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Van de voorzitter
Door Gerrit Schinkel
Voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we nog midden in de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een enthousiast team van PvdA
leden is wekelijks op straat te vinden om de kiezer er van te overtuigen op
21 maart op de Partij van de Arbeid te gaan stemmen. We hebben een
goed verkiezingsprogramma en een mooie kandidatenlijst. Het woord is
nu aan de kiezer.
Marion Suijker kijkt terug op de raadsperiode 2012-2018.
Ik schrijf dit voorwoord met enige weemoed, want dit is mijn laatste
bijdrage aan Gouds Rood als voorzitter. Mijn tijd zit er op. Tijdens de ALV
van maart 2017, toen ik volgens rooster moest aftreden, had zich nog
geen nieuwe voorzitter gemeld en heb ik dispensatie gekregen om nog
een jaar door te mogen gaan. Maar tijdens de ALV van 26 maart a.s. hoop
ik dat we een nieuwe voorzitter kunnen kiezen. En niet alleen een nieuwe
voorzitter, maar ook een nieuwe secretaris en een nieuwe
penningmeester. Op pagina 11 kunt u hier meer over lezen.
En nu maar hopen op een voor de PvdA mooie verkiezingsuitslag.
Tot onze ALV op maandag 26 maart a.s.
.
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Uitnodiging ALV dd. 26 maart 2018

Datum
Plaats

Maandag 26 maart 2018
Café Résistance (te bereiken via
de tuin van het Verzetsmuseum)
20.00 uur

Tijd

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening.
Mededelingen.
Jaarverslag PvdA Gouda 2017
Jaarrekening 2017
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Rondvraag
Sluiting
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Jaarverslag PvdA Gouda 2017
Inleiding
De raadsfractie van de PvdA bestond in 2017 uit Marion Suijker (fractievoorzitter), Peter den Boer, Siham Massrour, Michiel Sikkes en Khalid
Tatou (tot oktober). Met het royement door het hoofdbestuur en het uit de
fractie zetten van Khalid Tatou heeft de fractie van de PvdA nu nog vier
zetels in de gemeenteraad. Johan Veld is namens de PvdA
burgerraadslid. Rogier Tetteroo is onze wethouder in het Goudse College
van B&W.
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Het jaar 2017 stond voor een groot gedeelte in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Veel leden hebben meegewerkt
om het verkiezingsprogramma op te stellen. De onafhankelijke commissie
heeft een kandidatenlijst opgesteld die door de leden in december is
vastgesteld. En in december zijn de eerste voorbereidingen voor de
verkiezingen van 21 maart 2018 getroffen. In dit jaarverslag wordt verslag
gedaan van de belangrijkste activiteiten van 2017.
Samenstelling bestuur
Het afdelingsbestuur was in 2017 als volgt samengesteld:
 Gerrit Schinkel
voorzitter
 Guido Prinsenberg
secretaris
 Ronald Greven
penningmeester
 Patrick Verhoeven
algemeen bestuurslid
 Johan Veld
algemeen bestuurslid
Algemene ledenvergaderingen
In 2017 werden er zes algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden.


16 januari 2017 (extra ALV met de volgende besluiten):
o Er wordt geen ledenraadpleging gehouden voor het
lijsttrekkerschap.
o Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld t.b.v. het
opstellen van de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
o Het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is
vastgesteld.



20 maart 2017
o Vaststellen van de profielen van raadsfractie, raadslid en
lijsttrekker
o Bestuursverkiezing.



26 juni 2017
o Vaststelling jaarrekening 2016.
o Benoeming leden onafhankelijke commissie.
o Tafeltjesdiscussie verkiezingsprogramma
gemeenteraadsverkiezingen.
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25 september 2017
o Discussies over het conceptverkiezingsprogramma.
13 november 2017
o Bespreking conceptverkiezingsprogramma.
18 december 2017
o Vaststelling verkiezingsprogramma 2018-2022.
o Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018.
o Vaststelling jaarplan bestuur 2018 en begroting 2018.

1 Mei
Op de Dag van de Arbeid kregen de leden die 67 jaar of ouder zijn weer
de traditionele bos rozen. De viering van 1 mei vond plaats in het
Verzetsmuseum met Wimar Bolhuis, o.a. persoonlijk assistent van
staatssecretaris Jetta Klijnsma en raadslid voor de PvdA in Den Haag.
Wimar hield een lezing met als titel “De PvdA van de toekomst; moderniseer het sociaaldemocratisch gedachtengoed op basis van de klassieke
Dag van de Arbeid. Tevens werden jubilarissen in het zonnetje gezet. De
bijeenkomst werd besloten met het zingen van de Internationale.
Gouds Rood
Gouds Rood is in 2017 drie keer verschenen. De redactie werd gevormd
door Marjan Arenoe en Co Caljouw. José van Eijkelenburg organiseerde
de bezorging van de papieren versie van Gouds Rood. De daadwerkelijke
bezorging werd gedaan door een aantal trouwe leden.
Communicatie
De afdeling heeft in de loop van 2017 een vernieuwde website volgens
een landelijk model. (www.pvdagouda.nl). De Facebookpagina
(pvdagouda) is opnieuw ingericht en we hebben ook een Twitter account
(@pvdagouda).
Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 7 januari 2017 hield de PvdA haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Verzetsmuseum. Deze bijeenkomst werd weer druk
bezocht, niet alleen door leden maar ook door leden van andere fracties in
de Goudse gemeenteraad en belangstellenden van buiten Gouda.
Klapstuk was uiteraard weer onze traditionele PvdA Nieuwjaarsquiz. Het
winnende team bestond dit jaar uit Jaap Warners, Gerrit Schinkel, Wilbert
van de Griendt, Leo Mudde en Luc Prinsenberg, en heeft de fraaie
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opdracht gekregen de quiz in januari 2018 te organiseren. Tijdens de
bijeenkomst werd er ook door de voorzitters van de afdelingen Gouda
(Gerrit Schinkel), Bodegraven-Reeuwijk (Jan Bouwens) en Krimpenerwaard (Leo Mudde) een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend.
Vrijwilligersklus
In december heeft een aantal PvdA leden net als voorafgaande jaren de
Raambuurt weer versierd met kerstversieringen. Deze actie is in samenwerking met de Speelwinkel georganiseerd.
Politiek café
 31 januari 2017
o De PvdA-afdelingen Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en
Krimpenerwaard en het PvdA Netwerk Ruimte organiseerden
een politiek café over ‘Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad. Gastsprekers waren o.a. Henk Leenders en Lutz
Jacobi (2e Kamerleden PvdA), Hans Oosters (dijkgraaf) René
Mascini (directeur-bestuurder Woonpartners en Brenda Horstra
(Tuinbranche Nederland)

Besluiten ALV dd. 18 december 2017
Aanwezig

:

52 leden

Concept verkiezingsprogramma 2018 – 2022
Aan de hand van de input van de verschillende werkgroepen is een
concept gemaakt dat op deze avond wordt besproken. Leden hebben de
mogelijkheid gehad om op dit concept amendementen in te brengen. Op
het voorliggende concept zijn de volgende amendementen ingebracht:


Armoedebeleid (Wim Sonnemans)
Armoede verkleint de kansen op een volwaardig en gezond bestaan
en het bestaan en het perspectief op werk en geluk.
Cursief onderstreepte aanvulling overgenomen
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Integratie en emancipatie (Wim Sonnemans)
Statushouders worden zo snel als mogelijk opgenomen in de Goudse
samenleving (inkomen, huisvesting, taal, studie, zorg, welzijn en sport
etc.
Cursief onderstreepte aanvulling overgenomen



Zorg voor elkaar (Johan Veld)
De PvdA in Gouda blijft zich inzetten voor een toegankelijk Gouda op
het terrein van gemeentelijke gebouwen (openbaar) vervoer,
infrastructuur en dienstverlening. De partij geeft daarmee actief
invulling aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking/
handicap
Amendement overgenomen



Goed wonen voor iedereen (Fred de Mooij)
Huurders moeten kunnen sparen bij hun woningcorporaties door het
kopen en verkopen van obligaties. De corporaties betalen een rente
die gelijk is aan de rente die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
bij hen in rekening brengt.
Amendement niet overgenomen



Stad aan de rivier
GoudAsfalt met een voet-fietsburg met de binnenstad verbinden
schrappen en veranderen in: de mogelijkheid hiertoe onderzoeken.
Amendement overgenomen



Historische stad (Wim Sonnemans)
De verstening moet – ook door de gemeente worden teruggedrongen.
We streven naar vergroting van stedelijk groen en bevordering van
biodiversiteit, etc. etc.
Cursief onderstreepte aanvulling overgenomen



De duurzame en groene stad (Peter Bos)
De gemeente Gouda moet binnen een jaar na de verkiezingen, in
samenwerking met andere overheden, een energievisie maken waarin
een verantwoordelijke ambitie voor een CO2-neutrale stad (per saldo
stoot Gouda geen CO2 meer uit) wordt gesteld. Uiterlijk een jaar later
moet Gouda een uitvoeringsplan hebben dat voor de komende 5–10
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jaar een aantal haalbare projecten voor de productie van duurzame
energie en besparing van energieverbruik vastlegt. Inwoners, bedrijven en instellingen, die een groot deel van de projecten tot stand
moeten brengen, moeten een grote inbreng in de visie en het plan
hebben.
Amendement overgenomen


Duurzaam bouwen en wonen (Wim Sonnemans)
De gemeente stimuleert…….. (burger- en wijkinitiatieven met een
integrale aanpak
Cursief onderstreepte aanvulling overgenomen



Sport (Wim Sonnemans)
Bewegen is gezond en sport brengt mensen dichter bij elkaar. De
PvdA Gouda vindt dat iedereen in Gouda daarom moet kunnen
deelnemen aan sportactiviteiten of beweegprogramma’s. Actieve
sportbeoefening draagt bovendien bij aan een gezonde levenswijze
van met name de jeugd, aan integratie van vluchtelingen en aan het
tegengaan van discriminatie. Ook biedt sport werkgelegenheid en
stageplaatsen voor sportbegeleiders in opleiding.
Cursief onderstreepte aanvullingen overgenomen

Concept kandidatenlijst
De voorzitter van de onafhankelijke commissie (Bea Marsman) legt
verantwoording af hoe de concept kandidatenlijst tot stand is gekomen.
Na enige discussie wordt de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Jaarwerkplan 2018
Het jaarwerkplan van het bestuur wordt ongewijzigd vastgesteld.
Begroting 2018
De penningmeester geeft uitleg over de begroting die vervolgens wordt
vastgesteld.
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Verkiezing nieuwe bestuursleden
Het huidige afdelingsbestuur bestaat uit Gerrit Schinkel (voorzitter), Guido
Prinsenberg (secretaris), Ronald Greven (penningmeester), Patrick
Verhoeven en Johan Veld. Gerrit Schinkel zou volgens het rooster in 2017
af moeten treden en aangezien destijds door de ALV is besloten dat een
voorzitter slechts één keer kan worden benoemd voor een nieuwe periode
ontstond er toen een vacature, waarin niet kon worden voorzien omdat
zich geen nieuwe kandidaten hadden gemeld. De ALV heeft toen de
huidige voorzitter dispensatie voor nog een jaar verleend.
Secretaris Guido Prinsenberg is ook aftredend en niet herkiesbaar.
De zittingstermijn van penningmeester Ronald Greven eindigde ook in
2017, maar hij heeft tijdens de ALV in maart 2017 te kennen gegeven nog
een jaartje te willen doorgaan. Indien er een nieuwe penningmeester komt
zal hij ook aftreden.
Patrick Verhoeven is volgens het rooster ook aftredend, maar heeft zich
inmiddels als kandidaat voorzitter gemeld.
Johan Veld, huidig burgerraadslid, en kandidaat voor de gemeenteraad is
volgens rooster in 2019 aftredend. Johan heeft te kennen gegeven zijn
plaats in het bestuur beschikbaar te stellen als er nieuwe kandidaten zijn.
Zoals gezegd heeft zich in de persoon van Patrick Verhoeven een
kandidaat voorzitter gemeld. Het bestuur stelt voor om Patrick, als zich
geen andere kandidaten melden, tot voorzitter te benoemen.
Gelukkig hebben inmiddels ook vier leden interesse getoond in een
bestuursfunctie. Het bestuur zal voor de ALV met hen een gesprek
hebben om na te gaan welke functies zij eventueel willen gaan vervullen.
Op deze ALV kan dan hopelijk een nieuw bestuur worden gekozen.
Hoewel er al meerdere oproepen zijn gedaan voor nieuwe bestuursleden,
kunnen leden zich ook nu uiteraard nog melden bij de voorzitter
(gj.schinkel@planet.nl). Dit kan ook mondeling tot uiterlijk 1 uur voor
aanvang van de ALV op 26 maart a.s.
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Verkiezingsprogramma 2018 - 2022
Op de ALV van december 2017 hebben de leden ons verkiezingsprogramma Solidair en duurzaam vastgesteld.
De PvdA Gouda kiest om mensen met elkaar in contact te brengen en te
verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de
belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een duurzame
samenleving.
Bestaanszekerheid voor iedereen. De PvdA Gouda staat voor een
rechtvaardige samenleving; een van eerlijk delen, vast werk, toegang tot
scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een samenleving waarbij
iedereen meetelt. Doel is bestaanszekerheid voor iedereen!
Zeker zijn van:
- Meer betaalbare (huur)woningen.
- Meer kans op werk, zinvolle dagbesteding of een diploma.
- Meer hulp bij armoede en schulden.
- Meer voorzieningen en begeleiding voor jeugd en jongeren.
- Meer groen en duurzaamheid, betaalbaar voor iedereen.
- Meer leefbaarheid en veiligheid in alle wijken en buurten.
IEDEREEN TELT MEE!!!

Het volledige verkiezingsprogramma is op onze website te vinden.
www.pvdagouda.nl
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Een korte terugblik vanuit de oude
gemeenteraadsfractie

Op 29 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad en dus ook
van de nieuwe PvdA fractie. De campagne is, als ik dit schrijf, aardig
op stoom gekomen en we hopen minimaal op handhaving van de 5
zetels! Na 21 maart zullen we het weten. Waar kan de nieuwe fractie
op voortbouwen? Een korte terugblik, namens de fractie, vanuit de
fractievoorzitter.
Periode 1 : maart 2014 – juli 2015
We waren blij in 2014 met onze 5 zetels, maar voor het eerst niet meer de
grootste partij in Gouda. De onderhandelingen liepen moeizaam, ook al
had de verkenner van D66-huize een rapport uitgebracht voor coalitievorming waarin de PvdA eigenlijk in alle varianten bij stond. Eind juni was
er eindelijk een coalitie. En we hadden als tweede partij een mooie
wethouderspost binnengehaald (wonen en sociale zaken). Het
coalitieakkoord bevatte prima punten voor ons (33% sociale woningbouw
behouden, niet bezuinigen op armoedebeleid en instellen kinderfonds),
maar het proces had wonden opengereten. Met name bij de partijen die
niet (meer) in de coalitie zaten.
Onze wapenfeiten in deze periode: wij namen het initiatief van de zorgmarinier. Dat kwam uit onze koker. Immers ‘niemand tussen wal en schip’
is ons motto. En mensen die zorg nodig hebben moeten ergens terecht
als het blijkt dat de decentralisaties in uitvoering niet meteen zouden
werken. Iemand met doorzettingsmacht. Vandaar de zorgmarinier. En
deze is er nog steeds en heeft zijn effect bewezen. En op gebied van
veiligheid gingen we voor Buurt Bestuurt. Mensen in de stad meer
betrekken bij veiligheid in hun omgeving en buurt. Een concept dat in
Rotterdam goed werkt.
De herinrichting van de PWA kazerne kreeg het eerste jaar volop de
aandacht. Een ingewikkeld proces. Wij vonden het een mooi plan, de
huisvesting van De Ark met Gemiva en een Islamitisch Centrum, maar dit
voorstel vanuit het gehele college kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad. Jammer naar onze mening, ook omdat wij van mening waren
hierover goede afspraken te hebben gemaakt en ondertekend in het
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coalitieakkoord. Een dossier waaraan veel aandacht is besteed en dat de
raad en de coalitie niet verder tot elkaar heeft gebracht. Vanuit de fractie
steunden we de wethouder in zijn ambities en zochten we het eerste jaar
naar onze ruimte binnen het coalitieakkoord, dat natuurlijk voor ons wel
het kader was. Ook wetende dat de coalitiemeerderheid niet al te groot
was.
En natuurlijk zijn we als fractie op cursus geweest. Een tweedaagse om
ons fractieplan te maken. Wat zijn onze speerpunten, hoe doe je het spel
met de wethouder etc. Deze cursus hebben we ook in periode 2 en 3
herhaald. Het is goed om af en toe samen te reflecteren en plannen te
maken, los van de waan van de dag.
Periode 2: Juli 2015 – september 2016
Periode 2, na de ‘afronding PWA-kazerne’ gebeurden er mooie dingen op
het gebied van woningbouw. Het besluit om de Agnietenstraat te transformeren tot extra sociale huurwoningen, maar ook natuurlijk de oplevering van de eerste huizen in Westergouwe. Eindelijk wordt er weer
gebouwd!
GoudAsfalt, daar hebben we als fractie ook een belangrijke rol gespeeld.
Door diplomatiek werk van Michiel Sikkes kon de CU hierin voortouw
krijgen en kreeg dit plan een meerderheid. Dat was in het begin echt geen
gelopen race.
In april 2016 hebben we ons heel erg geërgerd aan de opzet van de
Oranjenacht nieuwe stijl. Hoe is het mogelijk dat een feest op de Markt en
wel de Oranjenacht niet meer voor iedereen toegankelijk is? Daar hebben
we ons behoorlijk tegen verzet. We zijn blij dat het weer gelukt om dit te
stoppen en dit jaar Oranjenacht weer voor iedereen toegankelijk is!
Hiervoor hebben we moties ingediend en we zijn blij dat dit gelukt is!
Ook een motie over laaggeletterdheid kon rekenen op een toezegging van
de wethouder om met taalles en alfabetisering aan de slag te gaan.
Inmiddels is er een taalhuis in de Chocoladefabriek.
Verbaasd waren we over de val van het college in juli 2016 en het feit dat
–naar aanleiding van steun van onder andere onze fractie inzake een
relatief onschuldige motie waarin het college werd opgeroepen het
gesprek aan te gaan in de regio op het gebied van jeugdzorg- een van de
coalitiepartners de stekker uit de coalitie trok. Later bleek dat deze reden
de zogenoemde druppel was. De oorzaak, zoals door deze coalitiepartner
naar buiten gebracht, lag in het feit dat de coalitie te links was in hun ogen
en ook het door hun ondertekende coalitieakkoord. Voor ons dus een
compliment! Immers daar liggen onze idealen.
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Maar deze gebeurtenis had wel tot gevolg dat we in Gouda drie maanden
zonder college hebben gezeten. Iedereen weggestuurd door een krappe
meerderheid van de raad. Niet onze keuze, maar een gevolg van de
verhoudingen die er in de raad waren, ook n.a.v. de eerdere coalitieonderhandelingen in maart 2014.
Periode 3: september 2016 – maart 2018
Gelukkig komt er dan toch weer een coalitie. Hieraan namen we als PvdA
ook weer deel en het eerdere coalitieakkoord was hierbij uitgangspunt. Er
kwamen natuurlijk wel aanvullende afspraken. Dat is logisch. Deze waren
geformuleerd in een genoemd actieprogramma. Hier konden we prima
mee leven, voor ons als PvdA zaten hier ook aantal goede punten in.
En gelukkig kon de nieuwe coalitie goed stoom gaan geven. Zaaien en
oogsten moesten in sneltreinvaart gaan gebeuren. Woningbouw,
veiligheid, meedoen, sociale agenda, cultuur en toerisme, duurzaamheid,
het is allemaal aan de orde geweest.
De stadspas is ingevoerd, heel mooi. Hier zijn we al lang mee bezig
geweest om dit te proberen te realiseren. Daarnaast natuurlijk is er een
herijking van het armoedebeleid bewerkstelligd (inclusief het in eigen
beheer nemen van de schuldhulpverlening) en hebben we aangedrongen
om te experimenteren binnen de Participatiewet. Dit heeft geleid tot het
experiment ondernemen vanuit de bijstand.
Een ander wapenfeit is een toezegging (toezegging 303) die we als fractie
hebben gekregen vanuit het college om bij verbonden partijen en partijen
waarmee de gemeente Gouda contracten aangaat ook uit te gaan van het
principe vaste contracten voor vaste werkzaamheden. Dus om zo min
mogelijk gebruik te maken van pay-rolling en flexwerkers. Ook bij de
gemeente geldt dit principe. Geen pay-rolling en zo min mogelijk tijdelijke
contracten. Wij vinden dat bij bijvoorbeeld Cyclus en bij de thuiszorg dit
principe onderdeel moet zijn van aanbesteding/uitbesteding. Dus houden
we het college hierbij steeds een spiegel voor. Dit vindt het college soms
niet zo leuk, maar het is wel heel belangrijk voor mensen. Als we nog een
advies mogen geven aan de nieuwe fractie. Onthoudt toezegging 303! En
bijt je hierin vast! Immers de PvdA vindt bestaanszekerheid heel belangrijk
voor mensen. Hoppen van tijdelijk naar tijdelijk contract hoort hier niet bij.
En als het college dan antwoordt ‘daar gaan wij niet over, dat is bedrijfsvoering’ is dat natuurlijk onzin!
En natuurlijk hebben we steeds aandacht besteed aan ‘verzetsmuseum
nieuwe stijl’ en herhuisvesting in de Chocoladefabriek. We hopen van
harte dat dit gaat lukken.
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Het moet hier wel genoemd worden. We zijn niet trots op het feit dat we
begonnen zijn met vijf fractieleden en geëindigd met vier. Gelukkig kon de
coalitie het leien (de nieuwe coalitie heeft een ruime meerderheid). We
staan achter dit besluit, maar het is natuurlijk liever niet wat je wilt.

Reflectie
Niet alles kan hier aan de orde komen natuurlijk in een terugblik voor
Gouds Rood. Mocht u meer willen weten, laat het ons weten. We hebben
een document waarin we als fractie hebben teruggekeken vanuit ons
verkiezingsprogramma 2014-2018. Wat is bereikt en wat niet. Daar
verwijzen wij graag naar. En natuurlijk kunt u altijd contact opnemen.
Het waren vier mooie jaren. Intensief, er is veel gebeurd, maar we hebben
ons naar eer en geweten ingezet. En we zijn blij dat we hebben kunnen
strijden voor onze idealen: eerlijk delen, een duurzaam en solidair Gouda,
een stad waar iedereen er toe doet en meedoet. Wij geven het estafettestokje graag over aan de nieuwe fractie en wensen hen veel succes!
Namens de fractie, Peter den Boer, Michiel Sikkes , Siham Massrour en
Johan Veld (burgerraadslid)
Marion Suijker, fractievoorzitter
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Politiek café over duurzaamheid
Op zaterdag 24 februari 2018 organiseerden de Partij van de Arbeid
en Groen Links een politiek café met als thema ‘Duurzaamheid voor
iedereen’. De bijeenkomst in Buurthuis De Speelwinkel werd druk
bezocht. Hieronder het verslag van deze bijeenkomst met als
kernpunt van de discussie ‘van het gas af’.
Gemeente en woningcorporatie kunnen niet alleen Gouda van het gas af
krijgen. Daarvoor is de inzet van veel bewoners, bedrijven en scholen
nodig! Ook zonder hulp van de regering lukt dat niet. Dat was de
voornaamste conclusie van de discussie in het door PvdA en GroenLinks
over hoe Gouda duurzaam gemaakt kon worden. Dat het onderwerp leeft
in Gouda bleek uit de hoge opkomst bij de discussie in de Speelwinkel
aan de Raam. Naast PvdA en GL waren er ook mensen uit D’66 en Partij
voor de Dieren en partijloze inwoners aanwezig.
Bij de aanwezigen was veel kennis en enthousiasme aanwezig om Gouda
duurzaam te maken. “Onderzoek of je een lagere OZB kan heffen bij een
hoger energielabel”. “Leid werklozen en scholieren op tot duurzaamheidstechnicus”. “Nodig bewoners uit om met ideeën te komen om de
bestaande wijken duurzaam te maken”. “Organiseer overlegtafels voor
huurwoningen, koopwoningen, bedrijven, verenigingen etc.”. “Denk aan
betaalbaarheid: nu profiteren alleen rijken van subsidies zoals de
vergoeding voor zonne-energie”. “Met alleen het gas er af heb je nog geen
duurzame stad: vergeet niet de stad groen, klimaatbestendig en
herbruikbaar te maken”. “Minder FTE voor Economie en meer FTE voor
Duurzaamheid bij de gemeente”. “Richt de expositieruimte in Huis van de
Stad of de Stadswinkel in met een permanente expositie van duurzaamheidsmaatregelen.” “Sluit geen windmolens uit! Bij A12 is ruimte”.
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Lijsttrekker Rogier Tetteroo van PvdA wil ook dat mensen met een laag
inkomen mee kunnen doen met de ombouw naar aardgasloze woningen.
Hogere woonlasten moeten voorkomen worden met het aanspreken van
de bijzondere bijstand en het vullen van een Energiefonds. Met deze
laatste kunnen corporaties aardgasloos gaan verhuren zonder hogere
huur. Hij pleit ook om de afgesproken pilots, die twee huurcomplexen van
Mozaïek Wonen en Woonpartners van het gas af helpen, zo snel mogelijk
uit te voeren.
Lijsttrekster Hilde Niezen is al bezig om het gemeentelijk vastgoed te
verduurzamen en zoekt naar samenwerkingen met woningcorporaties en
nutsbedrijven om wijken van het gas af te helpen. Bedrijven komen in
aanmerking voor deze transitie als ze werklozen aanstellen en bijscholen.
Ze wil in 2025 de eerste wijk van het gas af hebben!
Willem van den Berge van Woonpartners en Ron de Haas van Mozaïek
Wonen stellen dat de corporaties zonder hulp niet in staat zijn hun
woningen van het gas af te krijgen. Inzet van het rijk (zet de
verhuurdersheffing in voor investeringen in duurzame huurwoningen),
gemeente (geld), (energie-) bedrijven en huurders is daarbij nodig. Wel
plaatsen ze ondertussen al flink wat zonnepanelen. Beiden willen hun
kennis van duurzame woningen beschikbaar stellen voor naburige
eigenaren, die zo mee kunnen doen.
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Gouwenaar Teun Bokhoven zit namens het bedrijfsleven aan tafel om op
rijksniveau de CO2 uitstoot te beperken. Hij pleit voor een regierol van de
overheid zodat mensen zich tijdig kunnen voorbereiden door bijvoorbeeld
al op elektriciteit te koken. Ook vindt hij lokale overlegtafels een bijzonder
goed idee. Hij stelde dat nú het moment is om door te pakken voor een
aardgasloze samenleving. Bijna iedereen heeft compassie met de
Groningers en niemand gunt Poetin zijn energiemacht.

Cynisme
Door Co Caljouw
Bij het almaar klimmen der jaren en daarbij kennelijk passende kwalen als
darm-, borstkanker en wondroos moet je je ervoor hoeden geen ouwe
cynicus te worden. In die strijd toch maar eerst wat ruimte voor nou net
cynisme. Zo herinner ik me nog levendig Alexander Pola. Met een guitige
blik als lid van het olijke NCRV-team Farce Majeur eindigde hij altijd tot
aan de ontblote kuiten in een poeltje staand met de tekst: morgen zullen
lucht, water en bodem weer meer verontreinigd zijn dan vandaag.
De kleine cabaretier kon niet bevroeden dat zijn voorspelling vier decennia
later zo extreem bewaarheid zou worden in een wereldwijde klimaatcrisis
waaraan vooralsnog alleen op het geduldige papier en dan nog niet eens
unaniem gesleuteld wordt.
Wat voor wereld laat ik achter voor mijn kleinkinderen, een gedachte die
mij bedrukt als ik weer eens geboekt sta voor een zonnevluchtje naar
Zuid-Europa?
Het valt niet mee je overpeinzingen in positieve zin te ordenen als je
dagelijks ervaart hoe moedertje aarde wordt geteisterd door een teveel
aan CO2-uitstoot, overgrote doses fijnstof, ontbossing, overbevissing,
vervuiling (zeeën van plastic) en de mede hierdoor en andere kwalen
veroorzaakte rampen als orkanen, droogte met grote bosbranden,
overstromingen en de daaruit ontstane verwoestingen.
En dan juichen we om economische groei, overigens zonder dat Jan met
de Pet daar ook maar iets van merkt in zijn portemonnee.
Keren we nu naar de politiek als het gremium van waaruit de bestrijding
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van alle geschetste rampspoed ter hand dient te worden genomen.
Wereldwijd, Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk/regionaal.
Het is goed de verwachtingen ten aanzien van de resultaten van dit
strijdgewoel niet al te hoog te stellen. Oorlogen alom, corruptie en mede
hierdoor armoede, verpaupering op wereldschaal. Om over uitbuiting van
kinderen alsook vrouwen en mannen maar te zwijgen.
En wat te denken van seksueel misbruik door zelfs Oxfam/Novib, Rode
Kruis, Artsen zonder Grenzen? Ja, dood en ellende schijnen te erotiseren.
Europa heeft haar zaakjes nog lang niet op orde en zulks mag zonder
terughoudendheid toch ook rustig worden gezegd van onze eigen
nationale politiek. Rutte heeft onderhand kramp in zijn armen van het
troosten van rijen politieke vrienden die louter uitblonken in het rijden van
de scheve schaats.
Maar de VVD, die van de blije rijders met steeds meer beton en fijnstof en
douceurtjes voor de aandeelhouders, merkt daar niks van. Nog altijd
verreweg de grootste en trouw gesteund door het CDA van al die
frauderende boeren.
Het zal mij benieuwen hoe lang deze coalitie met het van haar
kroonjuwelen totaal beroofde D’66 en die paar christenen het uithoudt.
Bepalen we ons nu naar de Goudse politiek. Wat moet deze met het
gouden PvdA-speldje onderscheiden bejaarde sociaaldemocraat als
verwachting voor de komende raadsverkiezingen hier neerschrijven?
Zoals ik al diverse keren betoogde is helaas ook in onze aloude kaasstad
de partij vervallen tot een splinter. Gelukkig, zoals in tegenstelling tot
andere gemeenten, houdt de afdeling alhier haar rug recht maar een
machtsfactor (ten goede) als weleer zal de fractie helaas niet meer
worden. Integendeel, de voorspellingen wijzen eerder op een nog verdere
versplintering en daarmee in feite onbestuurbaarheid van onze
gemeenschap. Bij een nolens volens verdeel en heers-politiek krijgt het
college van burgemeester en wethouders het (nog meer) voor het zeggen
en wordt de controlerende taak van de raad (overigens ook door een
gebrek aan voldoende kennis van onder meer de vele ingewikkelde
dossiers) volledig ondergraven. Wie kent bovendien al die namen van de
leden van die vele splinterfracties, mede door een gebrek aan
gemeentelijke publiciteit? Het doet mij tot slot als oud-voorzitter van de
kinderboerderij deugd dat dit project zijn zegenend werk kan blijven doen
zonder entreegelden. En dit met name ook dank zij de PvdA.
Laat dit een van de vele krenten zijn die mijn wethouder en fractie uit de
gemeentelijke pap weten te vissen. Dat zal voor mij al een hele deugd (en
troost) zijn.
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AGENDA
26 maart 2018
1 mei 2018
25 juni 2018
24 september 2018
17 december 2018

20:00
16:00
20:00
20:00
20:00

ALV
1 mei viering
ALV
ALV
ALV

Café Résistance
Café Résistance
Café Résistance
Café Résistance
Nog niet bekend
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TELEFOONNUMMERS
AFDELINGSBESTUUR
Gerrit Schinkel
Guido Prinsenberg
Ronald Greven
Patrick Verhoeven
Johan Veld

voorzitter
secretaris
penningmeester
0182 535081

WETHOUDER
Rogier Tetteroo

Tel.
06-39102778
06-81916959
537199
06-24406510
/ 06-10278000

06-43385611

RAADSFRACTIE (tot 21 maart 2018)
Marion Suijker
fractieleider
Peter den Boer
fractie-penningmeester
Michiel Sikkes
fractiesecretaris
Siham Massrour
Johan Veld
burgerraadslid

06 48135702
511084
06-13305542

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
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