
 

 

Toelichting bij Kieskompas stellingen 

 

Stelling 1 Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten 

koste van de privacy. 

Gouda Positief is voor slimmer cameratoezicht, dat wil zeggen: extra 

camera’s op plaatsen waar zich zaken afspelen die het veiligheidsgevoel 

van mensen ondermijnen. Plaatsing en duur van de plaatsing moet 

proportioneel volgens de AVG dus alleen daar wanneer dat aan te tonen 

is. 

Stelling 3  In Gouda moet er een volledig vuurwerkverbod komen 

Gouda Positief is niet voor een volledig vuurwerkverbod. Veel mensen 

beleven veel plezier aan het afsteken van (sier) vuurwerk. Wij maken 
ons wel zorgen over het toenemend gebruik van zwaar en in het gebruik 
gevaarlijk vuurwerk. Het instellen van vuurwerkvrije zones waar dat 
nodig is steunen wij. 

Stelling 8 Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten 

sociale huurwoningen zijn 

In alle woningtypes sociale als vrije sector is in Nederland en dus ook in 
Gouda een tekort. Na de crisis van 2008 is te weinig gebouwd om aan 
de groeiende behoefte aan woningen te voldoen. De stelling dat 
minimaal 40% van alle nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen moet 
zijn is tekort door de bocht. Het hangt van de wijk af hoeveel het 
moet/kan zijn. Een goede mix van sociaal en vrije sector is belangrijk. 
We moeten wel meer sociaal bouwen om de wachttijd op wachtlijsten te 
verminderen. En scheefhuren moet aangepakt worden. Maar dan moet 
men kunnen doorstromen en dat lukt maar moeilijk. Of maak woningruil 
in de sociale sector makkelijker.  



Stelling 9 In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer 
goedkopere koopwoningen worden gebouwd. 

Aan alle woningtypes in een tekort. Sociale woningbouw, woningen met 
midden huur (750 -1.000 euro) en goedkopere koopwoningen: het is 
allemaal nodig. Maar vooral ook woningen/appartementen voor senioren. 
Zij moeten kunnen doorstromen. Het woningtekort is vooral een 
probleem voor mensen met een laag inkomen, jongeren, starters en 
ouderen. 

Stelling 10 Gouda mag meer statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) huisvesten dan door het Rijk is opgelegd. 

Gouda Positief is niet voor het opnemen van een hoger aantal 
statushouders dan door het Rijk is opgelegd. Over het algemeen hebben 
deze mensen een sociale huurwoning nodig en die zijn er te weinig. We 
kunnen niet uitleggen aan de mensen die soms 6-10 jaar op een 
wachtlijst staan dat we meer statushouders dan gevraagd willen 
opnemen.  

Stelling 11 Gouda moet meewerken aan de vestiging van een 

asielzoekerscentrum in het Goudse Poortgebouw 

Gouda Positief wil hier niet aan mee werken zonder hier andere 

condities aan te verbinden. Een asielzoekerscentrum kan alleen 

wanneer dit gebied breder beschikbaar gemaakt wordt voor wonen. Ook 

voor andere inwoners van Gouda. Inclusief alle voorzieningen die 

daarvoor nodig zijn. Volgens het zittende college was dit gebied niet 

geschikt om te wonen. Dan kan het dus ook niet geschikt zijn voor 

asielzoekers om te verblijven. Wij maken immers geen onderscheid. 

Stelling 12 De coffeeshops in Gouda moeten gesloten worden 

Gouda Positief is niet voor het sluiten van de coffeeshops, nu gevestigd 
in de binnenstad. Over het algemeen hebben de inwoners geen last van 
de shops. Wel ervaren zij hinder van het verkeer van- en naar 
coffeeshops. Na het aannemen van een motie in de raad wordt nu 
onderzocht hoe we deze overlast kunnen verminderen. Dan kan het zijn 
dat een verplaatsing wenselijk is. 

 



Stelling 14 De gemeente moet meer geld investeren in het  
aantrekkelijker maken van Gouda voor toeristen 

Gouda Positief vindt dat op dit moment voldoende is geȉnvesteerd in 
Gouda om deze aantrekkelijker te maken voor toeristen (o.a. Cheese 
experience). Belangrijker is dat de stad schoon en goed onderhouden is,  
het winkel- en horeca-aanbod en het culturele aanbod op peil blijft na de 
klappen die deze sectoren door Covid-19 heeft gekregen. Wel zouden 
wij extra camperplaatsen willen realiseren. Er zijn nu te weinig plaatsen 
beschikbaar. 

Stelling 16 De gemeente Gouda moet een groep gelote inwoners 
betrekken die aanbevelingen doet over beleid (burgerberaad) 

Gouda Positief neemt de inbreng van burgers heel serieus, maar hier 
zijn wij geen voorstander van. Het instellen van burgerraden kan de 
positie en kerntaak van de raad en lokaal bestuur ondergraven. 
Belangrijk is dat de raad goed haar kaderstellende en controlerende 
werk kan doen. Dat kan alleen maar wanneer er dualisme is tussen raad 
en college. En dat de inbreng van burgers op de verschillende dossiers 
ook echt meegenomen wordt. Daar is nog een wereld te winnen. 

Stelling 17 Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de 

gemeente Gouda anoniem solliciteren invoeren 

Gouda Positief erkent dat het voorkomt dat mensen om hun achternaam 

(bewust/onbewust) gediscrimineerd worden. Maar, het helpt niet dat de 

gemeente Gouda dit instelt. Wij gaan ervanuit dat de gemeente Gouda 

als werkgever niet discrimineert. Het is niet mogelijk om anoniem 

solliciteren te verplichten in de gehele stad en dat willen wij ook niet. 

Iedereen moet met trots zijn achternaam kunnen dragen en noemen. 

Onze aandacht gaat wel uit naar jongeren met een allochtone 

achtergrond die mogelijk moeilijk aan een stageplek kunnen komen. Die 

gaan wij helpen met een meldpunt wanneer zij niet verder komen. Hun 

naam hoeven ze niet te verbergen. 



 

Stelling 18 De gemeente moet meebetalen aan projecten die zorgen 

voor meer acceptatie van LHBTI+ personen 

Gouda Positief gaat dit soort projecten niet financieren. Waarom deze 

groep wel en andere niet? Gouda Positief accepteert elke Gouwenaar 

ongeacht achtergrond, geloof, sekse en positie in de samenleving. Wij 

maken geen onderscheid en gaan hier ook geen beleid voor maken. 

Stelling 19 De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en 
cultuur. 

Gouda Positief vindt dit een vage stelling. Wat wordt bedoeld met kunst 
en cultuur? Wij zijn voor het in standhouden/ondersteunen van de 
huidige voorzieningen (o.a. schouwburg, museum) zodat we daar van 
een cultureel aanbod kunnen genieten. Maar, er is financieel weinig 
ruimte voor extra uitgaven voor deze voorzieningen. In stand houden is 
al een hele opgave na twee jaar Corona en wij zijn bezorgd over de 
mensen die hun beroep in deze sector hebben (of inmiddels verlaten 
hebben). Het culturele aanbod moet er wel zijn. Wat we wel al jaren 
spijtig vinden is dat de gemeente Gouda niet onze lokale kunstenaars de 
opdrachten gunt die nu aan bekende namen als Henneman of Mulders 
worden gegeven. Een gemiste kans wat ons betreft om het artistieke 
ondernemerschap te ondersteunen. 

Stelling 21 Er moeten meer sportvelden worden aangelegd, ook al 
gaat dat ten koste van natuur. 

Gouda Positief is niet voor het opofferen van gebieden met een 
bestemming “natuur”. Deze gebieden voorzien in een belangrijke 
behoefte van mensen en dieren en natuur is al schaars in Nederland. 
Deze gebieden moeten beschermd worden. 

Stelling 22 Mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik 

kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen 

Deze stelling is voor Gouda Positief helaas te vaag geformuleerd om hier 
een stellig antwoord op te geven. Wat is een laag inkomen? We missen 
een duidelijke grens. Voor mensen in de bijstand of een laag inkomen 
zijn verschillende regelingen beschikbaar (Rotterdampas). De jeugd tot 

17 jaar kan gratis gebruik maken van tegoedbonnen voor kunst en 
cultuur en heeft een jeugdtegoed. Voordat we hier veranderingen in 



aanbrengen willen we eerst bekijken of de Rotterdampas goed gebruikt 
wordt. 

Stelling 23 Op alle basisscholen moet schoolzwemmen worden 
ingevoerd, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen. 

We leven in een zeer waterrijk land. We willen voorkomen dat kinderen 
te laat om verschillende redenen te laat leren zwemmen.  

Stelling 27 In de gemeente Gouda mogen windmolens komen 

Gouda Positief is van mening dat in onze compacte en volle stad weinig 

plaats is voor (veel) windmolens. We zien veel meer in het stimuleren 

van “zon op dak” op de industrie- en bedrijventerreinen voor de opwek 

van energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


