
Bijdrage Gouda Positief Begrotingsbehandeling 2021-2023 - 11 november 2020 

Voorzitter, 

Als nieuwe fractievoorzitter van Gouda Positief kan ik u melden dat wij erg teleurgesteld zijn 
over deze begroting.  Helaas, we zullen tegen stemmen en wel hierom: 

Aan de bewoners van Gouda is in de pers het beeld geschetst dat de begroting vanuit een 
meerjarig perspectief sluitend is en dat het college hiermee ‘kleur op de wangen’ houdt. 
Maar, met een dreigend tekort van 6 miljoen euro volgend jaar, de onzekerheid of dit 
college de kosten van de jeugdzorg onder controle kan krijgen plus de nog te verwachten 
negatieve effecten van de Covid-19 pandemie op de economie en samenleving, houdt het 
college dat in 2022 aantreedt heel weinig kleur op de wangen over.  

Ik wil mijn beschouwing beginnen met een voorbeeld van veel tekst en vaag resultaat. Het 
gaat om een nieuw initiatief “Gezonde wijk”. Voor 1 wijk werkt het Sociaal Team een project 
aanpak uit om te komen tot gezondheidswinst en betere fysieke leefomgeving. Daar is 
25.000 euro voor gereserveerd. Wij vinden het sowieso bijzonder om iets nieuws op te 
starten waarvan het resultaat onzeker is. Dan is het wel heel zuur om vervolgens 50.000 
euro te bezuinigen op het onderhoud van speelplekken. Hiermee haal je zeker 
gezondheidswinst weg. Een andere mogelijkheid is om dit bedrag aan de voedselbank geven 
om de gemiddeld 300 pakketten aan te vullen met gezond voedsel. Dat levert meteen 
gezondheidswinst op. Kortom, waarom geld verspillen aan dit soort nieuwe initiatieven die 
vooral in tekst, papier, bureaucratie en projectmanagement gaan zitten? En hoe leg je dit uit 
aan bewoners? 

Het tweede punt dat ik wil inbrengen gaat over de Top-60 aanpak. Gouda Positief pleit al 
langer voor een integrale benadering voor deze groep waarbij de domeinen zorg en 
veiligheid aan elkaar gekoppeld worden. Alleen focus op minder woninginbraken werkt niet . 
Op dit thema hebben we gedegen onderzoek gedaan en kritische vragen gesteld. Dat 
gedegen raadswerk is ons door de vorige portefeuillehouder op dit dossier nou niet bepaald 
in dank af genomen. Nu zien we in deze begroting toch teksten staan die lijken op een 
beleidsaanpassing waarbij de aanpak veranderd wordt (TopX) en een zorg en veiligheidshuis 
wordt opgericht onder de RDOG. Maar, we hebben nog steeds geen idee wat nu de ambities 
zijn, hoe de aanpak eruit ziet en of deze gaat leiden tot resultaten. We hadden hier meer en 
eerder een toelichting op verwacht. 

Het derde thema gaat Gouda Positief heel nauw aan te hart: het voorkomen van schulden. 
Het hebben van schulden veroorzaakt veel persoonlijk leed en leidt tot hoge 
maatschappelijke kosten. Het college willen we toch een compliment geven voor het 
omarmen van de inzet van ervaringsdeskundigen in bijvoorbeeld Gauw Erbij. Onze motie 
rond dit onderwerp is hiermee uitgevoerd. Wij zijn ook erg blij met de reactie van het college 
vorige week dat zelfs bij de verwachte stijging van de hulpvraag (30%) als gevolg van Corona, 
niemand tussen wal en schip mag vallen. Maar, we zijn ook meteen minder blij , want er is 
geen ruimte in de begroting voor het opvangen van deze extra vraag. Daarom hebben we 
dan ook een wedervraag voor dit college: als u die extra vraag nu al ziet aankomen, wat kunt 
u dan doen binnen de financiele kaders van deze begroting mensen om tijdig te helpen. Of 



gaan deze toch tussen wal en schip vallen? En hoe gaan de broodnodige 
vrijwilligersorganisaties dit volhouden? 

Gezien de beperkte tijd die ons is gegeven om op deze begroting te reageren, handel ik twee 
van onze stokpaardjes staccato af: 

• Veel inwoners van Gouda wordt het steeds bleker om de neus als BSGR aanslag 
binnenkomt. Gouda Positief vindt de OZB verhoging voorbarig gezien de al hoge 
lasten en we zullen nogmaals pleiten voor uitstel van dit besluit met een jaar. 

• Wij blijven dromen van een snelle realisatie van die 500 goedkope units/studio’s in 
de Goudse Poort.  Waar een wil is, is in dit geval zeker een weg (te plaveien). Een 
consistente NJET van dit college op onze moties die hiertoe oproepen vinden we 
gezien de heersende wooncrisis onbegrijpelijk.  

Tot slot, voorzitter, ik ga afronden. Ons motto is steeds dat beleidskeuzes, maatregelen en te 
verwachte resultaten in duidelijke taal uitlegbaar moeten zijn aan de inwoners van Gouda. 
En dat we altijd onze uiterste best moeten doen om creatieve oplossingen te vinden waarbij 
maatschappelijk geld goed besteed wordt, zodat we onze bewoners niet onnodig met 
schulden en hogere lasten opschepen. Ook vinden we dat we daarvoor op inhoud de 
samenwerking moeten zoeken en daarvoor hebben we elkaar nodig. De motie Jongeren die 
we ingediend hebben zouden we graag vanuit die gedachte willen bespreken met de raad. 

Dank. 

 

 

 

 

 

 

 


