Debat Kadernota 2020-2023
Voorzitter,
Allereerst dank voor het overzichtelijk stuk.
Gouda’s 50+ partij heeft met interesse kennisgenomen van de opmaat, op
hoofdlijnen, richting de meerjarenbegroting.
Wat opvalt is dat verschillende intensiveringen naar 2023 zijn geschoven en
andere naar voren gehaald. Zo wordt er o.a. versneld gedoteerd aan de reserve
woningbouw.
In Gouda zijn diverse doelgroepen woningzoekenden die voor een groot
gedeelte op de sociale huursector aangewezen zijn.
Ook zijn er in Gouda veel mensen die willen verhuizen en voor een belangrijk
deel onbedoeld de woningen bezetten voor starters.
Naast het belang van de nieuwbouw van sociale huurwoningen dient
doorstroming bevorderd te worden.
Heeft het college inzicht in het programma van eisen waar de woningen van de
mensen die willen verhuizen aan moet voldoen ?
Op welke wijze bevorderd het college de bouw voor en de verhuizing van de
mensen die willen verhuizen die met name een sociale huurwoning
achterlaten ?
Zaak is dat er in ieder geval op korte termijn sociale huurwoningen bijkomen en
de wijk Westergouwe biedt daar wat Gouda’s 50+ partij betreft gelegenheid
voor. Wat ons betreft is Westergouwe primair een wijk voor de woonbehoefte
van de Gouwenaar.
Hoe kijkt het college hier tegenaan?
Daarnaast missen wij plannen voor specifieke woningbouw voor ouderen,
bijvoorbeeld groepswonen, aangepaste woningen en woningen voor
eenpersoonshuishoudens, bijvoorbeeld Tiny houses.
Wat gaat het college hier op korte termijn aan doen?

Gouda’s 50+ partij staat achter het doorvoeren van intensiveringen voor het
uitvoeringsprogramma sociaal domein.
Toch vragen wij ons af of dit uiteindelijk voldoende zal zijn.
O.a. de vernieuwing van de sociale dienst en de extra taak in uitvoering van de
Wet verplichte GGZ die naar de gemeente toekomt vragen nogal wat. Ook in de
schuldhulpverlening moet nog een flinke slag gemaakt worden.
Wanneer verwacht het college de schuldhulpverlening op orde te hebben?
Er is zowel een fysieke als financiële ontschotting in het sociaal domein.
Gezien bovenstaande uitdagingen denkt Gouda’s 50+ partij dat de toebedeling
van voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking onder druk
komt te staan. We hebben nog een reserve sociaal domein van 2 miljoen euro.
Maar gezien de uitdagingen en de terughoudendheid van het Rijk om bij extra
taken die naar gemeenten gaan voldoende financiële middelen beschikbaar te
stellen vreest Gouda’s 50+ partij voor het toekomstige voorzieningenniveau.
Graag een reactie van het college hierop.
Voorzitter,
Wij zien om ons heen veel voorbeelden van ouderen en of chronisch zieken
(bijstandsnorm 120%) die het zwaar hebben. Om deze groep maximaal te laten
meedoen in de samenleving vragen wij samen met de PvdA middels een motie
om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een vrij besteedbaar
budget voor ouderen en chronisch zieken op de Rotterdampas.
Voorzitter,
De intensiveringen op het gebied van veiligheid zijn verschoven naar 2023.
Dit betreuren wij.
Zeker nu blijkt dat de drugscriminaliteit in Gouda toeneemt pleit Gouda’s 50+
partij voor extra inzet op dit dossier.
Is het college bereid voor de bestrijding van drugscriminaliteit op korte termijn
extra financiële middelen beschikbaar te stellen?
Dan kom ik bij de verkeersveiligheid.
Bij de begrotingsbehandeling van 2018 heeft Gouda’s 50+ partij aandacht
gevraagd voor de verschillende verkeersonveilige plekken in Gouda.
Vooral de bewoners van de singels zijn zeer bezorgd. Inmiddels is er een begin
gemaakt met enkele zeer kleine aanpassingen.
Wij betwijfelen of deze op korte termijn voldoende zijn, zeker met het
toenemend aantal toeristen en de komst van een supermarkt op de De Jong
locatie.

Gouda’s 50+ partij verzoekt het college dan ook om extra financiële middelen
beschikbaar te stellen voor verkeersveiligheid.
En verkeerveiligheid meteen mee te nemen in uit te voeren projecten van de
openbare ruimte.
Wat gaat het college hier op korte termijn aan doen?
Voorzitter,
Wat de financiën betreft het volgende.
Het weerstandsvermogen is op orde en de spaaroptie van 500.000 euro wordt
van af 2020 weer ingevoerd.
Daarnaast zijn er de nodige financiële risico’s.
Het IHP en de samenwerkingsverbanden vormen in eerste aanleg de grootste
risico’s.
Voor Gouda’s 50+ partij betekent dit dat het college een strakke regie zal
moeten nemen op de renovatie en nieuwbouw van scholen, zodat we niet
wederom voor financiële verrassingen komen te staan zoals recentelijk bij de
Driestar.
Daarnaast zal Gouda, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk invloed op
budgetverhogingen bij de gemeenschappelijker regelingen uit moeten oefenen.
Hier ligt tevens een grote verantwoordelijkheid bij ons als raad in onze
controlerende taak.
Ook zijn er de nodige intensiveringen te verwachten zoals genoemd in
hoofdstuk 5.
Toch is het college positief over de financiële toekomst van Gouda.
Kan het college in Jip en Janneke taal uitleggen waar dit optimisme vandaan
komt?
Voorzitter,
Ik rond af.
Gouda’s 50+ partij dankt de ambtenaren, de griffie en de huishoudelijke dienst
voor hun niet aflatende inzet voor onze Raad.

