
Voorzitter dank 8-11-2022 

Wij zijn blij dat er in deze moeilijke tijd waarin wij ons nu bevinden er toch gelukkig geïnvesteerd kan worden 
in onze stad! De ambities uit het akkoord op hoofdlijnen “Geef Gouda door” waarmaken is een prachtige 
uitdaging. Het invulling geven aan de daarin vermelde nieuwe samenwerking ondersteunen wij volledig. 

Wonen en wijkontwikkeling 

T.a.v. de plannen omtrent wonen kunnen wij aangeven uiterst tevreden te zijn met de plannen van het college. 
Talrijke nieuwbouwprojecten zoals de Spoorzone en Westergouwe zijn in gang gezet, in aanbouw of in 
oplevering.  In Westergouwe gaan we van 10 naar 20 % sociaal en op eigengrond zelfs naar 33%. Goed om te 
noemen is ook het feit dat in het Groene Hart slechts twee gemeenten de streefwaarde van dertig procent 
sociale huurwoningen halen waarvan Gouda er een is.   

Ook de nieuwe huisvestingsverordening en het implementeren van het Fonds betaalbaar wonen vinden wij van 
groot belang,  Wij vinden het nog steeds van belang dat inwoners meepraten over hoe hun buurt moet worden 
aangepakt.  

Deelt het college onze mening dat er veel prioriteit gegeven moet worden aan de nieuwe 
huisvestigingsverordening en het implementeren van het Fonds betaalbaar wonen? Hoe stelt de gemeente 
zich op in het kader van bouwinitiatieven in het licht van de telkens uitgestelde Omgevingswet? 

Wij zien helaas de steeds stijgende kosten van met name de afvalheffing en rioolheffing in combinatie met de 
sterk stijgende energielasten en inflatie. Wij zijn van mening dat een structurele lastenverlaging voor alle 
inwoners voor de periode 2023-2026 overwogen moet worden. Wij verwachten dat de verhoogde 
energiekosten structureel zullen zijn en dat daarom gekeken moet worden hoe wij onze inwoners kunnen 
helpen met een verlaging van de woonlasten per huishouden met 60 euro en daarvoor in de begroting 2023-
2026 jaarlijks ongeveer 2 miljoen te reserveren. 

Gezien het gunstige perspectief zouden wij willen voorstellen om dit de eerste twee jaar uit de algemene 
reserve te financieren en gedurende die tijd te bezien of b.v. de rioollasten dan wel de afvalstoffen heffing  
structureel uit het perspectief verlaagd kunnen worden ter financiering. Hoe ziet het college dit? Ik refereer 
hierbij graag aan blz 14 van de begroting 

Sociaal 

De aanpak van de financiële problemen nog versterkt door de huidige energiecrisis vinden wij van groot 
belang. Voorkomen dat inwoners in de schuldhulp komen in combinatie met vroegtijdige signalering is daarbij 
essentieel. Voor degenen die als in de schuldhulp zitten, zijn voldoende middelen beschikbaar. Aandacht voor 
het MKB mag zeker niet vergeten worden. 

In het Winterplan staat dat de inkomensgrens voor minimavoorzieningen van 120 naar 130% gaat. Wij zijn van 
mening dat door de huidige situatie in onze stad het verstandig zou zijn om te bezien of dit naar 140% kan 
worden opgetrokken. 

Is het college bereid op korte termijn te onderzoeken of hiertoe de mogelijkheid bestaat en wat de kosten dan 
zouden bedragen om uit de algemene middelen het percentage naar 140% te zetten voor de energietoeslag. 
Wij overwegen een motie. 

Op ons initiatief heeft het college besloten om iedereen die in opdracht van de gemeente werkt, minimaal 14 
euro per uur te betalen. Een forse verhoging ten opzichte van het minimumloon. Daarmee zijn wij in eerste 
instantie tevreden!   



De veiligheid om jezelf te kunnen zijn in onze stad vinden wij van groot belang. Wij hebben niet voor niets de 
Regenboogverklaring ondertekend. Wij zullen bij misstanden aan de bel blijven trekken. 

Energie en klimaat 

Meer groen in onze versteende stad vinden wij van groot belang. Gezien de huidige energiecrisis is het wat de 
PvdA betreft noodzakelijk alle mogelijkheden die wij hebben te benutten. Een isolatieprogramma om huizen 
met een EFG label versneld aan te pakken is daarom belangrijk. Tevens vinden wij het ook het moment om te 
bezien of de regels op het gebied van bijvoorbeeld zonnepanelen op monumenten in onze binnenstad niet 
bijgesteld moeten worden. Een versoepeling op dit gebied lijkt ons op zijn plaats. Maar ook een actie richting 
horeca aangaande terrasverwarming!  

Hoe ziet het college deze punten? 

Cultuur, Sport en Recreatie 

De impact van Corona is nog lang niet weg. Horeca, sportverenigingen en de cultuursector zitten nog lang niet 
op hun oorspronkelijke capaciteit. Daarbij komen nu nog de problemen van de stijgende energieprijzen! Wij 
zouden er dan ook voor willen pleiten dat de vergrootte terrassen (zonder terrasverwarming) op en rond de 
markt definitief gehandhaafd worden en dat de cultuursector maar ook de sportverenigingen op onze steun 
kunnen blijven rekenen. Daarbij zal het Winterplan ook weer een rol spelen middels het Noodfonds voor 
maatschappelijke organisaties met in 2022 daarin 1,7 miljoen euro gereserveerd. 

Hoe kijkt het college aan tegen het gereguleerd en flexibel handhaven van de vergrootte terrassen op de 
markt? 

Leefbaarheid en veiligheid 

Wij steunen van ganser harte meer handhaving op straat onder andere door de inzet van jeugdboa’s. Preventie 
en perspectief biedende programma’s voor joongeren op gebied van scholing en werk moeten meer aandacht 
krijgen. Jongeren met weinig perspectief en toekomst lijken steeds meer in de criminaliteit verstrikt te raken. 
Een nazorgfunctionaris voor recidivisten die uit detentie komen moet ook hoog op de agenda staan. 

Hoe staat het college daar tegenover? 

Een ander in onze ogen groot probleem is de vervuiling op straat door zwerfvuil en illegale dumpingen. Wij 
pleiten voor een eerlijke aanpak op maat voor alle bekende hotspots. 

Hoe ziet het college dat?  

Voorzitter ik wil afronden.  

De PvdA kan zich met onze aandachtspunten goed vinden in de programmabegroting. De meerjarige begroting 
is sluitend. Voor ons blijft voorop staan dat we in de stad blijven investeren om onze mooie stad leefbaar voor 
iedereen te houden, ook in deze voor alle inwoners zo moeilijke tijden! Dat is het belangrijkst en dat doet dit 
college. 

Wel wil ik via u nog graag ons allen het volgende meegeven: 

Wij zijn in deze wereld gekomen, niet alleen opdat wij haar zouden leren kennen, maar ook opdat wij haar ons 
jawoord zouden geven. Een passend citaat bij ons bestuursakkoord “Geef Gouda door!” Rabindranath Tagore 
Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1913) 

Max de Groot, Fractievoorzitter PvdA 


