook de huidige penningmeester aftreden zodat er 
ook hier een vacature is.  
 
Onderstaand volgt een (korte) toelichting op de activiteiten in 2018. 
 
1. Algemene ledenvergaderingen (ALV) 

In 2018 organiseert het bestuur minimaal 4 ALV’s in het vertrouwde 
café Résistance: 

• 19 maart, 20:00 uur, verantwoording bestuur over 2017; 
verkiezing bestuursleden 

• 25 juni, 20:00 uur, n.t.b. 

• 24 september, 20:00 uur, n.t.b. 

• 17 december, 20:00 uur, jaarwerkplan 2019, begroting 2019 
 
De twee ALV’s zonder thema worden ingevuld aan de hand van de 
gemeentelijke, provinciale en/of landelijke actualiteit. De intentie is wel 
om de ALV’s interactief, halend en brengend te laten zijn naast de 
statutair verplichte onderwerpen. In bijzondere gevallen kan door het 
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bestuur (of leden) besloten worden een extra ledenvergadering uit te 
schrijven.  
 

 
2. Nieuwjaarsreceptie   

Zaterdag 13 januari 2018 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. Op deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt 
tevens het startschot gegeven voor de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.  

 
 
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 67+ 
leden. 

 
 
4. Ombudsteam 

Het opzetten van een Ombudsteam is ook in 2017 helaas 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. Samen met de nieuwe raadsfractie zal in 
2018 wederom een poging worden gedaan om een PvdA 
ombudsfunctie in Gouda op te zetten.  
 

5. Relatie bestuur - fractie 
Zowel het bestuur als de fractie hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid. Het bestuur zal de (nieuwe) fractie intensief 
ondersteunen en volgen en met raad en daad bijstaan bij het 
vormgeven van het sociaaldemocratisch gezicht van Gouda.  

 
 
6. (her)Ontdek PvdA Gouda 

Na de voor de PvdA desastreus verlopen 2e Kamerverkiezingen 
hebben zich tot genoegen van het bestuur nieuwe leden aangemeld 
als lid van de PvdA. Ook hebben leden aangegeven zich (meer) actief 
te willen gaan inzetten voor onze partij. Het bestuur juicht dit toe en 
gaat in gesprek met deze leden. Ook wil het bestuur weer 
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bijeenkomsten voor nieuwe leden organiseren. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn bestuursleden, fractieleden en wethouder van de 
PvdA aanwezig om uitleg te geven over de activiteiten van onze partij.  
 

 
7. Gouds Rood  

In 2018 zal Gouds Rood 4 maal verschijnen in de aanloop naar de 
ALV’s.   
  
 

8. Politiek café  
Net als in 2017 kunnen er in 2018 ook weer politieke cafés worden 
georganiseerd. Leden met ideeën hiervoor kunnen contact opnemen 
met het afdelingsbestuur.   
 

 
9. Campagne verkiezingen 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gaat de PvdA afdeling 
uiteraard campagne voeren. Op de nieuwjaarsreceptie zal de officiële 
aftrap worden gegeven. Er wordt een campagneteam geformeerd en 
het bestuur hoopt (en verwacht) dat veel leden zich hiervoor ook 
zullen inzetten.   
 

 
10. Regionale samenwerking 

Eind 2016 is voorzichtig begonnen met de regionale samenwerking 
met de afdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard. In 
januari 2017 hebben de voorzitters van de drie afdelingen een 
intentieverklaring ondertekend. Dit heeft echter nog niet tot echt 
concrete activiteiten geleid. Het bestuur wil dit in 2018 nieuwe 
impulsen geven.  
 

 
 
Het bestuur van de PvdA Gouda 
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Duimpje omhoog voor de lijst 
 

  

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
Daar is hij dan, onder voorbehoud uiteraard van de uitkomst in dezen 
van de ledenvergadering van 18 december a.s. : de kandidatenlijst 
van de Partij van de Arbeid Gouda voor de  maartse 
raadsverkiezingen. Mijn eerste reactie: duimpje omhoog! 
 
Waar onze voorzitter reeds een op de kandidaten gerichte beschouwing 
heeft gegeven, mede ter nadere kennismaking, wil ik een in meer 
algemene termen gestelde bijdrage leveren in de komende altijd hoopvol 
gestemde discussie over de uitslag. 
In de eerste plaats hebben alle politieke partijen te maken met een 
toenemende daling van de politieke interesse bij de burger die onder meer 
blijkt uit het gegeven dat er steeds minder geschikte kandidaten zich 
aandienen voor zitting in het parlement, de Provinciale Staten en de 
gemeenteraad en de stembusopkomst zich nog altijd in een neerwaartse 
spiraal bevindt. 
 
Incidenten 
 
Dat klemt temeer in de gemeente waar in het algemeen de lokale pers ter 
ziele is en de kiezer als lezer is aangewezen op een nog resterende editie 
voor het Groene Hart van het Algemeen Dagblad waar verslaggeving over 
gemeentelijke politiek zo ongeveer in de ban is gedaan en zich hoogstens 
nog beperkt tot geruchtmakende incidenten. 
Je kunt als raadslid nog zo je best hebben gedaan en wellicht veel hebben 
bereikt voor de plaatselijke gemeenschap, je haalt pas de kolommen als je 
bij voorbeeld met een slok te veel op, zelfs als fietser, wordt betrapt. 
Als oud-krantenman met vele duizenden uren verslaglegging 
gemeenteraad, Staten en parlement op zijn conto pleit ik vanzelfsprekend 
niet voor het negeren van een misstap door een raadslid maar ik hekel het 
vrijwel absolute stilzwijgen van de (gemeente)politiek. De paar eens per 
week verschijnende huis-aan-huisbladen kunnen per definitie vanwege 
hun commerciële afhankelijkheid deze leemte niet vullen.  
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Landelijke tendens 
 
Onbekend maakt onbemind en wellicht mede daardoor volgt de stemmer 
de landelijke politieke tendensen waarover nog wel, en dan vooral op de 
buis, wordt bericht. Op het moment dat ik dit schrijf hebben er net enkele 
samenvoegingsverkiezingen plaatsgevonden en werd mijn humeur 
opgebeurd door de uitslag van Leeuwarden. De partij van de Arbeid was 
de grootste fractie gebleven, zo beluisterde ik in eerste instantie. Meteen 
daarop de domper dat er toch weer een zeteltje was verloren. 
Ja, de sociaaldemocratie zit in vrijwel geheel Europa in een dip. Waar 
zulks zich bevinden kortstondig pleegt te zijn duurt wat mij betreft de rode 
malaise al veel en veel te lang. Waar ik als komende redacteur in het 
begin van de jaren zestig voor partijkrant Het Vrije Volk in  de Goudse 
raad over, naar ik meen (het geheugen wordt toch ietsje minder) over 
maar liefst 17 partijgenoten mocht berichten zitten we nu op een toch wel 
schamele 5- (een geroyeerd lid). 
 
De op zich prima, zij het voorlopige, lijst voor maart weerhoudt de 
kennisnemer op de voorhand al van (te) hoge verwachtingen. Want neem 
nou Marion Suijker, die haar sporen voor onze partij in de raad meer dan 
driedubbel heeft verdiend. Zij zou toch van pure ontsteltenis van haar 
stoel vallen indien ze als 13e toch zou worden verkozen. Zij geldt dan ook 
louter als lijstduwer en neemt op de voorhand een wellicht groot aantal 
voorkeursstemmen alleen ter kennisneming aan. Waar het dus (zie 
boven) niet meevalt om je als kandidaat te profileren zijn er vele en zeer 
algemene vraagstukken waar je als individu, ja zelfs als gehele fractie (te) 
weinig aan kunt doen. Zaken als klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, 
kloof rijk-arm en  nog een handvol de gemeentegrens overstijgende 
problemen vragen om een internationale aanpak. En waar vele 
werkvelden als vuilophaal, onderhoud wegen en plantsoenen, politie, 
onderwijs en wat niet al meer steeds verder van de raad zijn komen af te 
staan blijft er weinig kruit over om te verschieten en bevat het 
verkiezingsprogramma derhalve veel algemeenheden. 
Tot slot en zoals gezegd als de uitslag van de parlementsverkiezingen zijn 
weerslag heeft op de plaatselijke resultaten mogen we hopen op een 
glorieuze wederopstanding van Asscher en zijn trawanten. De tijd 
(dividendbelasting, sociale tewerkstelling en nog veel meer) is er overrijp 
voor! 
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AGENDA 

  

13 januari 16:00 Nieuwjaarsviering, aftrap 
verkiezingscampagne 

Café Résistance 

19 maart 2018 20:00 ALV Café Résistance 

1 mei 2018 16:00 1 mei viering Café Résistance 

25 juni 2018 20:00 ALV Café Résistance 

24 september 
2018 

20:00  ALV Café Résistance 

17 december 
2018 

20:00 ALV Café Résistance 
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TELEFOONNUMMERS 
 

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

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider        06 48135702 
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 


