
Voorzitter dank 9-11-2022 

Wij zijn blij met de reacties van het college op onze vragen. 

Toch willen wij nog enkele punten benadrukken. We zijn blij dat het fonds betaalbaar wonen nu echt concreet 
naar de raad komt in Q2. Ook de uitspraak van de wethouder dat bouwinitiatieven in het licht van de steeds 
uitgestelde omgevingswet geen vertraging zullen opleveren, stemt ons verheugd. 

Ook het feit dat het college oog heeft voor een heroverweging van bijvoorbeeld zonnepanelen op 
monumenten. Een versoepeling van dit beleid is noodzakelijk. 

Een gereguleerd en flexibel handhaven van de vergrootte terrassen begrijpen wij van de wethouder is zeker 
een mogelijkheid. Hebben wij dat goed begrepen? 

Op ons voorstel samen met de SGP om een onderzoek te doen naar verhoging bijstandsnorm naar 140% 
komen wij bij onze motie terug. 

T.a.v. een zogenaamde gemeentelijke nazorg coördinator. Wij  willen benadrukken dat per jaar ruim 
dertigduizend ex-gedetineerden burgers terugkeren in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie 
terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol 
ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden. Gouda heeft een dergelijke functionaris die zelf contact zoekt 
met de ex-gedetineerde niet in deze vorm, maar dit loopt via het Veiligheidshuis, waar diverse personen en 
instanties bij betrokken zijn. Lastig is vaak de situatie waarin ex-gedetineerden geen voorwaarden opgelegd 
hebben gekregen en daardoor alleen op vrijwillige basis geholpen kunnen worden. Een groot gedeelte van de 
recidive doet zich voor tijdens de eerste 48 uur nadat een ex-gedetineerde vrijkomt. Dat betekent dat je er op 
tijd bij moet zijn. In Dordrecht kennen we een re-integratie officier met twee hoofdtaken: zorgen dat de keten 
goed samenwerkt én zorgen dat jongens die uit detentie komen de kans hebben om een bestaan buiten de 
criminaliteit op te bouwen. De re-integratie officier verbindt strategisch, tactisch en uitvoerend werk met 
elkaar. In Dordrecht was dat precies de schakel die nog ontbrak en dus veel toegevoegde waarde heeft.  

Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden om tot een werksessie voor de raad te komen met daarbij betrokken 
ons veiligheidshuis, een gemeentelijke coördinator nazorg en de re-integratie-officier uit Dordrecht om goed 
duidelijk te krijgen hoe de situatie in Gouda op dit moment is en wat er eventueel verbeterd zou kunnen 
worden. Uiteraard via onze agendacommissie. 

Op ons punt aangaande de vervuiling op straat door zwerfvuil en illegale dumpingen wil ik nog even 
terugkomen. Wij zijn het eens met het college dat er al veel gebeurd om afval-overlast tegen te gaan. Maar het 
is niet genoeg.  We zien dat op veel plekken de afvaldumpingen zich opstapelen. Dit is niet alleen slecht voor 
het milieu, het gaat ten koste van de leefbaarheid in onze wijken.  Ik ben het eens met de wethouder dat de 
praktijk van het tegengaan van afval-overlast en afvaldumpingen een hardnekkig probleem is. Dáárom zijn wij 
voor een gerichte aanpak, door stapsgewijs de grootste overlastplekken aan te pakken samen met 
buurtbewoners en Cyclus. Op de ene plek kan dat bijvoorbeeld een grotere container zijn , ergens anders is dat 
gerichte handhaving, of laagdrempelige inzameling door kostenreductie. Dit plan is niet van ons alleen, maar is 
opgesteld op basis van gesprekken met inwoners én  Cyclus. Cyclus heeft aangegeven toegevoegde waarde te 
zien in de maatwerk-aanpak die wij voorstellen en die nu nog niet wordt toegepast. Daarom wil ik het college 
oproepen om nog eens goed naar onze voorstellen te kijken. 
 
Voorzitter ik rond af met een kort gezegde wat ook in de politiek soms van toepassing is: 

Wanneer je iets moois doet, maar niemand het merkt, wees dan niet verdrietig. Voor de zon is de opkomst een 
spektakel, maar zijn publiek slaapt dan vaak nog.  John Lennon! 
 
Max de Groot 
Fractievoorzitter PvdA 


