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Gouda in het jaar 2030  

Gouda in 2030: een historische parel aan de Gouwe en Hollandse 

IJssel, bruisend van het culturele leven, middenin het natuurschoon 

van het Groene Hart. Een plezierige stad om te wonen en te werken, 

maar ook om te ontspannen. Gouda ligt centraal tussen de vier 

grote steden, met uitstekende verbindingen daarnaartoe. 

Terugblik 

Misschien dat we, als we in 2030 terugkijken naar 
de huidige tijd, ons die periode herinneren als een 
tijd waarin grondexploitatie een belangrijk 
onderwerp was en waarin de gemeente in het 
gedecentraliseerde sociale domein samen met haar 
partners voor structurele hervormingen zorgde. Een 
tijd waarin de gemeente overschakelde naar een 
regierol in steeds wisselende resultaatgerichte 
netwerken. Hiermee kwam er voor burgers, 
instellingen en organisaties de, door D66 zo 
gewenste, ruimte om op eigen kracht creatieve 
alternatieven te bedenken voor huidige 
verzorgingsstaat.  

Eigen verantwoordelijkheid 

Die verzorgingsstaat bestaat anno 2030 niet meer. 
In de huidige maatschappij hebben burgers hun 
eigen verantwoordelijkheid genomen voor hun 
leven. Het is vanzelfsprekend dat mensen voor hulp 
en ondersteuning in eerste instantie in de eigen 
omgeving en in het eigen netwerk naar oplossingen 
zoeken. Als dat niet kan of lukt, wordt er samen met 
de gemeente gekeken naar (tijdelijke) oplossingen. 
Zo zijn we erin geslaagd om niemand uit te sluiten 
en zijn bewoners minder afhankelijk van de 
overheid. 

Samen sterk 

In de regio Midden-Holland zijn stabiele en 
functionele samenwerkingsverbanden ontstaan. Die 
ontwikkeling ging met vallen en opstaan, maar die 
netwerken hebben zich in de afgelopen jaren 
bewezen. Sinds 2020 zien wij een steeds sterker 
wordende roep om democratische legitimering van 
die samenwerkingsverbanden. Dat verklaart de 
voorgenomen fusies tussen een aantal gemeenten.  
 
De samenwerking met Alphen aan den Rijn en 
Woerden heeft geleid tot het behoud van en de 
duurzame ontwikkeling van de recreatieve en 
natuurlijke waarde van het Groene Hart. Gouda 
heeft zich daarin gepositioneerd als toeristische 
uitvalsbasis. Inmiddels hebben we jaarlijks drie 
miljoen bezoekers.  

Innovatie 

Dit jaar zijn we voor het eerste CO2-neutraal. Dat 
heeft Gouda bereikt door vroeg in jaren ’10 van deze 
eeuw te starten met het aanleggen van alternatieve 
energienetwerken en door de samenwerking met 
bedrijven op dit terrein te intensiveren.  

Lokaal economisch model 

De Goudse binnenstad is ook in 2030 één van de 
mooiste van Nederland en geniet internationale 
bekendheid. Het D66-beleid om samen met 
gerenommeerde ondernemers naar alternatieve 
bestemmingen voor ons erfgoed te zoeken heeft 
succes gehad. Door de gemeentelijke regeldruk te 
beperken is het centrum bruisend gebleven. Maar 
ook door het succes van de koopzondag, de 
uitbreiding van de woonfunctie en de vestiging van 
een tweede HBO-instelling is nieuw elan in de stad 
ontstaan.  
 
Onderwijsinstellingen, organisaties, bedrijven en 
gemeente werken nog steeds nauw samen en vullen 
elkaar aan. Het succes van het economisch beleid, 
gericht op het versterken van de zorgindustrie, de 
toeristenbranche en de kennisintensieve 
maakindustrie heeft de werkgelegenheid bevorderd.  
 
Kortom: in 2030 is Gouda een nog plezieriger stad 
om in te wonen, te werken en te recreëren dan in 
2014. 
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D66 staat voor een Krachtig Gouda 

D66 ziet Gouda als een stad met grote aantrekkingskracht; waar 

het een plezier is om te wonen en toeristen graag verblijven. Een 

koopkrachtige en ondernemende stad; met een rijk aanbod aan 

kunst en cultuur. En bovenal een stad die toekomstbestendig is, met 

ruimte voor ieders ontplooiing en ontwikkeling. Kortom: een stad 

gebouwd op de eigen kracht en veerkracht van alle Gouwenaren.
 

De Gouwenaar centraal: vertrouw op de kracht van mensen 

D66 Gouda staat voor een gemeente die de democratische beginselen onderschrijft en die vertrouwt op de 
eigen kracht en veerkracht van zijn inwoners en bedrijven. Mensen weten goed wat de problemen zijn en 
zijn in staat creatieve oplossingen te vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van burgers ondersteunt en ruimte geeft, want wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen 
doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Een kleine overheid is een groot goed: 
samen met burgers, bedrijven en instellingen kunnen we veel meer bereiken. D66 wil bijvoorbeeld een 
vraaggerichte zorg, waarbij niet het instituut maar de zorgvrager, de Goudse burger dus, centraal staat. 

Bundel de kracht van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

D66 Gouda streeft naar een klimaat waarin onderwijs, bedrijfsleven en gemeente samenwerken en elkaar 
aanvullen door een gezamenlijk langetermijnperspectief te ontwikkelen. Op die manier is Gouda 
aantrekkelijk voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, waardoor de (jeugd)werkgelegenheid kan 
worden bevorderd. 

Verder werken aan de aantrekkingskracht van Gouda 

Gouda is groot genoeg om voor iedere leeftijdsgroep interessant te zijn en klein genoeg om er voor elkaar te 
zijn als het nodig is. Gouda verdient een constructieve, daadkrachtige en betrouwbare bestuurlijke houding. 
De lokale politiek is ambassadeur van onze stad: laat Gouda, Gouwenaren en Goudse bedrijven schitteren.  
We zetten Gouda goed op de kaart. Gouda is voor D66 dé uitvalsbasis naar het Groene Hart en de grote 
steden. Een stad waar toeristen een week door kunnen brengen. D66 wil zich met de regio inspannen om het 
kwetsbare Groene Hart groen, duurzaam en toegankelijk te houden, en de toeristische waarde optimaal te 
benutten. 

Waardevolle bestemmingen voor Gouds cultureel erfgoed 

D66 Gouda bouwt aan een stad die trots is op zijn historie en cultuur en die aantrekkelijk is voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers. We investeren in de levendigheid van de Goudse binnenstad (koopzondagen, 
evenementen) en bestrijden leegstand (plan van aanpak leegstand, regelvrije zone(s), innovatieve concepten, 
flexibele bestemmingsplannen). We benutten de meerwaarde van onze monumenten. D66 wil met 
ondernemers en op basis van particuliere initiatieven blijven zoeken naar waardevolle bestemmingen voor 
het Gouds cultureel erfgoed. 

Financiën op orde 

D66 heeft afgelopen periode de verantwoordelijkheid genomen voor structurele bezuinigingen en gaat 
zonodig pijnlijke keuzes ook in de komende periode niet uit de weg. Bezuinigingen blijven waarschijnlijk ook 
komende jaren onvermijdelijk. Verhoging van de OZB zien wij niet als bezuinigingsmaatregel. D66 staat 
voor een transparant en gedegen financieel beleid, waarbij tekorten niet worden doorgeschoven naar 
jongeren. Alleen dan kunnen we de veerkracht van de stad ten volle benutten en gezamenlijk blijven 
investeren in Gouda. 
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Voorwoord Daphne Bergman, lijsttrekker 

 

Een krachtig Gouda.  

Veerkracht, aantrekkingskracht en koopkracht – 
daar staat D66 Gouda voor. 

 

De rode draad in ons verkiezingsprogramma 2014-
2018 is:  

1. Veerkracht 
omdat wij geloven in de eigen kracht van 
mensen; 

2. Aantrekkingskracht 
omdat we de kracht van Gouda willen 
versterken als aantrekkelijke plek om te 
wonen, werken en recreëren; en 

3. Koopkracht 
omdat we ons inzetten voor een gezonde 
lokale economie, arbeidsmarkt  
en onderwijs.  

 

Afgelopen vier jaar mocht ik voor D66 wethouder 
zijn van onze mooie stad Gouda. We zijn er als 
college in geslaagd om ondanks forse bezuinigingen 
(€ 17 miljoen structureel, € 3 miljoen incidenteel), 
het voorzieningenniveau op peil te houden en te 
investeren in de stad. 

Ook de volgende bestuursperiode zal onvermijdelijk 
in het teken staan van bezuinigen, maar ik vind dat 
we daarnaast moeten blijven investeren in de kracht 
van mensen en de aantrekkingskracht van Gouda.  

Het doel van één miljoen bezoekers in 2017 moet 
wat D66 betreft voortgezet worden. Onze lokale 
economie en koopkracht heeft baat bij veel 
bezoekers. Juist in tijden van bezuinigingen moeten 
we die koers vasthouden. De verlengde 
openingstijden en de nieuwe opzet van onze 
kaasmarkt en ook de ruimte voor ondernemers om 
op zondagen geopend te zijn, vergroten de 
aantrekkingskracht van onze stad.  

Ondanks de flinke bezuinigingen openen in 2014 
zowel het cultuurhuis de Garenspinnerij als de 
nieuwe, toekomstbestendige bibliotheek in de 
Chocoladefabriek hun deuren. Het Stadsmuseum 
Gouda staat goed op de kaart. De Goudse 
schouwburg bouwt Cinema Gouda in de Spoorzone. 
We hebben ruimte gegeven aan culturele 
organisaties om de bezuinigingen met cultureel 
ondernemerschap en innovatie op te vangen. De 
culturele sector heeft veerkracht getoond in een 
moeilijke tijd.  

In de wijkontwikkeling hebben we veel projecten 
succesvol samen met de corporaties kunnen 
afronden. De investeringsruimte wordt voor 
iedereen minder. De uitdaging zal zijn om Gouda als 
woonstad aantrekkelijk te houden voor alle 
doelgroepen. 

De gemeente Gouda 
krijgt er de komende 
jaren belangrijke 
sociale taken bij zoals 
de jeugdhulp, 
maatschappelijke 
ondersteuning en zorg. 
De lokale overheid 
krijgt dus meer taken, 
en wordt daarmee 
belangrijker voor de 
burger. D66 Gouda 
stelt bij deze 
ingrijpende 
verandering niet het 
instituut maar de 
Gouwenaar centraal.  

Dit is onze inzet op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart: een 
overheid die mogelijk maakt en vertrouwt op de 
eigen kracht van mensen. 

Ik hoop dat we op uw stem mogen rekenen op D66, 
voor een krachtig Gouda! 

 

Daphne Bergman 

Lijsttrekker D66 Gouda

http://www.krachtiggouda.nl/
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Hoofdstuk 1.  Burger en Bestuur  

Breng de overheid dichter bij de burger  

 

 

> Stimuleren van eigen initiatief van burgers 

> Gouda laten schitteren als sterke stad 

> Bewaken van transparant en integer bestuur 

> Interactie met burgers via o.a. moderne media  
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Burger en bestuur 

Een schitterende toekomst voor Gouda: D66 gelooft dat dat met de 

kracht van mensen onderling een reëel toekomstbeeld is. We 

benutten die kracht nu nog onvoldoende, omdat we gewend zijn 

geraakt aan een verzorgende overheid. Mede onder druk van 

aanhoudende bezuinigingen, zal de gemeente zich meer moeten 

beperken tot haar wettelijke taken en zullen de inwoners van Gouda 

een grotere eigen verantwoordelijkheid krijgen . Dat brengt ook 

bewegingsvrijheid voor burgers met zich mee.  

 

Het domein van de burger en 

het maatschappelijk 

middenveld groeit 

Door de economische crisis en een aantal 
ontwikkelingen op nationaal politiek niveau worden 
de verplichte kerntaken van de lokale overheid 
uitgebreid (denk aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning) terwijl er tegelijkertijd moet worden 
bezuinigd. De lokale overheid moet zich verder 
beperken tot haar kerntaken en heeft minder ruimte 
voor een vrije invulling. Deze beweging is nu al 
zichtbaar én voelbaar voor de burger maar biedt ook 
kansen: een kleinere overheid betekent immers 
minder regels. Het dwingt de gemeente Gouda tot 
loslaten.  
 
Bepaalde taken moet de gemeente verrichten, vaak 
op basis van wet- en regelgeving. Wat automatisch 
overblijft, is het domein van de burger en het 
maatschappelijk middenveld. Door de 
ontwikkelingen groeit dat domein, waarbij de 
gemeente intensief met organisaties en instellingen 
gaat samenwerken. We ontplooien individueel en 
gezamenlijk meer initiatieven op de gebieden waar de 
overheid dat minder doet en gaat doen. 

D66 wil de kracht van burgers 

onderling stimuleren 

Het door D66 voorgestane cultureel 
ondernemerschap heeft tot mooie Goudse 
initiatieven geleid met beperkte gemeentelijke 
subsidies. Uit onderzoek van de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting blijkt dat veel particuliere initiatieven 
succesvol zijn en dat burgers voldoende animo voelen 
om onderling nieuwe ideeën te lanceren. D66 is 
ervan overtuigd dat er, met het terugtrekken van de 
gemeente, vanzelf een kracht ontstaat die burgers tot 
nieuwe initiatieven laat komen.  

Maar wat als het aan die kracht 

ontbreekt? 

Het lukt niet iedere burger om de eigen kracht 
volledig te benutten. Daar zijn wij ons als sociaal 
liberalen van bewust. Het is en blijft de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om al onze 
burgers zoveel mogelijk te laten meedoen en hun in 
staat te stellen volwaardig deel te nemen aan onze 
maatschappij.  
 
Voor hen die dat niet op eigen kracht kunnen, is het 
in eerste instantie het netwerk van familie, vrienden 
en kennissen dat daartoe bijdraagt. Pas als iemand 
het niet zelf kan of niet zo’n netwerk heeft, kijkt de 
gemeente welke instrumenten zij kan inzetten.  
 
De overheid verwacht de komende periode veel van 
haar burgers. D66 Gouda vindt dat de burger dan 
ook veel van haar overheid mag verwachten. Hierna 
geven wij aan welke maatstaven wij daarvoor 
hanteren. 

Transparantie van bestuur 

D66 heeft de afgelopen periode bijgedragen aan het 
vergroten van de transparantie van ons lokale 
bestuur. Het gebruik van de moderne media biedt 
mogelijkheden om raadsstukken beter toegankelijk te 
maken. Door bijvoorbeeld te werken met 
hoorzittingen van de Raad zijn plannen toegelicht en 
is het overleg met de burger, bedrijfsleven en 
organisaties verbeterd. Maar transparantie blijft  een 
continu punt van aandacht. De bereidheid om 
vroegtijdig de dialoog aan te gaan over voorgenomen 
plannen is weliswaar technisch niet zo moeilijk, maar 
de verantwoordelijke bestuurder moet ook in die 
geest handelen. 

http://www.krachtiggouda.nl/
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Maak gebruik van regionale 

ambtelijke expertise  

D66 vindt dat de gemeente moet samenwerken met 
andere gemeenten als het gaat om specifieke 
expertise. Nu huren gemeenten geregeld experts in 
voor taken die zij zelfstandig zouden moeten kunnen 
uitvoeren. Een regionale pool van experts kan helpen 
om gemeenten integraal te ondersteunen bij lastige 
dossiers, en ook tegen lagere kosten.  

Co-creatie 

In dit verkiezingsprogramma staan wij binnen de 
hoofdstukken economie, sociaal domein en veiligheid 
stil bij de in onze ogen veranderende relatie tussen 
organisaties, bedrijven en de burger aan de ene kant 
en het stadsbestuur aan de andere kant. Waarbij we 
gezamenlijk de toekomst van onze stad willen 
vormgeven (co-creatie).  

De burger centraal 

Voor onze inwoners zetten we de eigen 
verantwoordelijkheid en de eigen kracht centraal. Dit 
betekent wel dat de gemeente haar inwoners en 
organisaties centraal stelt in haar dienstverlening. 
D66 Gouda wil de gemeentelijke dienstverlening 
vraaggericht en modern maken. Wij streven naar 
zoveel mogelijk gedigitaliseerde dienstverlening voor 
burgers en bedrijven in 2020. Dit zorgt voor snelheid 
en lastenverlichting. Daarnaast willen we de sociale 
cohesie in de stad verder vorm geven door meer in te 
zetten op het gebruik van social media. Via die weg 
kan de gemeente een directere relatie leggen met de 
belanghebbenden (straat, buurt, wijk). D66 vindt al 
jaren dat hoe directer de democratie werkt, hoe 
legitiemer zij is. Wij zijn er dan ook voorstander van 
dat bestuur en burger rechtstreeks met elkaar in 
gesprek zijn over de zorgen, mogelijkheden en 
kansen in Gouda. Dat kan door gerichte wijk- of 
buurtraadplegingen, bijvoorbeeld door (digitale) 
enquêtes of de mogelijkheid om via social media te 
reageren op voorgenomen plannen voor een buurt of 
wijk. 

Gouda verdient een beter 

imago 

Het imago van Gouda begint in positieve zin te 
kantelen. D66 Gouda wil in de volgende periode 
definitief afscheid nemen van het calimerocomplex 
dat Gouda te lang in zijn greep heeft gehouden. 
Ondanks dat Gouda een relatief kleine stad is, kun je 
bouwend op je eigen kracht zorgen dat je in het 
geweld van grotere steden toch serieus genomen 
wordt. D66 blijft zich hiervoor inzetten.  
 
D66 heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt 
voor een positieve imago en blijft dat volhouden. 
Gewoon omdat Gouda een fijne stad is om in te 
wonen, werken en recreëren. Een stad die groot 
genoeg is om voor iedere leeftijdsgroep interessant te 
zijn. Een stad klein genoeg om er voor elkaar te zijn 
als dat nodig is. Een stad waar altijd wat te doen is, 

en waar je maar een paar minuten hoeft te fietsen om 
de drukte achter je te laten en in de omringende 
natuur tot rust te komen. Die stad verdient een 
constructieve bestuurlijke houding en bijpassende 
werkwijze. Een werkwijze die de kracht van de stad 
ondersteunt en zo Gouda, Gouwenaren, en Goudse 
bedrijven en instellingen laat schitteren.  

Integriteit van bestuurders 

Ook de integriteit van bestuur en gemeenteraad 
behoeft blijvende aandacht. Het openbaar maken van 
nevenfuncties van raadsleden en de leden van het 
college is noodzakelijk om belangenverstrengeling te 
voorkomen.  
 

http://www.krachtiggouda.nl/
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Hoofdstuk 2.  Financiën en Economie  

Begroting op orde zonder lastenverhogingen 

> Betrek de samenleving bij de invulling van 

bezuinigingen 

> Bevorder de samenwerking tussen bedrijven, 

overheden en onderwijs-/kennisinstellingen 

> Geef een impuls aan bestaande bedrijventerreinen; 

verminder regeldruk 

> Benut de kracht van de binnenstad 
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Financiën 

De economische crisis en de ontwikkelingen in de landelijke politiek 

dwingen de gemeente om de verplichte kerntaken opnieuw te 

bezien. De resultaten daarvan zijn al zichtbaar én voelbaar. D66 

droeg er in de vorige raadsperiode aan bij dat een aanzienlijke 

structurele bezuiniging van 17 miljoen euro in de vrije invulling van 

gemeentelijke taken mogelijk werd. Daarnaast is er voor ongeveer  

3 miljoen euro incidenteel bezuinigd. We hebben dat geleidelijk en 

onder andere in het culturele domein voor elkaar gekregen. Tegelijk 

zijn diverse tegenvallers binnen het sociale domein en de 

aangekochte grond opgevangen door de reserves van de stad aan te 

spreken. Terugkijkend ziet D66 dat het voornamelijk binnen het 

culturele domein is gelukt om meer ondernemerschap te realiseren 

en de afhankelijkheid van subsidie te verminderen. Daar liggen op 

andere beleidsterreinen nog kansen. 

 

Gemeentelijk huishoudboekje 

Om een zinvolle discussie over 
bezuinigingsmogelijkheden op andere 
beleidsterreinen te kunnen hebben, is financiële 
transparantie noodzakelijk. Zo is het helder welke 
kosten afzonderlijke keuzes met zich meebrengen. 
D66 wil op korte termijn een open en gedegen 
discussie aangaan over de inkomsten en uitgaven van 
de stad.  

Zorgpunten 

De gemeente geeft meer geld uit dan dat zij ontvangt, 
dat maakt sparen voor nieuwe initiatieven op dit 
moment onmogelijk. De grondposities blijven in de 
komende jaren een bron van zorg. Daarnaast gaat de 
verschuiving van landelijke taken naar de gemeenten 
gepaard met risico’s. Er wordt door het Rijk een vast 
bedrag vergoed, maar de uitgaven zijn hoger dan die 
vergoeding. Tenslotte zijn de financiële reserves 
uitgeput en bezuinigt het Rijk ieder jaar opnieuw op 
het gemeentefonds.  

Wat wil D66? 

D66 streeft naar een evenwichtige en realistische 
begroting, met een adequate reserve om tegenvallers 
op te vangen. We willen echter geen overschotten of 
torenhoge reserves waarmee de gemeente kan 

beleggen. Nu de reserves op zijn willen we geen 
tekorten laten ontstaan. Dat betekent dat 
bezuinigingen onvermijdelijk zijn. De komende 
periode staat Gouda voor moeilijke keuzes.  

Geen verhoging OZB ter 

dekking tekorten 

Zonder de naar ons oordeel onvermijdelijke 
bezuinigingen en beleidswijzigingen zullen tekorten 
ontstaan in het gemeentebudget. D66 vindt dat de 
onroerendzaakbelasting (OZB), die Goudse 
huizenbezitters betalen, niet mag worden verhoogd 
om financiële tekorten op te vangen. D66 corrigeert 
de OZB jaarlijks maximaal met het landelijke 
inflatiepercentage.  

Bezuinigen: waar en hoe? 

We zien mogelijkheden om structureel te besparen 
op het terrein van sport, armoedebeleid, de Brede 
School en het sociaal domein. Dat laatste geldt ook 
voor taken die naar de gemeente worden 
overgeheveld. Verder zien we mogelijkheden voor 
meer efficiency in het veiligheidsdomein, en 
bezuinigingskansen in het onderhoud van de stad en 
in het cultuurdomein. D66 vindt wel dat de 
cultuursector relatief moet worden ontzien, omdat 
daar in de afgelopen periode al zwaar is ingegrepen. 
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Sport 

De gemeente draagt nu, via Sportpunt Gouda, 
aanzienlijk bij aan (het onderhoud van) 
sportterreinen, sporteducatie en overige 
sportfaciliteiten. In feite is veel van het werk dat 
eerder door vrijwilligers werd gedaan, overgenomen 
door de gemeente. Wij willen deze beweging 
terugdraaien door bijvoorbeeld de verenigingen 
eigenaar te laten worden van hun eigen terreinen en 
faciliteiten. In navolging van het succesvolle culturele 
ondernemerschap willen wij ook het sportief 
ondernemerschap stimuleren om zo de 
afhankelijkheid van de gemeente te verminderen.  

Armoedebeleid  

Er is de afgelopen collegeperiode niet bezuinigd op 
het armoedebeleid. Dat is in de komende periode niet 
vol te houden. Ook op dit beleidsterrein zoekt D66 
oplossingen, wat in eerste instantie betekent mensen 
meer een beroep moeten doen op hun eigen netwerk. 
Pas als het echt niet anders kan, draagt de gemeente 
bij. 

Brede School 

We willen de inzet van de Brede School richten op die 
scholen waar de inzet de meeste toegevoegde waarde 
heeft.  

Sociaal domein en overdracht 

van landelijke taken naar 

gemeente 

Binnen het sociaal domein bestaat een scala aan 
regelingen en financieringsstromen. D66 wil de 

budgetten aanpassen en de efficiency van die 
regelingen tegen het licht houden. Op de 
beleidsterreinen die overkomen van het Rijk en 
provincies is D66 van plan niet meer uit te geven dan 
aan budget binnenkomt. De klant, de Goudse burger, 
staat centraal en waar nodig is maatwerk het devies. 
D66 Gouda wil dat Promen meer zelfvoorzienend 
wordt, doordat zij minder afhankelijk wordt van 
overheidsopdrachten en meer opdrachten uit de 
reguliere markt haalt. 

Veiligheid 

De afgelopen periode is veel geïnvesteerd in 
veiligheid. Dat leidt bijna per definitie tot overlap in 
beleid en uitvoering. D66 wil dat die overlap 
verdwijnt en is ervan overtuigd dat dat kan zonder 
dat het ten koste gaat van de veiligheid. 

Onderhoudsniveaus 

De frequentie van onderhoud wordt in belangrijke 
mate bepaald door het gewenste onderhoudsniveau. 
D66 wil de huidige onderhoudsniveaus van 
bijvoorbeeld straten, parken en plantsoenen kritisch 
bekijken en daar waar mogelijk verlagen. 

Cultuur 

Het cultureel ondernemerschap is succesvol van de 
grond gekomen en die beweging gaat gelukkig door. 
Om één voorbeeld te geven: de nieuwe bioscoop gaat 
op termijn bijdragen aan de exploitatie van de 
schouwburg, waardoor de schouwburg minder 
afhankelijk wordt van subsidie. Wij willen die 
positieve ontwikkeling voor het gehele culturele 
domein blijven aanjagen. 
 

 

Economie en ondernemerschap  

Gouda heeft een sterke internationale reputatie en kent vele 

uitmuntende voorbeelden van ondernemerschap. We hebben een 

sterke en omvangrijke zorgsector, een industriesector waarop we 

trots mogen zijn, dienstverleners die stevig verankerd zijn in het 

Goudse en een opleidings- en toeristische sector die sterk in 

ontwikkeling zijn. Terwijl de gemeente zich nu nog selectief inzet, 

wil D66 Gouda naar een model waarin we op alle gebieden voor 

versteviging zorgen.  
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Meer focus op lokale economie 

D66 vindt dat het economische beleid in de afgelopen 
periode te weinig aandacht heeft gehad. We willen 
onze focus meer richten op lokale initiatieven, 
waarbij we kansen op regionaal niveau natuurlijk 
niet uit de weg gaan. Hiertoe wil D66 meer contact 
zoeken met lokale ondernemers om te waarborgen 
dat de gemeente beter weet wat in Gouda op 
economisch gebied speelt. Met het bundelen van 
krachten tussen ondernemers, kennisinstellingen, 
burgers en stadsbestuur kunnen innovatieve 
initiatieven worden ontplooid om een economische 
stimulans te bewerkstelligen. Denk aan het 
installeren van een forum ter bevordering van lokale 
initiatieven. Het doel is om met elkaar in gesprek te 
raken, elkaar als serieuze partner te beschouwen en 
een langetermijnperspectief voor Gouda te 
ontwikkelen. D66 vindt het belangrijk om hieraan 
prioriteit te geven, boven het zoeken van bestuurlijke 
samenwerking in de regio. 
 
D66 Gouda wil de komende raadsperiode ook de 
laatste beperkingen voor de zondagsopenstelling van 
winkels opheffen: minder regeldruk en ruimte voor 
lokaal ondernemerschap. 

De maakindustrie 

D66 hecht aan het versterken van de (duurzame) 
kennisintensieve maakindustrie. Vooral omdat hier 
een goede koppeling te maken is met de 
onderwijsinstellingen in Gouda. Om dat te 
stimuleren wil D66 deze sector voorrang geven bij 
het uitgeven van nieuwe bedrijfsbestemmingen. We 
willen bepaalde terreinen zoals de Goudse Poort, 
aanwijzen als ‘regelarme zone’, waar net wat minder 
regels voor ondernemers gelden, waarmee we de 
gebieden aantrekkelijker maken en de ondernemers 
kansen bieden.  
Deze terreinen bieden veel zakelijke mogelijkheden 
door de gunstige ligging met betrekking tot vervoer 
over de weg, het spoor, maar ook over het water. De 
waterweg Gouwe kunnen we veel beter benutten. 
Alphen aan den Rijn doet dat al met succes. 

Toerisme 

D66 houdt vast aan het doel dat in 2017 één miljoen 
bezoekers naar de stad komen. Initiatieven om meer 
toeristen en dagjesmensen te lokken, liggen bij het 
bedrijfsleven en andere organisaties. Wel vindt D66 
het belangrijk een bedrag achter de hand te houden 
om initiatiefnemers zo nodig een duwtje in de rug te 
geven. Daartoe wil D66 een toeristenheffing 
invoeren. Voorwaarde is wel dat de heffing direct 
terugvloeit naar de activiteiten van de gemeente die 
het toerisme ondersteunen en dat dat geld niet in de 
algemene middelen terechtkomt.  

Samen de toekomst van de 

binnenstad vormgeven 

De kracht van de unieke binnenstad kan veel meer 
worden uitgebuit. In de afgelopen periode heeft D66 

zich actief ingezet voor keuzevrijheid voor 
ondernemers om op zondag hun deuren te openen. 
De regeldruk in Gouda is teruggebracht en dat 
initiatief wil D66 voortzetten. Daarnaast willen we 
juist in de binnenstad samen met ondernemers en 
investeerders een nieuwe balans vinden tussen 
werken, winkelen, wonen en recreëren. De leegstand 
is nu al groot en omdat wij op middellange termijn 
een daling verwachten van het benodigde 
winkeloppervlak, willen we in gezamenlijkheid 
zoeken naar oplossingen die de leegstand tegengaan. 

Gemeentelijk ondernemerschap 

D66 wil terughoudend maar pragmatisch omgaan 
met ondernemerschap door de gemeente waar het 
geen kerntaken betreft. Als een initiatief 
levensvatbaar is maar een kick-start nodig heeft om 
investeerders over de streep te trekken, dan 
ondersteunt D66 dat van harte. Wij zijn niet 
dogmatisch als het gaat om het investeren in 
voorzieningen (denk aan de parkeergarage op het 
Bolwerk) ten behoeve van de stad. Maar dat alleen 
ter overbrugging van een niet functionerende markt.
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Hoofdstuk 3.  Sociaal Domein  

Mensen moeten doen, meedoen en ertoe doen 

> De zorgvrager centraal: de cliënt moet de regie 

kunnen houden over de eigen zorg 

> Uitgaan van de kracht van mensen onderling. 

Burger regelt zelf voorzienbare voorzieningen (bijv. 

rollator) 

> De gemeente garandeert een bestaansminimum, 

draagt bij waar nodig en waakt dat geen gaten 

vallen 

> Gemeente en werkzoekende als partners: van 

ontvangers van uitkeringen mag een 

maatschappelijke bijdrage worden verwacht 

> Verbeteren van samenwerking tussen jeugdzorg en 

onderwijs: geen nieuwe instituten voor jeugdzorg 

 

Werk en inkomen 
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Onze regio kent veel familiebedrijven en een maakindustrie. Die 

werkgevers springen zuinig om met hun medewerkers, maar dat wil 

niet zeggen dat de werkloosheid niet stijgt. Vanaf 2014 zullen meer 

mensen een beroep doen op de bijstand. D66 vindt dat investering 

vanuit de gemeente moet mogelijk blijven als de markt niet 

functioneert. Investeren in het welzijn van de bewoners uit de stad 

blijft nodig daar waar de eigen mogelijkheden ontbreken of 

achterblijven. 

 

Werk en inkomen: van  

re-integratie naar 

arbeidsbemiddeling 
We willen dat ondersteuning bij het vinden van werk 
het uitgangspunt is, waarbij de gemeente specifieke 
doelgroepen helpt bij omscholing of aanpassingen 
aan de werkplek. In het kader van een leven lang 
leren neemt D66 het initiatief om samen met scholen 
en bedrijven te komen tot een kader waarbinnen 
getalenteerde werknemers de mogelijkheid krijgen 
om hun vaardigheden en kennis te vergroten en daar 
ook de bijbehorende erkenning voor te krijgen.  
 
D66 Gouda stimuleert dat minder mensen gebruik 
hoeven maken van een gemeentelijke uitkering. We 
zijn er voorstander van mensen in een 
uitkeringssituatie kansen te bieden door 
aanbestedingen anders in te richten (kleinere 
opdrachten aan meer bedrijven die daar mensen in 
een uitkeringssituatie bij inschakelen). 
 
Door er strikter op toe te zien dat de beloofde social 
return bij aanbestedingen daadwerkelijk tot stand 
komt, vergroot D66 de kansen voor werklozen om 
een baan op de reguliere arbeidsmarkt te veroveren 
aanmerkelijk. Ook vergroten we de kansen van 
uitkeringsgerechtigden op een snelle terugkeer naar 
de reguliere arbeidsmarkt doordat zij meedraaien in 
de samenleving. D66 vindt het logisch van hen een 
passende maatschappelijke bijdrage te vragen.  

Jeugdwerkloosheid 

De jeugdwerkloosheid vraagt extra aandacht en moet 
samen met ondernemers en organisaties worden 
aangepakt. Door te bevorderen dat juist de 
maakindustrie terugkomt in Gouda zal de behoefte 
aan goed opgeleide vakmensen groeien. Dat is 
bovendien een instrument om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden én een stimulans voor 
onderwijsinstellingen. De gemeente kan bovendien 
in haar eigen organisatie zorgen voor meer 
stageplaatsen voor scholieren en schoolverlaters, 
zodat zij werkervaring kunnen opdoen.  

Handhaving 

D66 Gouda maakt zich zorgen over de vraag van de 
overheid om meer voor elkaar te gaan zorgen aan de 
ene kant, en strikte handhaving van regels aan de 
andere kant. Er bestaat een ongezonde spanning 
tussen deze twee polen, die naar onze mening alleen 
opgelost kan worden door in de handhaving meer 
ruimte te maken en oog te hebben voor het individu. 
Handhaving vertrekt wat D66 betreft vanuit het 
onderscheid tussen mensen die niet kunnen en zij die 
niet willen. Voor de eerste groep moet je zorgen en de 
tweede groep moet je aanpakken. De kunst van een 
succesvolle aanpak is om een goed en hanteerbaar 
onderscheid te maken tussen beide groepen. 

Sociale werkplaats 

D66 Gouda vindt de sociale werkplaats een goed 
mechanisme om mensen die beschut werk nodig 
hebben, beschut werk uit te laten voeren. D66 vindt 
dat de gedane investering om Promen 
toekomstbestendig te maken, zich in de komende 
periode moet gaan uitbetalen. De energie van 
Promen is wat ons betreft gericht op het binnenhalen 
van opdrachten in de niet-gemeentelijke markt. Re-
integratie beperkt zich tot de kansrijke groepen. 
Promen wordt hierdoor meer en meer 
zelfvoorzienend. 

Inspanningen op de 

arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de 
gemeentegrenzen van Gouda. Dat rechtvaardigt in de 
ogen van D66 een vergaande, intensieve samenwer-
king met andere gemeenten in Midden-Holland, het 
UWV en commerciële arbeidsbemiddelingsbureaus. 
Teruglopende budgetten dwingen ons tot scherpe 
keuzes. Daarom is het noodzakelijk dat de budgetten 
van alle betrokken partners transparant worden. D66 
gelooft in resultaatgerichte samenwerking in de 
regio. Wat hebben we aan allerlei overlegorganen die 
tijd en geld kosten en weinig opleveren? Uiteraard is 
D66 bereid met ieder het gesprek aan te gaan. 
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Daarom zijn we voorstander van regionale 
resultaatgerichte samenwerking. De partners kunnen 
per initiatief wisselen.  

 

 

Zorg en welzijn 

De gemeente Gouda is op dit moment alleen verantwoordelijk voor 

de zorg die de Gouwenaren vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) ontvangen. Omdat burgers gebruik maken 

van diverse zorgbronnen en financieringsstromen is landelijk 

besloten om die bronnen en stromen te koppelen. Het Rijk legt de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten neer, waarbij de 

gemeenten de taak hebben gekregen om de uitgaven te 

verminderen. 
 

Eén loket, één regisseur, één 

casemanager 

D66 Gouda kiest ervoor om alle inspanningen binnen 
het budget uit te voeren. D66 wil het aanbodgericht 
denken omkeren en de zorg voor Gouwenaren 
vraaggericht laten werken. Dit begint door de 
dienstverlening aan de klanten van alle regelingen 
binnen het sociaal domein door één loket te laten 
afhandelen. De gemeente regisseert en als dat nodig 
is, wordt in overleg met betrokken partijen één 
casemanager benoemd die de klant inhoudelijk 
ondersteunt. 

Privacy van de burger 

De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel 
gevoelige informatie over haar inwoners, waaronder 
medische, financiële en justitiële. Dit is een forse 
gegevensuitwisseling, terwijl waarborgen voor een 
zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens 
onvoldoende zijn geregeld. D66 Gouda wil dat 
veranderen. Bij de decentralisaties wil D66: 
 Dat de gemeente de burger toestemming moet 

vragen voor de overdracht van gegevens; 
 Dat burgers hun eigen dossier kunnen bekijken, 

inzicht krijgen in welke gegevens zijn uitgewisseld, 
wie hun dossier gewijzigd heeft. Ze zijn immers 
mede-eigenaar van de gegevens die de overheid 
over hun heeft; 

 Dat burgers de mogelijkheid hebben om in hun 
dossier correcties aan te brengen of hun zienswijze 
op te nemen.  

Noodzakelijke ondersteuning 

en burgerinitiatieven 

D66 Gouda is ervan overtuigd dat veel meer mensen 
dan nu het geval is, in staat zijn om (zelf of met 
behulp van bijvoorbeeld familie en vrienden) in hun 
noden te voorzien. Ook vinden we dat Gouwenaren in 
eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
voorzienbare voorzieningen (denk aan het sparen 
voor een rollator). We spannen ons in om 
kleinschalige en op de wijk georiënteerde 
zorgaanbieders de ruimte te geven. Tegelijkertijd 
voorzien wij dat burgers coöperaties of verenigingen 
oprichten, om zo incidentele zorgkosten in eigen 
hand te houden. 

Gebruik bestaande netwerken 

Het Rijk wil de AWBZ en jeugdzorg laten uitvoeren 
door gemeenten. Binnen de gemeente Gouda zijn in 
het verleden al netwerkorganisaties in dit domein 
opgezet, zoals het Veiligheidshuis en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Dit zijn flexibele 
organisatievormen gericht op informatieuitwisseling 
en het bereiken van gezamenlijke doelen. D66 wil 
deze bestaande netwerkorganisaties ook bij deze 
nieuwe uitvoeringstaken inzetten. Deze netwerken 
zijn makkelijk te veranderen. Op deze manier wil 
D66 voorkomen dat nieuwe instituten ontstaan.  

Zorg dicht bij huis 

D66 Gouda wil meer aandacht voor de zorg in de 
woonomgeving van burgers. Zeker nu bezuinigd 
wordt op de zorg binnen de muren van bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en verzorgingshuizen. D66 wil dat bij 
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zorg dicht bij huis de wijkverpleegkundige een 
centrale rol heeft, als aanspreekpunt voor mensen 
met een zorgbehoefte. De verpleegkundige krijgt wat 
D66 betreft ook veel vrijheid om het werk uit te 
voeren: protocollen waar nodig, zo min mogelijk 
formulieren, zoveel mogelijk gebruik maken van 
vakkennis en gezond verstand. 

Mantelzorg en vrijwilligers 

Als de overheid steeds meer vraagt van burgers, mag 
van de overheid worden verwacht dat zij 
ondersteuning biedt aan (bijvoorbeeld) 
mantelzorgers. Die ondersteuning is vooral 
faciliterend: gericht op het samenbrengen van 
hulpvraag en -aanbod, de organisatie van 
inhoudelijke ondersteuning die Gouwenaren en 

professionals nodig hebben om de noodzakelijke 
kennis te krijgen. 
 
Er zijn op vele manieren vrijwilligers nodig om de 
zorg betaalbaar te houden, maar ook op tal van 
andere terreinen binnen onze gemeente zoals in de 
sport. We vinden dat de gemeente die vrijwilliger 
beter dan nu het geval is, kan ondersteunen bij het 
vergaren van de noodzakelijke kennis en kunde.  

Wijkaanpak 

D66 Gouda vindt dat de meeste inwoners in een wijk 
goed in staat zijn voor hun eigen welzijn te zorgen. 
Waar dat niet lukt, is tijdelijke steun door professio-
nele organisaties nodig. Die steun is er wat D66 
betreft op gericht om met een tijdelijke impuls het 
zelforganiserend vermogen van de wijk te versterken. 

 

Jeugdzorg 

D66 is blij met de plannen om de jeugdzorg in de buurt van 

kinderen te organiseren, onder verantwoordelijkheid en regie van 

het gemeentebestuur. De gemeente moet samenhang tussen de 

verschillende voorzieningen creëren. We hechten veel waarde aan 

preventie van schooluitval, voorkomen van crimineel gedrag en 

verhinderen dat jeugd in het zorgcircuit terechtkomt zonder het 

perspectief daar weer uit te komen.  
 

Casemanager is een 

zorgprofessional 

Als zorgverleners voor jeugd werken, willen we 
een heldere taakverdeling door één 
verantwoordelijke casemanager aan te wijzen. 
Dat is per definitie een zorgprofessional, ook als 
de vraag breder blijkt dan jeugdzorg. D66 wil het 
bestaande netwerk en de structuur van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin gebruiken om de 
regie over de jeugdzorg vorm te geven. 

Gemeente als opdrachtgever 

D66 wil dat de jeugdzorg zich weer gaat richten 
op de echte probleemgevallen. Wij willen dan ook 
dat de gemeente de jeugdzorg stimuleert om: 
 gebruik te maken van de eigen kracht van 

gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten 
uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden 
voorkomen; 

 jeugdzorg te stimuleren om meldingen ook te 
checken op de feiten;  

 meer vraaggericht (vanuit het ervaren 
probleem) te werken in plaats van vanuit het 
normen- en waardenkader van de professional. 

Jeugdzorg en onderwijs 

D66 wil de hulp voor de jeugd zoveel mogelijk in 
scholen organiseren, om zo de drempel naar 
hulpverlening te verlagen. De wet voor passend 
onderwijs vraagt een andere expertise van het 
reguliere onderwijs. Schoolbesturen moeten 
samen de verantwoordelijkheid nemen om 
passend onderwijs te organiseren en de gemeente 
melden wat zij voor jeugdhulpverlening nodig 
hebben. Samenwerking tussen hulpverleners en 
leerkrachten vergroot de kans op succes. De 
school moet een leerplek blijven en mag geen 
verkapte hulpinstelling worden.
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Onderwijs en 

Jongeren 
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Hoofdstuk 4.  Onderwijs en Jongeren 

Alle Goudse jongeren hebben recht op een goede basis 

> Relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterken: meer 

praktijkgerichte vakopleidingen om de 

jeugdwerkloosheid tegen te gaan 

> Invoeren van kwaliteitskaart die ouders inzicht 

geeft in de mogelijkheden van het Goudse 

onderwijs 
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Onderwijs en jongeren 

D66 heeft oog voor het welzijn van de Goudse jongeren. Goed 

onderwijs is de sleutel tot succes en tot persoonlijke ontwikkeling. 

Het is belangrijk dat alle Goudse jongeren een goede basis hebben. 

D66 wil jongerenbeleid gericht op de kracht en flexibiliteit van de 

jeugd.  

 

Onderwijs 

Voor D66 Gouda is onderwijs de sleutel tot 
persoonlijke groei en het vergroten van onze 
welvaart. Onderwijs versterkt de sociale samenhang 
en stelt mensen in staat keuzes te maken en daarmee 
hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. D66 
investeert daarom in scholingskansen, in het 
wegwerken van onderwijsachterstanden en in 
faciliteiten die het geven van goed onderwijs mogelijk 
maken.  

Een leven lang leren 

Onderwijsbeleid wordt vooral in Den Haag gemaakt, 
maar ook op lokaal niveau kunnen we veel doen. Het 
onderwijsbeleid van Gouda moet zich richten op het 
versterken van alle onderwijsvoorzieningen, van 
voor- en vroegschoolse opvang tot en met 
volwassenenonderwijs. In Gouda kan iedereen een 
leven lang leren.  

De school vult het 

onderwijsbeleid in 

De inhoudelijke invulling van het onderwijsbeleid ligt 
bij de scholen. De gemeente biedt ondersteuning op 
het gebied van onderwijsachterstanden en 
onderwijskansenbeleid. Daarnaast draagt de 
gemeente bij aan een veilige verkeerssituatie rondom 
scholen. Onveilige situaties worden in kaart gebracht 
en met prioriteit aangepast.  

Kwaliteitskaart Onderwijs 

D66 wil dat de gemeente ouders inzicht geeft over de 
mogelijkheden van het Goudse onderwijs, door het 
snel inzichtelijk maken van wat de scholen te bieden 
hebben. D66 wil dat de gemeente een kwaliteitskaart 
(feitelijk overzicht van voorzieningen, aantal 
leerlingen etc.) maakt. Ook stimuleert de gemeente 
de samenwerking tussen scholenverenigingen. De 
gemeente kan een actieve rol hebben bij het 
stimuleren van samenwerking tussen 
scholenverenigingen als het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij vaak hoge 
kosten worden gemaakt. Ook zou de gemeente meer 
vraaggericht kunnen ondersteunen.  

Beroepsonderwijs 

D66 vindt dat de gemeente het beroepsonderwijs 
moet stimuleren om opleidingen te ontwikkelen en 
die af te stemmen op de gewenste kennis en 
vaardigheden die werkgevers in de directe omgeving 
zoeken. 
D66 vindt dat werkgevers in de regio hierin een 
belangrijke rol kunnen spelen. D66 wil dat scholen, 
ondernemers en gemeente samen bekijken welke 
Associate Degree-opleidingen in de gemeente 
gewenst zijn. Dit zijn opleidingen die het voor MBO-
ers in twee jaar mogelijk maken om een HBO 
diploma te halen.  

HBO-onderwijs 

D66 heeft de ambitie om in Gouda een brede Hoger 
Beroepsonderwijsinstelling te hebben. We zijn van 
mening dat de gemeente hierin een stimulerende rol 
heeft te vervullen. We brengen onderwijsinstellingen, 
en bedrijfsleven bij elkaar, wat bijdraagt aan 
kennissynergie en werkgelegenheid. Daarnaast geeft 
een kennisinstelling van dit formaat een 
economische impuls die past bij een kwalitatief 
hoogwaardige stad. Op deze manier kunnen we 
economisch groei stimuleren en een brede hbo-
instelling past binnen onze toekomstplannen voor 
Gouda. 

Terugbrengen van vroegtijdig 

schoolverlaten 

D66 wil dat het aantal voortijdige schoolverlaters in 
de komende vier jaar minimaal halveert en dat de 
uitstromers die terug willen naar het onderwijs een 
tweede kans krijgen. Een belangrijk aspect bij het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten is het 
tegengaan van verzuim. Verder wil D66 dat de 
gemeente met scholen en jeugdzorg afspraken maakt 
over bijlessen, schakelklassen of andere initiatieven 
om uitval te voorkomen.  

Jongerenbeleid 

Het jongerenbeleid in Gouda richt zich nu nog te veel 
op probleemjongeren, terwijl alle jongeren een 
positieve impuls aan de stad kunnen geven en de 
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voorzieningen voor een bredere doelgroep bestemd 
zijn. D66 wil een breed jongerenbeleid, waarbij ook 
wordt gekeken naar sociale en uitgaansactiviteiten in 
Gouda. We willen dat 
de gemeente zich inzet om de betrokkenheid van 
jongeren in/bij Gouda verbeteren, zowel in termen 
van betrokkenheid bij beleidsvorming, als het 

inzetten van jongeren als vrijwilligers. We willen 
bezien of de jeugdraad beter kan worden benut. 
D66 wil dat het Vrijwilliger Informatie Punt meer 
gebruik gaat maken van jongeren als vrijwilligers in de 
eigen organisatie. Met name in de communicatie en 
coördinatie zou de kracht en energie van jongeren 
goed tot zijn recht komen.  
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Hoofdstuk 5.  Wonen en Ruimtelijke Ordening  

Burger heeft regie over eigen woonomgeving 

> Bouwen aan leefbare stad met aandacht voor groen 

en water 

> Westergouwe gaat door: ruimte voor groei, behoud 

van groen en meer inspraak voor bewoners 

> Geen grondbezit zonder gegarandeerd project 

> De burger heeft regie over de eigen woonomgeving; 

de gemeente ondersteunt initiatieven van burgers 

met kennis en middelen 

> Uitvoering van landelijk convenant ‘Aanpak 

leegstand kantorensector’ 
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Wonen en ruimtelijke ordening 

Om het welzijn in de hele gemeente te bevorderen, moeten wijken 

voor iedereen prettig zijn om te wonen. Daar past een 

toekomstgerichte visie bij. Een visie waarin verduurzaming een 

belangrijk rol speelt. D66 wil het woonbeleid als volgt 

verduurzamen: spaar het Groene Hart door binnenstedelijk te 

bouwen en schaf alleen grond aan en (activeer grond binnen de 

begroting) als er sprake is van een zeker project. 

 

Wonen & bouwen 

D66 Gouda wil het Groene Hart sparen en de stad 
sterk houden. Uitbreiding naar de westkant van 
Gouda is bespreekbaar, maar D66 wil niet dat de 
natuur aan de andere zijden van de stad nog meer 
moet inleveren. Dat betekent dat we bereid zijn om 
buiten het historisch centrum in de hoogte te gaan 
bouwen, omdat het grondoppervlak bijna op is.  
 
Nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de 
gemeente toezichthouder wordt van 
woningbouwcorporaties, en D66 is vast van plan om 
aan die taak invulling te geven. Onze inzet richt zich 
erop dat de corporaties zich bezighouden met hun 
kerntaak: sociale huurwoningen in leefbare wijken 
bouwen en die onderhouden. We willen samen met 
de corporaties nagaan hoe we de woningvoorraad in 
Gouda meer in balans kunnen brengen, zodat we die 
woningen bouwen waar inwoners behoefte aan 
hebben.  
 
We denken in het bijzonder aan mogelijkheden voor 
jongeren die zelfstandig willen gaan wonen en 
eenpersoonshuishoudens, D66 realiseert zich dat het 
hier gaat om doorstroomwoningen, die 
waarschijnlijk niet te lang worden bewoond door 
dezelfde persoon. D66 wil dat de gemeente het 
mogelijk maakt dat geschikte leegstaande 
(kantoor)gebouwen daarvoor worden gebruikt. Zo 
kan er wellicht niet alleen nieuwe woonruimte 
ontstaan, maar bestrijden we ook verloedering door 
leegstand. 
We blijven streven naar diversiteit in de 
woonvoorraad, zowel in de bestaande stad, als in 
Westergouwe: van goedkope huurwoningen naar de 
meer luxere koopwoningen: we hebben het hele palet 
nodig.  

Westergouwe 

D66 deelt de zorgen van veel Gouwenaren over het 
nieuwbouwproject Westergouwe. Ondanks dat 
ongemakkelijke gevoel moeten we de realiteit niet uit 
het oog verliezen. De bouwbesluiten zijn lang geleden 
genomen en als de gemeente zich nu zou 

terugtrekken uit het project, is het geld werkelijk over 
de balk gegooid. Daarom zat en zit D66 bovenop dit 
dossier.  
 
De woningmarkt zit al een paar jaar op slot en de 
plannen voor Westergouwe zijn daaraan aangepast. 
De bouw is gefaseerd en de ambitie van het 
projectplan is aangepast aan de huidige tijd. D66 
blijft van mening dat Westergouwe een wijk moet 
worden waar veel ruimte is voor groen en water. De 
wijk is nodig om te zorgen dat Gouwenaren in Gouda 
blijven wonen en niet naar andere gemeenten 
trekken. Wel willen we in de huidige fase 1 en in de 
vervolgfasen veel meer ruimte geven voor inspraak 
van de nieuwe bewoners, zodat het geen typische 
Vinexwijk wordt. Daarnaast wil D66 nagaan in 
hoeverre er ruimte is om te zorgen dat gemeente en 
woningbouwcorporaties in Westergouwe gezamenlijk 
optrekken, zodat de grond zo snel mogelijk wordt 
bebouwd en een aantrekkelijke leefbare wijk 
ontstaat. 

Zuidelijk stationsgebied 

De ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied 
verloopt moeizaam. Iedereen die er woont, 
onderneemt, of wel eens komt is het er over eens dat 
de toegangsweg tot de stad een opknapbeurt nodig 
heeft. Er zijn al diverse voorstellen de revue 
gepasseerd, die het om verschillende redenen niet 
gehaald hebben. D66 zoekt naar een inrichting die 
recht doet aan de wens van de gemeente om een 
passende toegang vanuit het station naar de stad te 
verkrijgen én recht doet aan de belangen van 
ondernemers en omwonenden. D66 wil graag dat in 
dit gebied meer woningen ontstaan. 

Cohesie en leefbaarheid 

De landelijke budgetten voor wijkontwikkeling zijn 
op. Het is niet waarschijnlijk dat op korte termijn 
aanvullende gelden beschikbaar komen. Ondertussen 
blijven er plaatsen in de wijken die aan verbetering 
toe zijn en ontstaan er ook nieuwe. D66 wil dat de 
gemeente samen met bewoners, corporaties, 
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betrokken organisaties en ondernemers op zoek gaat 
naar oplossingen.  
 
D66 vindt dat alle Goudse wijken leefbaar en 
levendig moeten zijn, met sociale cohesie. Sociale 
cohesie kent voor iedere buurt en straat een andere 
invulling. Bewoners zijn vooral zelf goed in staat om 
te bepalen hoe zij dat vorm kunnen geven. Voor de 
één zal dit een jaarlijkse barbecue zijn, voor een 
ander een actie om de straat op te ruimen en te 
verfraaien.  
 
Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal 
voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid 
van mensen. D66 geeft daarom veel ruimte aan 
groen; niet alleen aan de rand van de stad, maar ook 
daarbinnen. D66 wil het aantal bomen in zowel de 
binnenstad als de buitenwijken vergroten. 

Onderhoud 

Groen in de wijken vraagt net als alle openbare 
ruimten om onderhoud. De leefbaarheid in alle 

Goudse wijken verdient aandacht. Daarbij gaat het 
zowel om onderhoud van de openbare ruimte als om 
door bewoners gewenste aanpassingen.  
Onderhoud is een kostenpost waar D66 kritisch naar 
wil kijken. We kunnen vooral bezuinigen door 
diverse onderhoudsniveaus te verlagen. Zo 
verwachten we toch een goede leefomgeving te 
kunnen behouden, waarbij we moeten opletten dat 
de stad voor bewoner en bezoeker aantrekkelijk blijft. 
Op het herstellen van verzakte wegen en riolen kan 
de stad uiteraard niet bezuinigen. D66 wil de burgers 
niet verplichten zelf hun straat te vegen en 
plantsoenen bij te houden, hoewel dat wel 
besparingen zou kunnen opleveren.  
 
D66 is voorstander van een afvalsysteem dat, meer 
dan nu, duurzaam gedrag beloont en waardoor 
mogelijk de vaste afvalstoffenheffing omlaag kan. 
D66 volgt de prijsontwikkeling bij Cyclus nauwgezet. 
Maar eigenlijk vinden we de huidige relatie van de 
gemeente met Cyclus niet meer van deze tijd. D66 wil 
het gemeentelijke aandeel in Cyclus verkopen. Een 
bezuinigingsoptie is dat het huisvuil minder vaak 
wordt opgehaald.  

 

Ruimtelijke ordening 

Met het omgevingsplan op basis van de Omgevingswet krijgen 

gemeenten meer zeggenschap over de inrichting van de 

leefomgeving. In één omgevingsplan mag een gemeente alle huidige 

bestemmingsplannen onderbrengen. Ook is het mogelijk om 

behalve regels over grond ook bepalingen over natuur, milieu en 

erfgoed op te nemen. D66 wil de geboden vrijheid die het 

instrument biedt benutten: met minder regels tot een flexibelere 

inrichting van Gouda komen. Bovendien wil D66 een 

stadsperspectief ontwikkelen. Dat willen we samen doen met 

bedrijven, instellingen en inwoners van Gouda. We vinden daarbij 

inspiratie bij initiatieven zoals in Schiedam en Eindhoven waar door 

zowel persoonlijk als digitaal overleg een gezamenlijke visie is 

ontwikkeld.  

 

CO2-neutraal 

D66 wil vasthouden aan de ambitie om een CO2-
neutrale gemeente te worden. Bij inkoop en 
aanbesteding dient duurzaamheid steeds een 
belangrijke rol te spelen, evenals bij 
gebiedsontwikkeling en vergunningverlening.  

 
Samen met initiatieven als ‘Maak Gouda Duurzaam’, 
ondernemers, organisaties en burgers wil D66 een 
vergroeningsagenda opstellen. Ook gaan we in 
samenspraak met energieleveranciers en  
-transporteurs op zoek naar toekomstbestendige 
oplossingen voor de energiebehoefte in onze stad. Zo 
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zou je kunnen denken aan het inrichten van een 
zonnecentrale op bouwgrond waar voorlopig niet 
gebouwd wordt. Ook verwachten wij veel van 
initiatieven waarbij burgers en bedrijven zelf (een 
deel van) een windmolen (of zonnecentrale) kopen.  
 
Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden op 
het gebied van duurzaamheid. Zowel lokaal als 
regionaal. We willen samen met ons 
duurzaamheidsnetwerk bekijken hoe we de 
bekendheid hiervan kunnen vergroten. 
Met de Zuidwestelijke Rondweg kunnen we zwaar 
doorgaand verkeer uit de stad weren. Dat komt de 
luchtkwaliteit voor de gehele stad ten goede. 

Ruimtelijke ordening voor 

bedrijventerreinen 

D66 wil haast maken met de uitvoering van het 
landelijk afgesloten convenant ‘Aanpak leegstand in 
de kantorensector’. We willen samen met de 
betrokken eigenaren en huurders in 2014 
oplossingen bedenken voor de bestaande leegstaande 
kantoren, waarbij we geen enkele optie van te voren 
willen uitsluiten.  

Voor de gemeente Gouda geldt wat D66 betreft dat er 
geen nieuwe bedrijfsterreinen worden bestemd of 
ontwikkeld (Gouweknoop), zonder dat we er eerst 
alles aan hebben gedaan om huidige locaties en 
panden te hergebruiken of nieuw leven in te blazen. 
Speerpunt voor ons is daarbij het bedrijventerrein 
Goudse Poort, dat zijn functie als ondernemend 
visitekaartje van Gouda moet herwinnen.  
 
Ook willen we bedrijventerreinen die nu langzaam 
leeglopen flexibeler herbestemmen. Misschien is een 
transitie tot woongebied mogelijk, maar ook een 
combinatie van diverse functies kan uitkomst bieden. 
D66 is daarbij niet bang om in gesprek met de 
huidige gebruikers te gaan, om bijvoorbeeld te 
bekijken onder welke voorwaarden zij bereid zouden 
zijn hun bedrijf te verhuizen naar een andere plek 
binnen onze gemeente. Want uiteraard behouden we 
hen graag.  
 
D66 wil op bestaande gemeentelijke bouwgrond (die 
voorlopig niet benut wordt) pauzelandschappen 
realiseren. De eerder genoemde zonnecentrale en 
stadslandbouw behoren tot de mogelijkheden.  
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Hoofdstuk 6.  Veiligheid en Handhaving 

Inwoners van Gouda moeten zich veilig voelen 

en veilig over straat kunnen gaan 

> Gecoördineerde aanpak veelplegers 

> Zowel feitelijke veiligheid als veiligheidsbeleving 

moeten in orde zijn 

> Betrek burgers bij preventie en opsporing: 

Stimuleer burgers gezamenlijk melding te doen bij 

onraad 

> Evaluatie en zonodig aanpassen van 

veiligheidsmaatregelen.  
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Veiligheid en handhaving  

Een veilige omgeving is belangrijk om goed te kunnen functioneren 

in de samenleving. Dat geldt voor ondernemers op 

bedrijventerreinen, voor ondernemers in de binnenstad en in de 

winkelcentra van de buitenwijken, en voor alle bewoners van 

Gouda. De afgelopen jaren is veel in veiligheid geïnvesteerd. Dat die 

investeringen hun vruchten hebben afgeworpen, valt af te lezen uit 

het gestegen veiligheidsgevoel en de verminderde misdaadcijfers. 

 

Effectiviteit en efficiency 

Of die maatregelen efficiënt en effectief zijn moet nog 
zorgvuldig worden geëvalueerd. Hiervoor wil D66 
onverminderd aandacht vragen. Met de evaluatie 
kunnen we besluiten in welke maatregelen we 
blijvend moeten investeren. Een efficiëntieslag mag 
echter niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit. 
D66 wil het veiligheidsgevoel van de burgers en 
ondernemers in Gouda minimaal op het huidige peil 
houden. Voor wat betreft cameratoezicht geldt voor 
D66 in ieder geval dat we geen camera’s willen 
zonder capaciteit (ogen) achter de camera’s. 

Gecoördineerde aanpak 

veelplegers 

D66 houdt vast aan de succesvolle gecoördineerde 
aanpak van veelplegers. Hierin werken politie, 
jeugdzorg en scholen samen. Mede dankzij deze 
aanpak is het veiligheidsgevoel de laatste jaren 
gegroeid. Straatcoaches en andere vormen van 
jeugdbegeleiding moeten hierin ondanks de 
bezuinigingen een rol hebben.  

Veiligheid: bijdragen van de 

burger 

Het gevoel van veiligheid kan sterk worden vergroot 
door de kracht van mensen onderling te benutten. De 
overheid kan het niet alleen! Zo vinden wij het 
initiatief van bewoners in sommige straten, om een 
telefoonketen op te zetten of overlastgevers samen 
aan te spreken als één van de bewoners onraad 
bespeurt, een goed voorbeeld van een bijdrage die 
onze inwoners leveren. D66 vindt het belangrijk om 
de scheidslijnen tussen ergernis, overlast en 
criminaliteit weer goed zichtbaar te maken, want die 
begrippen lijken vertroebeld geraakt.  
 
D66 wil de veiligheid in de wijk verder verbeteren 
door burgers te stimuleren onoorbare zaken in de 
wijk niet alleen te signaleren maar ook te melden. 
Veel burgers voelen zich opgelaten om bij kleinere 

vergrijpen zelfstandig op te treden of melding te doen 
bij de politie, terwijl dit belangrijk is en blijft. Het 
levert nuttige informatie waarmee de politie 
effectiever kan handelen. D66 wil burgers overtuigen 
van het nut en belang om de ogen en oren in de wijk 
te zijn. 

Wat kan de gemeente doen? 

Voorts kan de gemeente een actieve rol spelen om 
alle betrokken zorginstanties, het onderwijs en de 
politie te motiveren om een integrale aanpak af te 
spreken over het hanteren van alle vormen van 
jeugdoverlast. D66 is voorstander van het in 
samenspraak met bewoners identificeren en 
wegnemen van onveilige plekken in de stad. Ook wil 
D66 zich inzetten om voor jongeren eigen plekken te 
creëren in de openbare ruimte. 
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Hoofdstuk 7.  Verkeer en Vervoer 

Gouda is bereikbaar met de auto, fiets, OV en voor 

voetgangers 

> Huidig parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers 

tegen het licht: vergunningensysteem in de ring 

rond de binnenstad 

> Zoekverkeer tegengaan: verbeteren van 

parkeerroute-informatiesysteem 

> Regelarme verkeerspleinen die doorstroming en 

verkeersveiligheid verbeteren 
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Verkeer en vervoer 

Verkeer en vervoer kunnen ook tot onveilige situaties en veel 

overlast leiden, maar met een goede ontsluiting van en doorvoer in 

de stad kan veel worden voorkomen. 

 

Geen grote investeringen 

D66 is van mening dat in tijden van ernstige 
bezuinigingen het verbeteren van de infrastructuur in 
Gouda geen prioriteit heeft, met uitzondering van het 
oplossen van een aantal knelpunten. Daarnaast 
willen we nu wel de voorwaarden scheppen om vanaf 
2018 enkele grote infrastructurele wensen 
(spoortunnel en Van Hofwegensingel) weer op de 
agenda te zetten.  

Fiets & OV 

In een duurzame stad kan de aandacht voor fietsen 
en openbaar vervoer niet ontbreken. Gouda is door 
zijn infrastructuur al een fietsstad bij uitstek, maar 
dit neemt niet weg dat er nog steeds knelpunten 
bestaan op het terrein van veiligheid, routes en 
stalling. Deze moeten worden aangepakt, 
bijvoorbeeld door fietsroutes en voetgangerroutes 
zoveel mogelijk te scheiden. Het stationsgebied moet 
aantrekkelijker worden en D66 Gouda hecht waarde 
aan uitbreiding van openbaar vervoer van en naar 
Gouda voor forenzen en jongeren.  

Regelarme verkeerspleinen 

Om op eenvoudige wijze verbeteringen aan te 
brengen wil D66 dat het systeem van ‘regelarme 
verkeerspleinen’ implementeren. Het blijkt dat de 
doorstroming en de veiligheid van verkeer vaak 
verbetert als er geen en/of minder regels op 
verkeerspleinen worden gehanteerd. We kunnen ons 
dat op de grote verkeersaders van de stad voorstellen, 
zoals bij de Burgemeester Van Reenensingel, de 
Nieuwe Gouwe Oostzijde of op het Albert 
Plesmanplein. De doorstroming van het 
Plesmanplein is recent weliswaar voor 
automobilisten sterk verbeterd, maar niet voor 
fietsers.  

Parkeren en 

parkeervergunningen 

Waar het om parkeren gaat, wil D66 het huidige 
beleid tegen het licht houden. Grond is kostbaar en 
D66 vindt het redelijk om voor het gebruik ervan van 
de automobilist een tegenprestatie te vragen. Het 
huidige vergunningenbeleid leidt tot uitwijkgedrag. 
Binnenstadbewoners parkeren buiten de huidige 
vergunningring. Dit heeft weer tot gevolg dat de 
bewoners van die wijken hun auto niet kunnen 
parkeren.  

 
D66 lost dit op door een extra vergunningring in te 
stellen met duidelijk lagere tarieven dan de 
binnenstadstarieven.  
 
In de afgelopen periode zijn er meer 
parkeergelegenheden aan de rand van het centrum 
gerealiseerd. D66 wil stimuleren dat bezoekers aan 
de binnenstad juist in deze parkeergarages en op 
deze terreinen gaan parkeren. Parkeertarieven voor 
de parkeergarages moeten daarom lager zijn dan 
voor parkeren op straat in de omliggende wijken.  
 
Tegelijkertijd wil D66 de informatievoorziening over 
en de bewegwijzering -Parkeer Route Informatie 
Systeem (PRIS)- naar bestaande parkeerlocaties 
verbeteren. Het doel van het PRIS is het voorkomen 
van onnodig zoekverkeer. D66 wil dat het PRIS 
wordt geïntegreerd in de bewegwijzering.  
 
Voor D66 geldt dus: de oplossing van het 
parkeerprobleem door extra uitgifte van 
vergunningen is kostendekkend en geen 
inkomstenbron voor de gemeente. Extra inkomsten 
uit vergunningen worden gebruikt voor het creëren 
van extra parkeerruimte voor bewoners, het 
verbeteren van de parkeerinformatie of het verlagen 
van de huidige tarieven van vergunningen.
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Kunst en 

Cultuur 
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Hoofdstuk 8. Kunst en Cultuur 

Waardevolle bestemmingen voor het  

Gouds cultureel erfgoed 

> Behoud en benut cultureel erfgoed door 

herbestemming en particuliere initiatieven 

> Zet door op weg van cultureel ondernemingschap: 

ondersteun de aanwezige eigen kracht van de stad, 

culturele instellingen, kunstenaars, inwoners, 

onderwijs en bedrijfsleven 

> Ondersteun het onderscheidend cultuuraanbod en 

stimuleer brede samenwerking  

> Meer start- en projectsubsidies, afbouwen van 

langdurige subsidies 
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Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Goudse samenleving. Het 

dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel 

voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en 

cultuursector bij aan een open en verbonden Gouda. D66 vindt 

echter wel dat kunst iets van de mensen zelf is; we stimuleren 

daarom dat organisaties en burgers zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor de uitvoering en invulling daarvan (cultureel 

ondernemerschap). 

 

Culturele diversiteit  

De Goudse schouwburg behoort tot de beste van het 
land. De stad heeft daarnaast musea, een bioscoop, 
een filmhuis, bibliotheek, en twee poppodia en kent 
vele burgerinitiatieven die vorm en inhoud geven aan 
het culturele leven in Gouda. In 2014 is het 
cultuurhuis de Garenspinnerij open. Een centrale 
plek van waaruit de culturele beleving en inspiratie 
verder vorm krijgt.  
 
Voor het imago van Gouda is het belangrijk dat we 
grotere evenementen blijven organiseren. We hadden 
in de afgelopen periode ‘The Passion’, en recenter ‘de 
Zandtovenaar’. D66 steunt de gedachte om de 
Kaarsjesavond uit te breiden.  
 
D66 wil culturele instellingen en initiatieven verder 
stimuleren in een autonoom ondernemerschap en 
vertrouwt op een bloeiende toekomst van de Goudse 
kunst- en cultuursector. De bouw van een bioscoop 
door de schouwburgstichting is een goed voorbeeld 
van cultureel ondernemerschap. Ook hecht D66 
waarde aan amateurkunst. 

Verzakelijken van subsidie- 

relaties 

Op het moment is het onduidelijk op grond van 
welke argumenten de gemeente subsidies toekent. De 
gemeente speelt daarin onvoldoende een vragende 
rol: er wordt gekozen uit aanbod, waarbij weinig 
ruimte is voor nieuwe aanbieders. Dit leidt ertoe dat 
vaste spelers vaak automatisch de subsidie krijgen 
toegewezen. Na verloop van tijd zouden de 
ontvangers die ondersteunende bijdrage als een 
verworven recht kunnen beschouwen. D66 streeft 
daarom naar een verzakelijking van de financiële 
verhoudingen tussen de gemeente en 
cultuurinstellingen.  
 
D66 is ervan overtuigd dat een starterssubsidie van 
maximaal drie jaar of een subsidie op projectbasis 

een uitstekende stimuleringsmaatregel is om nieuwe 
initiatieven in onze bruisende stad een impuls te 
geven. Zou een initiatief na drie jaar niet op eigen 
benen kunnen staan, dan krijgt een ander initiatief 
weer een kans. We willen langjarige 
subsidieregelingen afbouwen. 

Cultuureducatie 

Cultuureducatie leidt er net als amateurkunst toe dat 
mensen in contact komen met en actief deelnemen 
aan kunst en cultuur. In samenwerking met de Brede 
School wil D66 specifieke doelgroepen inspireren en 
kennis laten maken met de kunsten en cultuur van de 
stad.  

Leegstand van cultureel 

erfgoed 

D66 vreest voor langdurige leegstand van het Goudse 
erfgoed, omdat leegstand funest is voor het behoud 
van deze kwetsbare gebouwen. Daarom heeft de D66-
wethouder zich de afgelopen periode ingezet voor het 
opknappen van een gebouw als de Garenspinnerij dat 
als cultureel centrum gaat fungeren. Ook heeft zij een 
nieuwe gebruiker gevonden voor een markant 
gebouw als het stadhuis, en is zij met initiatiefnemers 
in overleg over een nieuwe bestemming voor het 
prachtige bibliotheekgebouw. 
 
D66 vindt dat het erfgoed ook bij particuliere 
organisaties in goede handen kan zijn, mits vooraf 
duidelijke afspraken tussen koper en gemeente zijn 
gemaakt. Bovendien genieten de panden ook 
wettelijke bescherming, ongeacht de eigenaar.  

Verhuur en verkoop van 

monumenten 

D66 wil de monumenten die onze stad rijk is 
maatschappelijk en economisch maximaal benutten. 
Langdurige leegstand van monumenten leidt tot 
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verval. We zetten in op herbestemming binnen 
(wettelijke) randvoorwaarden. Herbestemming van 
monumenten die hun functie hebben verloren moet 
gericht zijn op de lange termijn en waar mogelijk 
worden verbonden met de toeristische en recreatieve 
sector. D66 wil aanspraak maken op de 
subsidieregeling ‘Stimulering herbestemming 
monumenten’ om monumenten tijdens leegstand 
wind- en waterdicht te houden. Ook zet D66 zich in 
om te voorkomen dat het omliggende gebied 
verloedert onder de leegstand. 
 
Overigens is D66 van mening dat voor het onderhoud 
van erfgoed niet per definitie de goedkoopste 
oplossing moet worden gekozen. Soms kan het 
karakter van de stad met iets meer uitgaven beter 
worden behouden. Een goed voorbeeld is de 
havensluis, waarbij D66 heel duidelijk de kosten 
tegen de baten afweegt voordat wij ons standpunt 
bepalen.  

Sport 

Sport is belangrijk voor de gezondheid en sociale 
verbondenheid, maar iedere burger is hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Initiatieven vanuit de samenleving, 
die hier aandacht voor vragen en sportiviteit 
stimuleren, worden door D66 toegejuicht. D66 
stimuleert sportief ondernemerschap. De 
afhankelijkheid van sportclubs van de gemeente 
moet worden verminderd. Sportfaciliteiten kunnen 
effectiever worden gebruikt door er meerdere 
verenigingen tegelijk gebruik van te laten maken. 
Clubs kunnen zelf zorgen voor onderhoud van hun 
faciliteiten. Eventuele financiële belemmeringen die 
ontstaan om deel te kunnen nemen aan sport regelt 
D66 via het armoedebeleid.  
 

 
 

  

http://www.krachtiggouda.nl/


Nawoord Alexander Pechtold 

w w w . k r a c h t i g g o u d a . n l 
39 

Nawoord van Alexander Pechtold 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom 

moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint 

met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 

 

De gemeente wordt 

belangrijker, uw stem dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 
u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 
graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 
horen. 
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 
gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 
hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 
meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 
democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 
garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
 
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 
lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning 
van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 
Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 
achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 
beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 
ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 
hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 
steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 
een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 
begint met stemmen; stemmen op D66. 

  
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 
vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 
waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 
mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 
motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 
individueel en samen. 
 
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten 
werken om onze idealen te verwezenlijken. 
  
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 
Zeker hier in Gouda, in uw eigen omgeving! 
  
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 
D66! 
  
Alexander Pechtold 
 
 

http://www.krachtiggouda.nl/

