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Voorwoord Thierry van Vugt
D66 maakt sinds twee bestuursperiodes onderdeel uit van het Goudse stadsbestuur. In 2014 werden
we beloond voor onze inspanningen: we werden de grootste partij en konden ons werk met nog meer
ruggesteun voortzetten.
Ik ben trots op wat we hebben gerealiseerd in de afgelopen jaren. Wat is er veel veranderd in onze
stad! Gouda staat er erg goed voor. Onze stad staat vijfde in de ranglijst met de meest aantrekkelijke
woonsteden van Nederland. Afgelopen jaren haalde onze stad prijs op prijs binnen, waaronder de beste
binnenstad, beste bibliotheek, beste warenmarkt en beste en meest gastvrije theater. Dat kan alleen maar
dankzij de inspanningen van veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. En door een
stadsbestuur dat ruimte geeft voor initiatief en waar nodig een steuntje in de rug geeft.
Afgelopen tijd is onder het motto ‘Krachtig Gouda’ zichtbaar gebouwd aan de aantrekkingskracht van onze
stad, voor onze eigen inwoners, voor bedrijven en voor bezoekers. Daar gaan we komende jaren meer
verder. Het werk is niet af. Gouda groeit en bloeit. En dat is ook nodig om ook de komende jaren een plek
te zijn, tussen de grote steden en centraal in het Groene Hart, waar het goed wonen, werken en recreëren
is. Met plek voor iedereen, los van je afkomst, geaardheid of inkomen.
D66 kijkt graag naar de toekomst. Een toekomst met toonaangevend historisch erfgoed en vitale
monumenten, met goed onderwijs als basis voor de ontwikkeling van iedere Gouwenaar, met
ruimte voor ondernemers en maatschappelijk initiatief, met een goede balans tussen groen en
bebouwing en met méér aandacht voor energie en klimaat. Met een goed sociaal vangnet én met
goede voorzieningen. En met evenementen die ons 750-jarig bestaan in 2022 kracht bij zetten.
Daar ga ik voor.
Dit Verkiezingsprogramma gaat verder op de progressieve, sociaal-liberale weg die u van ons kunt
verwachten. Met een nieuwe lijst vol enthousiaste en gedreven kandidaten, werken we graag verder om
Gouda nóg duurzamer, nóg actiever en nóg aantrekkelijker te maken.
Ik hoop dat we op uw stem mogen rekenen om ook komende jaren
als grootste partij van Gouda volle kracht vooruit te gaan met onze
mooie stad!

Thierry van Vugt
Lijsttrekker D66 Gouda

Duurzaam, actief en aantrekkelijk
Gouda duurzamer, actiever en aantrekkelijker, dat is het doel dat D66 Gouda voor ogen heeft.
De afgelopen twee periodes heeft D66 deel uitgemaakt van het college van burgemeester en
wethouders, in de laatste periode als grootste partij. Onze wethouder, Daphne Bergman, heeft in
die periode van acht jaar een flinke stempel weten te zetten op de ontwikkelingen in de stad.
Vraag aan de gemiddelde Gouwenaar maar eens of Gouda er nu beter of minder goed voorstaat dan
een jaar of tien geleden. De kans is groot dat het antwoord zal luiden dat het beter gaat met Gouda.
Er gebeurt meer in de stad, er is meer ruimte voor initiatieven en bedrijven. Dat is voor iedereen
merkbaar. Gouda is duurzamer, actiever en aantrekkelijker geworden en daar is D66 trots op. Dat
betekent niet dat we klaar zijn; er is nog veel te doen en de ambities zijn groot.

Duurzamer
Gouda moet voor de huidige bewoners, ook voor volgende generaties een leefbare stad zijn. Dat betekent
dat we slagen moeten maken om de stad klaar te maken voor de toekomst. Een stad die klaar is voor
de uitdagingen die klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en bodemdaling met zich
meebrengen. Niet alleen het tegengaan van luchtvervuiling, een goed werkend systeem van gescheiden
huisvuilinzameling, stimuleren van hergebruik en ruimte maken voor groen dragen bij aan een duurzame
toekomst van de stad. Juist ook een gezonde financiële huishouding is voor D66 een belangrijke voorwaarde
voor een bloeiende toekomst. Zo geven we de stad door, zonder dat we de volgende generaties opzadelen
met onze schulden en milieuproblemen.
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Actiever
De samenleving wordt niet gevormd door de overheid, maar door alle inwoners, bedrijven en instellingen
samen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen onderling, ook in Gouda. Om die kracht optimaal te
benutten is het belangrijk dat iedereen zich kan ontplooien, alle ruimte voor onderwijs dus. Initiatieven
vanuit het Goudse worden door ons toegejuicht. Als Gouwenaars verantwoordelijkheid nemen voor hun
omgeving steunen we ze daarin.

Aantrekkelijker
Dat Gouda aantrekkelijker is geworden, is weinigen ontgaan. De onderscheidingen en nominaties waren
de afgelopen jaren niet van de lucht. Beste bibliotheek, beste binnenstad, beste warenmarkt, allemaal
prijzen behaald door een grote groep actieven in de Goudse samenleving, en mede mogelijk gemaakt door
het Goudse stadsbestuur. Aantrekkelijkheid van een stad zit hem niet alleen in een prettige woonomgeving
en in goede verbindingen. Goede voorzieningen, goede zorg, goed onderwijs en een breed en kwalitatief
hoogstaand cultuuraanbod dragen evenzeer bij aan de Goudse aantrekkelijkheid voor de eigen
inwoners, nieuwe inwoners en bedrijven. Daarom zet D66 in op groei van de stad en een evenwichtige
bevolkingsopbouw, alleen dan blijven deze Goudse kwaliteiten ook betaalbaar.
Over vijf jaar viert Gouda een bijzonder jubileum. Dan bezitten wij 750 jaar stadsrechten. En wij, dat zijn
alle Gouwenaren samen. Een goed moment om de stad helemaal op orde te hebben; voor bezoekers aan
de stad, maar zeker ook voor allen die er iedere dag wonen, werken en leren.
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Financiën en economie
Begroting op orde, schulden verlagen, regeldruk verminderen
D66 heeft daarbij de volgende speerpunten:
> Houd de financiën op orde
>	Bevorder de samenwerking tussen bedrijven, overheden en
onderwijsinstellingen
> Benut de kracht van de binnenstad

Aanpak speerpunten
Financiën blijvend op orde, met ruimte voor investeringen
De economische crisis en de ontwikkelingen in de landelijke politiek hebben de gemeente gedwongen om
de verplichte kerntaken opnieuw te bezien. De resultaten daarvan zijn zichtbaar én voelbaar. De afgelopen
periode is een groot aantal extra taken en uitgaven op het bord van de gemeente terecht gekomen. De
transities in het sociaal domein zijn binnen de financiële kaders verlopen. D66 heeft grote zorgen over de
enorme bezuinigingsopgave die Gouda in de komende periode moet behalen op Zorg en Welzijn. In het
hoofdstuk Zorg en Welzijn leest u hoe wij met die opgave omgaan.
Daarnaast is er op een aantal terreinen flink bezuinigd om de financiën van Gouda op orde te brengen.
Toch is de stad in de afgelopen jaren niet op slot gegaan: ja, er is bezuinigd, maar er is ook geïnvesteerd
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in de kwaliteit van de stad. De afgelopen periode hebben we ons motto Krachtig Gouda eer aangedaan.
We hebben gezorgd voor aantrekkingskracht, veerkracht en koopkracht.
Gemeentelijk huishoudboekje
Een belangrijke zorg voor D66 betrof het op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Gouda
heeft lang boven haar stand geleefd, wat resulteerde in een enorme schuldenlast en een te klein
weerstandsvermogen. In de afgelopen periode is het gelukt om opeenvolgende positieve jaarresultaten
te behalen, het weerstandsvermogen weer op peil te brengen en om onze schuldpositie te verbeteren.
Allemaal resultaten waar we als inwoners van Gouda trots op mogen zijn, ook al hebben ze ons af en toe
pijn gedaan. Vooral het toekomstbestendig maken van de financiering van het riool was een grote, maar
noodzakelijke opgave.
Deze inspanningen hebben Gouda financieel gezonder gemaakt: een stad waarvan de schuldenlast daalt
en waarin ook weer aan lastenverlichting voor de inwoners gewerkt kan worden, met als eerste resultaten
een verlaging van de OZB voor het tweede jaar op rij en een reducering van de rioollasten. Een stad ook,
die zijn financiële toekomst heeft veiliggesteld; we laten de komende generaties niet meer opdraaien voor
onze uitgaven.
D66 blijft ook in de komende periodes streven naar een evenwichtige en realistische begroting, met een
voldoende reserve om tegenvallers op te vangen. Dat er iets meer financiële ruimte ontstaat, geeft ons
de mogelijkheid keuzes te maken om Gouda nog aantrekkelijker te maken, zowel voor haar inwoners als
voor bezoekers. We streven naar verdere lastenverlichting, maar meer nog naar een verbetering van de
schuldpositie van de stad, zodat leven in Gouda ook voor de toekomstige generaties betaalbaar blijft.
Sport
De gemeente draagt aanzienlijk bij aan (het onderhoud van) sportterreinen, sporteducatie en overige
sportfaciliteiten. D66 streeft ernaar 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. Belangrijk
beginsel hierbij is dat we zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle (sport)verenigingen willen creëren.
Sociaal domein en overdracht van landelijke taken naar gemeente
Binnen het sociaal domein bestaat een scala aan regelingen en financieringsstromen. Doordat de gemeente
veel landelijke taken heeft overgenomen, zijn die stromen veel meer binnen de verantwoordelijkheid van
de gemeente komen te liggen. Voor D66 blijft het devies dat we landelijk beleid en landelijke bezuinigingen
niet op lokaal niveau compenseren. De overdracht van landelijke taken en financieringsstromen geeft
de gemeente wel de mogelijkheid om taken en middelen beter op elkaar af te stemmen, waardoor een
efficiëntere inzet van beschikbare middelen mogelijk wordt.
D66 Gouda wil dat Promen meer opdrachten uit de markt haalt, zodat zij minder afhankelijk wordt van
overheidsopdrachten.
Onderhoudsniveaus
De frequentie van onderhoud van de openbare ruimte wordt in belangrijke mate bepaald door het met
de uitvoerende partij overeengekomen onderhoudsniveau. Onder druk van noodzakelijke bezuinigingen
is dit onderhoudsniveau de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld. Voor de komende jaren zijn er
mogelijkheden om dit niveau, onder andere door betere inkoop, weer te laten stijgen.
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Cultuur
Het cultureel ondernemerschap is succesvol van de grond gekomen en die beweging gaat gelukkig door.
Voorbeelden zijn er voldoende: de opening van de nieuwe bioscoop gaat op termijn positief bijdragen aan
de exploitatie van de schouwburg. Samenwerking tussen de grote culturele instellingen zorgt voor meer
efficiency, waardoor ze minder afhankelijk worden van structurele subsidies. Waar dat mogelijk is, willen
we die positieve ontwikkeling ook op andere onderdelen van het gehele culturele domein blijven aanjagen;
onder andere door middel van de in de cultuurnota opgenomen prestatieafspraken met de instellingen.
Om de aantrekkelijkheid van Gouda mede gestalte te geven is een breed cultureel aanbod essentieel. D66
blijft daarin investeren.

Bevorder de samenwerking tussen bedrijven, overheden en
onderwijsinstellingen
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.
D66 wil dat Gouda zich op al deze gebieden verder verstevigt. D66 zet in op de samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. In de afgelopen periode hebben we die samenwerking
versterkt, onder andere door de oprichting van het Techniekpunt en het Centrum voor Innovatief
Vakmanschap. Daarnaast biedt de vestiging van nieuwe onderwijsinstellingen de mogelijkheid om de
samenwerking in deze “triple helix” verder uit te bouwen en te benutten. D66 is blij met de samenwerking
die afgelopen periode is overeengekomen met Supinfo ICT University. D66 zal zich inspannen om de
komst van deze hoger onderwijsinstelling mogelijk te maken, daar dit de aantrekkingskracht van Gouda op
ICT-bedrijven en jongeren aanzienlijk verstevigt.
In de afgelopen periode heeft D66 zich actief ingezet voor keuzevrijheid voor ondernemers om op zondag
hun deuren te openen. Hier gaan we mee verder. In de volgende periode willen we de keuzevrijheid van
de ondernemers verder centraal stellen. Zij zijn wat D66 betreft prima zelf in staat om te besluiten of ze hun
bedrijf wel of niet op zondag willen openstellen.
De maakindustrie en de digitale infrastructuur
D66 hecht aan het versterken van de (duurzame) kennisintensieve maakindustrie. Vooral omdat hier een
goede koppeling te maken is met de onderwijsinstellingen in Gouda, zo houden we de stad ook attractief
voor jongeren. Met de komst van een nieuwe hoger onderwijsinstelling hopen we ook de vestiging in
Gouda voor bedrijven uit de ICT sector nog aantrekkelijker te maken. Ook voor ondernemers geldt wat D66
betreft het adagium “Ja, tenzij”: we staan altijd open voor nieuwe ideeën.
Profiel van de stad Gouda
De geografische ligging van Gouda is bijzonder en maakt dat de stad niet automatisch aansluiting vindt
bij ontwikkelingen van regio’s om ons heen zoals Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Deze stedelijke regio’s
hebben de afgelopen periode een sterk profiel ontwikkeld. Gouda heeft zich op gebied van cultuur,
werkgelegenheid, toerisme en economie stappen gezet. Om de komen de jaren een verdere doorontwikkeling
te maken, maakt D66 zich hard voor het opstellen van een analyse die de kracht van de stad in samenhang
met de regio in beeld brengt. Deze analyse geeft tevens aan wat de aandachtspunten zijn. Hiermee kan
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de stad Gouda in samenwerking met de regio een onderscheidende sleutelpositie vervullen tussen de
grootstedelijke regio’s.

Benut de kracht van de binnenstad: hèt visitekaartje van Gouda
De kracht van de unieke binnenstad kan nog veel meer worden benut. Een taak voor de gemeente ligt in
het nog aantrekkelijker maken van de binnenstad voor winkelend publiek en toeristen. Door het opknappen
van de kop van de Kleiweg en de gestarte herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied verbetert de entree
van de stad, het nieuwe terrassenbeleid verbetert het aanzicht van de Markt. De Goudse binnenstad
is een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Die functies versterken elkaar en houden de
stad levendig.
We ondersteunen het initiatief voor de aanleg van een Singelpark van harte. Dit is niet alleen voor
het aanzien van de binnenstad van grote toegevoegde waarde, het brengt ook een verbinding met de
wijken buiten de binnenstad tot stand en zorgt voor de toevoeging van het zo noodzakelijke groen in de
versteende omgeving. Voor de komende periode zijn vooral het aanzien van de gevels in de binnenstad
en verduurzaming van panden in de binnenstad aandachtspunten. Zo blijven we de beste binnenstad, ook
als we de titel niet meer hebben, en zijn we klaar voor de viering van 750 jaar.

Toerisme
De eerste indruk van de stad Gouda doet een bezoeker op bij binnenkomst van de stad, m.a.w. de
hoofdentrees van Gouda. Een goede, vlotte en veilige entree draagt bij aan de aantrekkelijkheid. D66
Gouda vindt het belangrijk dat de hoofdentrees van Gouda (NS station, snelweg A12, N207 en Nieuwe
Gouwe OZ) worden verbeterd.
D66 houdt vast aan het doel van één miljoen bezoekers. Dit is goed voor onze economie en voor de
ondernemers in onze stad. Initiatieven om meer toeristen en dagjesmensen te lokken, liggen bij het
bedrijfsleven en andere organisaties. D66 wil waar nodig initiatiefnemers een duwtje in de rug geven.
De evenementen op weg naar de viering van 750 jaar stadsrechten kunnen het toerisme nog een extra
boost geven. We willen dit moment dan ook zeker benutten. Afgelopen periode is er geïnvesteerd in onder
andere de branding van kaas in Gouda. D66 zet deze lijn steviger in zodat Gouda een vanzelfsprekend
bezoek is als je in Nederland bent.
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Wonen en ruimtelijke ordening
De Gouwenaar heeft invloed op zijn eigen woonomgeving. Gouda is voor de
Gouwenaren een groene gemeente waar voor iedereen plek is – van jong tot oud,
van arm tot rijk. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven, waar de gemeente een
steentje aan bijdraagt, als dat nodig is.
Om dat te kunnen realiseren heeft D66 de volgende speerpunten:
>	Genoeg aanbod van alle soorten woningen, met behoud van het Groene
Hart èn onze historische binnenstad
>	Meer transparantie en ruimte voor eigen initiatief en de markt
>	Een leefbare stad met sociale samenhang en meer aandacht voor groen
en water
> Aanpak leegstand kantoorpanden

Aanpak speerpunten
Genoeg aanbod van alle soorten woningen, met behoud van het Groene Hart
èn onze historische binnenstad
Wonen & bouwen
D66 Gouda wil het Groene Hart zoveel mogelijk sparen en de stad sterk houden. Uitbreiding van het
aantal woningen is echter nodig om de faciliteiten in de stad voor iedereen betaalbaar te houden en om
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nieuwe generaties goed te kunnen huisvesten. Meer specifiek zijn er, voor de korte en de lange termijn, de
volgende uitdagingen als het gaat om het aantal beschikbare woningen, voor alle doelgroepen:
-	op dit moment is er vooral grote behoefte aan middeldure woningen, die voor een grote groep
huidige èn toekomstige bewoners betaalbaar zijn;
-	er is ook een vraag naar woningen voor éénpersoonshuishoudens, en dan met name voor jongeren
die zelfstandig willen gaan wonen. Voor deze laatste groep bedraagt de wachttijd zo’n 4 jaar, en dat
vindt D66 veel te lang;
-	er moeten voldoende sociale huurwoningen zijn, bij voorkeur gecombineerd in wijken met koop- en
middeldure huurwoningen;
-	tot slot moeten er, met het oog op de toenemende vergrijzing, meer levensbestendige woningen
komen, waar ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen.
D66 gaat deze uitdaging graag aan! Kern van beleid is, wat D66 betreft, het streven naar diversiteit in de
woonvoorraad, zowel in de bestaande stad als in Westergouwe: van goedkope huurwoningen tot luxe
koopwoningen, van eenpersoonsappartementen tot woningen voor grote gezinnen: we hebben het hele
palet nodig.
De inzet van D66 meer specifiek:
-	de benodigde uitbreiding van het aantal woningen vindt momenteel plaats in Middenwillens en
Westergouwe. Vooral de plannen voor Westergouwe zijn nog deels in ontwikkeling. D66 zal zich
er in de raad hard voor maken dat dit een wijk wordt met een gevarieerd woningaanbod, ook voor
éénpersoonshuis¬houdens, met een goede aansluiting op de natuurlijke omgeving. Het landschap
aan de andere zijden van de stad laten we ongemoeid, om daarmee het Groene Hart te sparen en
te behouden voor de Gouwenaren;
		dat betekent dat we, als de huidige voorraad bouwgrond op raakt, bereid zijn buiten het historisch
centrum in de hoogte te gaan bouwen. Dit vraagt om zorgvuldig handelen in verband met het
historisch aanzicht. Mogelijkheden van hoogstedelijk bouwen voor werken en wonen willen we
bijvoorbeeld benutten voor de spoorzone langs de Burg. Jamessingel.
-	Bouwplannen in en om het historisch centrum moeten daarmee verenigbaar zijn. Toekomstige
bouwprojecten zoals de Potterspoort (Bolwerk) moeten passen bij de directe omgeving en aansluiten
bij de historische context.
-	
Woningen voor jongeren kenmerken zich als doorstroomwoningen, die waarschijnlijk niet al
te lang worden bewoond door dezelfde persoon. Transitie van leegstaande kantoorgebouwen
naar woonruimte biedt hiervoor zeker mogelijkheden. In de afgelopen periode hebben we deze
gerealiseerd in de Agnietenstraat. Voor de komende periode willen we in samenwerking met
de woningbouwcorporaties op deze voet doorgaan. Zo bestrijden we tegelijkertijd verloedering
door leegstand.
-	ten aanzien van de sociale huurwoningen houdt D66 vast aan het uitgangspunt van de woonvisie om
de circa 33 procent sociale huur in buurten te combineren met koop- en middeldure huurwoningen.
Zo wordt doorstroming binnen de eigen vertrouwde omgeving mogelijk. Voorbeelden zijn de
ontwikkeling van Oosterwei en Middenwillens: allebei projecten die meer balans in de wijken
brengen. Vaste afspraken over percentages sociale huur in wijken gelden wat D66 betreft niet voor
kleine particuliere verhuurders. Eigenaren van drie of minder huurwoningen verplichten we niet
woningen aan te bieden in de categorie sociale huur.
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-	vanwege demografische ontwikkelingen zullen we, naast woningen voor jongeren, ook moeten
inzetten op meer levensloopbestendige woningen. Ook dat is duurzaam en toekomstbestendig
bouwen.
-	Ook voor de huidige woningvoorraad van de woningbouwcorporaties en voor het gemeentelijk
vastgoed geldt: verduurzaming heeft een hoge prioriteit. We willen hierover in de komende periode
duidelijke afspraken maken. Overheid en corporaties moeten hierin het goede voorbeeld geven.
D66 wil in de komende periode een duurzaamheidsdeal sluiten om woningen, maatschappelijk
vastgoed en scholen flink te verduurzamen.
-	Voor nieuwbouw van in ieder geval corporatiewoningen, scholen en maatschappelijk vastgoed zet
D66 in op circulair bouwen. Ook dit maakt deel uit van de te sluiten duurzaamheidsdeal. Als de
gemeente opdrachtgever is van nieuw te bouwen vastgoed is circulair bouwen leidend.

Vergroten transparantie en meer ruimte voor eigen initiatief en de markt
Meer transparantie
D66 wil gaan werken aan een transparanter planvormingproces voor de ruimtelijke ordening. Dit sluit goed
aan bij de invoering van de omgevingswet. Het is goed om bewoners al in een vroeg stadium te betrekken
bij plannen die grote impact hebben op hun woonomgeving. Dit heeft goed gewerkt bij de plannen met
het Zuidelijk Stationsgebied en Westergouwe: betrekken van de bewoners levert waardevolle input en
zorgt voor een breder draagvlak voor plannen met de openbare ruimte. Hier mag van D66 nog meer op
worden ingezet. Plannen voor de toekomst van de stad en rond grote bouwprojecten zijn te belangrijk om
uitsluitend aan de politiek te worden overgelaten.
Ruimte voor eigen initiatief en de markt, met soms de gemeente als aanjager
Daarnaast ziet D66 graag meer ruimte voor initiatieven vanuit de bevolking. Hoewel D66 in het algemeen
de markt haar werk wil laten doen als het gaat over de invulling van bouwplannen, is het voorstelbaar
dat de gemeente optreedt als olieman om een project van de grond te krijgen. In het verleden heeft dit
bijvoorbeeld de bouw van de parkeergarage naast het station mogelijk gemaakt. Ook de strategische
aankoop van het Koudasfalt terrein is een goed voorbeeld, waar bovendien het mes aan twee kanten snijdt:
de gemeente maakt een einde aan de zware, vervuilende industrie op dit terrein en biedt mogelijkheden
voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Een leefbare stad met sociale samenhang en meer aandacht voor groen
en water!
D66 vindt dat alle Goudse wijken leefbaar en levendig moeten zijn en sociale samenhang moeten
uitademen. De invulling daarvan is voor iedere buurt en straat verschillend. 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. Niet elk vrijkomend stukje perceel dient te worden volgebouwd. D66 wil het aantal bomen
in zowel de binnenstad als de buitenwijken vergroten en de groenoppervlakte actief uitbreiden. Daartoe
nemen we initiatieven en steunen we initiatieven uit de stad.
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Onderhoud
Het groen in de wijken vraagt net als alle openbare ruimten om onderhoud. In de afgelopen jaren was
Gouda genoodzaakt om het onderhoudsniveau van het groen over de hele stad te verlagen. Dit is in
grote delen van de stad terug te zien. We zien voor de komende periode mogelijkheden om weer een
kwaliteitsimpuls te geven aan het onderhoud, vooral door een andere inkoop van de werkzaamheden
aan het openbaar groen. D66 pleit ervoor groot onderhoud aan de openbare ruimte, zoals ophoging,
zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met andere ontwikkelingen waarvoor de straat wordt opgebroken,
zoals vernieuwing van de riolering en de aanleg van glasvezelkabels. Ten aanzien van glasvezel wil D66
dat de gemeente meer regie voert op de aanleg van glasvezel vanwege het belang van snel internet voor
het vestigingsklimaat in Gouda.

Aanpak leegstand kantoorpanden
Op veel bedrijventerreinen in Gouda is de kantorenleegstand onverminderd groot. D66 wil haast maken
met de aanpak van leegstand in de kantorensector. We willen samen met de betrokken eigenaren en
huurders oplossingen bedenken voor de bestaande leegstaande kantoren, waarbij we geen enkele optie
van tevoren willen uitsluiten. Misschien is een transitie tot woongebied mogelijk, misschien zijn bedrijven
bereid om onder voorwaarden naar een andere plek binnen onze gemeente te verhuizen of kan een
andere combinatie van functies uitkomst bieden.
Speerpunt voor ons is daarbij het bedrijventerrein Goudse Poort, dat zijn functie als ondernemend
visitekaartje van Gouda moet herwinnen. We doen dit onder andere door het instellen van een regelarme
zone om flexibelere herbestemming mogelijk te maken. Ook bij nieuwe bouwgronden moet een mix tussen
woning en kantoor worden mogelijk gemaakt.
D66 wil een ruimtelijke economische visie ontwikkelen, waarin ook oog is voor herbestemming van enkele
bedrijventerreinen. Binnen die visie kiezen we voor een concentratie van functies. Zo willen we in de
toekomst af van de in de afgelopen periodes ontstane functie detailhandel aan de Goudkade op het
bedrijventerrein Kromme Gouwe.

Belangrijke aandachtspunten
Overslagterminal
In de komende periode hebben we speciale aandacht voor de wens van Goudse productiebedrijven voor
het vestigen van een overslag voor containers. D66 begrijpt het belang van goede transportmogelijkheden
voor het Goudse bedrijfsleven en is voorstander van de uitbreiding van het transport over water. Als
vestigingsplek voor zo’n containeroverslag vinden we het Sluiseiland van de Julianasluizen niet geschikt.
We houden deze buffer tussen Korte Akkeren en Westergouwe groen en zoeken, samen met de provincie
en het bedrijfsleven, naar een alternatieve locatie.
Riolering
De riolering zal in Gouda altijd een belangrijk aandachtspunt blijven. D66 is blij dat het in de afgelopen
periode is gelukt om de kosten van onderhoud en periodieke vervanging van rioleringen toekomst-proof te
krijgen. Dit vraagt een inspanning van alle Gouwenaren, omdat de tarieven gestegen zijn tot een niveau
dat recht doet aan de kosten die de riolering in onze instabiele bodem met zich meebrengt. Anderzijds
verzekert dit de inwoners van Gouda van een goede kwaliteit van deze zo noodzakelijke voorziening,
zonder dat de gemeentelijke schulden hierdoor jaarlijks groeien. D66 houdt aandacht voor de kwaliteit van
de riolering. Naast de risico’s die de verandering van het klimaat met zich meebrengt, meer en intensievere
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neerslag legt een zwaarder beslag op de capaciteit van de waterafvoer, hebben we in onze omgeving
meer dan in de rest van Nederland te maken met de gevolgen van bodemdaling. Als we in Gouda droge
voeten willen houden moeten we blijven investeren in de kwaliteit van de waterafvoer en in innovatieve
binnenstedelijke oplossingen voor duurzame verwarming en het probleem van bodemdaling. D66 pleit
voor een pilot waarmee de restwarmte van bedrijven, zo mogelijk in combinatie met warmte/koude-opslag,
wordt gebruikt om delen van de stad van warmte te voorzien.
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Verkeer en vervoer
Gouda is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer; binnen de stad
hebben fiets, OV en voetgangers voorrang. De bereikbaarheid met de auto verbetert
door optimaal gebtuik te maken van de buitenste ring van Gouda. De stad zelf wordt
meer het domein van de fietser en de voetganger, met ruimte voor OV en duurzaam
vervoer. Hier kan een goed sturend parkeer- en vergunningenbeleid een belangrijke
bijdrage aan leveren.
D66 heeft daarbij de volgende speerpunten:
> Voorrang geven aan de fietser en het OV
> Het duurzaam vervoer stimuleren
> Het instellen van een milieuzone verkennen
>	Het huidig parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers tegen het licht
houden: vergunningensysteem in de ring rond de binnenstad

Aanpak speerpunten
In de afgelopen periode zijn de Goudse ambities op het gebied van verkeer en mobiliteit zeer beperkt
geweest. Het investeringsniveau was, ingegeven door de financiële situatie, laag. De doorstroming voor
het fietsverkeer is her en der wel verbeterd en enkele kruispunten in de spoorzone zijn aangepakt. De
Randweg Reeuwijk en de Zuidwestelijke Rondweg hebben de doorstroom rondom Gouda verbeterd
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en ruimte gecreëerd voor het doorpakken op veranderingen binnen de buitenste ring. In de komende
periode wil D66 doorpakken op verbeteringen en nieuwe investeringen doen. Zo zal de ontsluiting van
Westergouwe per fiets, auto en OV een van de belangrijke aandachtspunten zijn. Dit is voor D66 een
voorwaarde om de wijk een volwaardig onderdeel van Gouda te laten zijn.

Voorrang aan fiets, voetganger, gehandicapte & OV
In een duurzame stad kan de aandacht voor fietsen en openbaar vervoer niet ontbreken. Gouda is door zijn
infrastructuur en geringe afmetingen 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 voetgangersroutes zoveel mogelijk te scheiden. De kwaliteit, verlichting
en veiligheid van belangrijke fietsroutes zal worden verbeterd. Bij nieuwe projecten dient het belang van
verplaatsing per fiets en fietsveiligheid de hoogste prioriteit te hebben.
D66 zal de komende periode inzetten op de volgende punten:
De Fietsverbinding met Westergouwe staat voor D66 hoog op de prioriteitenlijst. Westergouwe verdient een
veilige, snelle fietsverbinding met het centrum van de stad en het stationsgebied. Een echte fietsverbinding
met Westergouwe betrekt niet alleen deze wijk meer bij de stad, maar zorgt ook voor een logische aansluiting
op doorgaande fietsroutes (fietssnelwegen) richting Rotterdam en Den Haag. En, niet te vergeten: ze
vormen een veilige route voor de jeugd uit Westergouwe op hun weg naar het voortgezet onderwijs. Op
de hoofdroutes voor fietsers door de stad geven we niet alleen de fietsers daadwerkelijk voorrang, we
zorgen er ook voor dat de wachttijden voor fietsers bij de verkeerslichten geminimaliseerd worden. De
doorstroming van het fietsverkeer gaat hier voor D66 boven de doorstroom van het autoverkeer. Daar waar
voor de doorstroom van het autoverkeer wordt gekozen voor turbo-rotondes moet nagedacht worden over
de realisatie van een veilige fietsstroom: fietsoversteekplaatsen moeten op zulke plekken zoveel mogelijk
ongelijkvloers worden aangelegd.
Ook binnen de wijken is aandacht nodig voor fietsroutes. Wijkfaciliteiten moeten per fiets makkelijk
bereikbaar zijn. Vooral moet bij die wijkfaciliteiten het parkeren van fietsen goed en duidelijk geregeld zijn.
Dit verhoogt de kans dat men de volgende keer (weer) de fiets neemt.
In de binnenstad verstoren geparkeerde fietsen op sommige plekken het aanzicht van de stad. Hierdoor
wordt de binnenstad minder aantrekkelijk, zowel voor Gouwenaars als voor bezoekers. D66 wil verder met
fietsparkeervakken zonder rekken; dit geeft een minder rommelig beeld op de momenten dat het rustig
is in de stad. Daarnaast zou de binnenstad gebaat zijn bij oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen;
hierdoor wordt Gouda aantrekkelijker als tussenstop voor fietsende toeristen.
D66 wil een onderzoek naar bewaakte fietsenstalling met een systeem van de eerste dag gratis. De
voordelen van zo’n systeem zijn: verlaging van het aantal weesfietsen in de stallingen, meer comfort en
veiligheid en het stimuleert het fietsgebruik in combinatie met het OV.
Scooters vormen vaak een risico voor de (fiets)veiligheid en veroorzaken nogal eens overlast. Niet
alleen door het gedrag van sommige scooterrijders in het verkeer, maar ook door de uitstoot van de
verbrandingsmotoren van deze voertuigen. D66 pleit ervoor de fietsroutes te reserveren voor fietsers en
scooters zoveel mogelijk te verwijzen naar de rijbaan.
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Visie voor de lange termijn
Op termijn moeten we toe naar een openbaar vervoerssysteem waarbij verplaatsingen van en naar de
verschillende wijken op een meer vraag gestuurde wijze plaatsvinden. Geen grote, vaak lege bussen op
vaste tijden, maar vervoer op maat in combinatie met doelgroepenvervoer. Voor D66 is openbaar vervoer
op maat een onontbeerlijk onderdeel van de toekomstvisie voor Gouda.

Duurzaam vervoer stimuleren
Leefbaarheid vraagt ook om een zo goed mogelijke luchtkwaliteit. Daar waar de gemeente invloed heeft,
willen we inzetten op transport met de laagst mogelijke emissiewaarden. Bij inkoop voor de gemeentelijke
organisatie moet dit een rol spelen. Zo willen we het OV binnen de stad bij voorkeur laten uitvoeren met
elektrische bussen. Gouda moet er bij de provincie op aandringen dat dit bij de uitgifte van een nieuwe
concessie als eis wordt meegenomen. Daarnaast willen we verder met het zoveel mogelijk elektrificeren van
de goederenaanvoer naar de binnenstad. Ook willen we de prijs van de parkeervergunningen differentiëren:
duurder voor oude dieselauto’s, goedkoper voor volledig elektrische auto’s en willen we onderzoeken of er
in Gouda mogelijkheden zijn tot het instellen van een emissiezone. Zo’n emissiezone geldt wat ons betreft
voor iedere soort van vervoer, of het nu vrachtwagens, personenauto’s of scooters zijn, transportmiddelen
met een hoge uitstoot willen we weren. Om het gebruik van emissievrij vervoer te vergemakkelijken,
stimuleren we de plaatsing van extra oplaadpunten. Samen met de SOG (ondernemersvereniging Gouda)
bekijken we of het mogelijk is om de verkeersstromen in de binnenstad te verminderen. Bijvoorbeeld
door te onderzoeken of we vanuit 1 centraal punt de distributie van pakketten milieuvriendelijker
kunnen organiseren.

Parkeren en parkeervergunningen
D66 wil 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 vergunningenring. Dit heeft weer tot
gevolg dat de bewoners van die wijken hun auto niet kunnen parkeren. D66 lost dit op door een extra
vergunningenring in te stellen met duidelijk lagere tarieven dan de tarieven in de binnenstad. De inkomsten
uit deze vergunningen worden gebruikt om duurzame mobiliteit te stimuleren en parkeeroverlast tegen
te gaan. Uitgangspunt is dus dat de extra uitgifte van vergunningen in de ring rondom de binnenstad
kostendekkend is en geen inkomstenbron is voor de gemeente.
D66 wil stimuleren dat bezoekers aan de binnenstad juist de parkeergarages en de terreinen aan de
rand van het centrum gebruiken. Parkeren op straat door bezoekers mag daarom best duurder zijn dan
het parkeren op die voorkeursplekken. Het verschil in tarief moet voor bezoekers dan wel duidelijk zijn,
bijvoorbeeld door bebording op de invalswegen en een aanduiding op de betaalautomaten op straat.
De deeleconomie is aan een opmars bezig. Op het gebied van mobiliteit is een aantal aanbieders van
deelauto’s actief. Deze aanbieders hebben toegewezen parkeerplekken in de stad. D66 wil het mogelijk
maken dat ook particuliere initiatieven voor autodelen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Bij
het afstand doen van vier parkeervergunningen voor een eigen auto zou een plek voor een deelauto
kunnen worden toegewezen.
Tegelijkertijd wil D66 de informatievoorziening over bestaande parkeerlocaties en de bewegwijzering
-Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)- er naartoe verbeteren. Het doel van het PRIS is het voorkomen
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van onnodig zoekverkeer. D66 wil dat het PRIS wordt geïntegreerd in de bewegwijzering.

Belangrijke aandachtspunten
Om de bereikbaarheid van Gouda verder te verbeteren, met aandacht voor de verkeersveiligheid, zet D66
zich de komende periode ook in op een aantal belangrijke aandachtspunten.
Verbeteren bereikbaarheid per auto
De buitenste ringweg stroomt beter door als we een aantal verbeteringen doorvoeren. D66 blijft in gesprek
met de provincie over het verbreden van de N207. We zetten in op feitelijk verkeersonderzoek om de
provincie te overreden deze uitgang van Gouda te verbeteren.
Vooral de N207 langs Westergouwe is een knelpunt. Als we het autoverkeer rondom de stad zoveel
mogelijk via deze routes willen leiden, moeten deze wegen de groeiende stroom auto’s ook soepel kunnen
verwerken. Op deze routes verdienen turbo-rotondes in combinatie met ongelijkvloerse fietskruisingen de
voorkeur boven gewone kruisingen.
Regelarme verkeerspleinen
D66 blijft voorstander van ‘regelarme verkeerspleinen’. Het blijkt dat de doorstroming en de veiligheid van
verkeer vaak verbetert als er geen en/of minder regels op verkeerspleinen worden gehanteerd.
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Duurzaamheid en klimaat
Gouda is voor haar inwoners een schone stad, met veel groen en een gezonde
lucht. Bovendien is Gouda een stad, die goed voorbereid is op de gevolgen van
klimaatverandering, die steeds duidelijker merkbaar zijn. Dat gaat niet zonder
budget, maar niks doen is zeker ook niet gratis!
Daarom heeft D66 de volgende speerpunten:
>	Duurzaamheid en klimaat als leidend principe, waarbij de vervuiler betaalt
>	Inzet op verdere vergroening voor een groene en gezonde stad
> Verbetering van de luchtkwaliteit

Aanpak speerpunten
Voor de komende jaren zijn duurzaamheid, klimaat en vergroening speerpunten voor D66. Dat gaat niet
zonder een behoorlijk budget; we nemen dan ook in de gemeentebegroting een apart vergroeningsbudget
op, waarmee we de stad werkelijk groener en duurzamer kunnen maken.

Duurzaamheid en klimaat als leidend principe, waarbij de vervuiler
mee betaalt
D66 wil ervoor zorgen dat Gouda ook voor onze kinderen een groene en gezonde stad is. Een stad met
veel groen en een schone lucht èn een stad die is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.
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Dit kan de gemeente niet alleen, dat lukt alleen als iedereen daar zijn bijdrage aan levert!
D66 is blij met alle initiatieven die op dit vlak al lopen, ook de gemeente werkt hier hard aan:
-	uit de duurzaamheidsladder blijkt dat er de afgelopen tijd vooruitgang is geboekt: Gouda stijgt
langzaam maar gestaag. Deze stijgende lijn wil D66 vasthouden;
-	als gemeente doen we mee in een pilot van de regio Midden-Holland, waarbij gezamenlijk een
regionale energiestrategie is ontwikkeld: hoe kunnen we zo zuinig mogelijk omgaan met onze
energie en hoe wekken we de energie die we gebruiken, zo duurzaam mogelijk op. Als dit lukt dan
is dat niet alleen goed voor het klimaat, het levert bovendien financieel voordeel op.
-	De gemeente heeft forse stappen gezet op het gebied van afvalscheiding. We realiseren ons dat
veel grondstoffen nodig zijn en schaars zijn. De campagne ‘Afval scheiden loont’ is de eerste stap
om inwoners bewust te maken van afvalstromen en verspilling tegen te gaan. De volgende stap
is bewustwording dat afval niet meer bestaat. Afval is grondstof. Dit betekent afspraken maken
over hergebruik, verspilling tegen gaan en nieuwe grondstof-, productie- en energieprocessen met
bedrijven in de regio ontwikkelen. Zo werkt Gouda toe naar een circulaire economie.
D66 wil voortbouwen op deze positieve ontwikkelingen en daar nog steviger op inzetten.
Voor de korte termijn zet D66 daarom in op volgende punten:
-	We blijven de komende periode uitgaan van het principe dat de vervuiler betaalt en dat duurzame
initiatieven beloond worden. Voor een echte duurzaamheidsomslag is het van belang dat we elkaar,
ook financieel, blijven prikkelen.
-	We perfectioneren het gescheiden inleveren van afval door in de tarieven nog meer maatwerk te
introduceren en hergebruik te stimuleren. Door het verder verlagen van de vaste lasten voor de
huisvuilinzameling en het aanscherpen van de variabiliteit maken we gescheiden inzameling nog
aantrekkelijker.
-	Ook de tarieven voor parkeervergunning maken we afhankelijk van de mate van vervuiling. Voor
schone voertuigen wordt parkeren voordeliger.
-	We blijven vasthouden aan de ambitie een klimaatneutrale gemeente te worden. Bij inkoop en
aanbesteding speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Verder gaan we, als onderdeel van de regio
Midden-Holland, verder uitvoering geven aan de regionale energiestrategie.
		Daarnaast zal D66 erop inzetten dat huizen en bedrijven in grote renovatie- en nieuwbouwprojecten
niet worden aangesloten op gas, maar op een andere energiebron. Dit met het oog op de toekomst,
waarbij iedereen zal moeten overschakelen op een andere vorm van koken en verwarmen. Ook
bij het vervangen van de huidige gasinfrastructuur moeten we per wijk bekijken of het opnieuw
aanleggen van gasleidingen een vanzelfsprekendheid is.
-	De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het om verduurzaming van vastgoed gaat. D66 wil
dat de gemeente die rol ook pakt door duurzaamheid bij alle wijzigingen in het eigen vastgoed mee
te wegen.
Voor de langere termijn wil D66, samen met burgers en bedrijven, een plan van aanpak maken. Hierin
moet onder meer duidelijk worden:
-	op welke manier en op welke termijn we de omschakeling maken naar een andere manier van
koken en verwarmen (‘van het gas af’);
-	Op welke manier de overlast van houtkachels beperkt kan worden;
-	hoe Gouda er op de lange termijn uit moet zien en welke (Infrastructurele) inrichting nodig is, om in
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de (nabije) toekomst voorbereid te zijn op zwaardere, intensieve regenbuien, een warmer klimaat
en een stijgende waterspiegel.

Vergroening
Een groene omgeving is gezonder, koeler en beter geschikt om water af te voeren. Voor de meeste
wijken geldt dat Gouda een versteende stad is, met te weinig ruimte voor groen. Dat moet veranderen.
Vandaar dat D66 het initiatief heeft genomen voor de vergroeningsagenda, om fysiek groenherstel een
wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken. Gouda is nu verplicht het in de afgelopen
jaren verloren gegane groen te compenseren. D66 zal er in de komende periode op toezien dat dit ook
daadwerkelijk gebeurt.
Vergroening is hard nodig in een groot aantal wijken. Vooral Korte Akkeren, de Binnenstad, Goverwelle,
en Plaswijck hebben meer groen nodig, maar ook groene wijken als Westergouwe moeten onze
aandacht houden.
Bijna ongemerkt wordt er steeds meer, en dichter op elkaar gebouwd (‘verdichting en verstening’). Daarom
voeren we voor nieuwbouwprojecten een “dichtheidsnorm” in. Door het herbestemmen en concentreren
van bedrijfsterreinen wordt woningbouw mogelijk op aantrekkelijke plekken dichterbij het centrum en
belangrijke voorzieningen. Op deze nieuw te ontwikkelen locaties gaan we het groengehalte van Gouda
fors omhoog brengen. Daar waar bewoners zelf de kwaliteit van het groen in hun woonomgeving willen
verhogen willen we werken met VVE-constructies, waarin ze zelf mede-eigenaar kunnen worden en
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het groen.
Een bijzonder initiatief is het Singelpark: voor D66 een verbindende strook in de vergroening van de stad.
Niet voor niets hebben we dit initiatief vanaf de start gesteund. Het is de groene verbinding tussen de
versteende binnenstad en de al even dichte wijken eromheen.
Vergroening is meer dan alleen het aanbrengen van meer groen in de stad. Het is ook het duurzamer
maken van de stad als geheel. De inzet van D66 heeft geleid tot een vergroeningsagenda voor Gouda,
inclusief een mooi budget, en het aanstellen van een duurzaamheidmakelaar. Op deze weg gaan we verder.
Zo mogelijk gaan we de werkzaamheden van de duurzaamheidsmakelaar optimaliseren en uitbreiden.
Een groenere stad is niet alleen beter voor ons allemaal, zij schept ook een beter vestigingsklimaat voor
nieuwe bedrijven en inwoners. D66 blijft inwoners stimuleren om de verstening van particuliere tuinen om
te buigen.

Verbeteren van de luchtkwaliteit
Nederland scoort nog steeds matig op het terrein van de luchtkwaliteit. In september 2017 heeft de
rechtbank de Nederlandse Staat zelfs opgedragen om op korte termijn werk te maken van het oplossen
van de resterende knelpunten.
Dit blijft ook voor Gouda een belangrijk aandachtspunt: in een verdichte stad is een optimale luchtkwaliteit
niet gegarandeerd. D66 streeft naar minder uitstoot van vervuilende stoffen, met als eerste focus het
verkeer. Minder, of andere, verkeersstromen en het verleiden tot duurzamer vervoersmethodes zijn daarbij
mogelijkheden. We willen elektrisch vervoer in Gouda aantrekkelijker maken, onder andere door het
instellen van een milieuzone. Samen met de gemeenten in de regio zullen de uitbreidingsplannen van
Schiphol en Rotterdam / The Hague Airport kritisch gevolgd worden.
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Onderwijs en jongeren
Onderwijs is de beste investering in de toekomst. D66 heeft oog voor het welzijn van
de Goudse jeugd. Wij willen gelijke kansen bieden aan alle kinderen die in Gouda
opgroeien.
Speerpunten voor D66 zijn:
>	Het tegengaan van taalachterstanden en bevorderen van gelijke kansen
>	Goed onderwijs voor iedereen en goede toekomstbestendige huisvesting
>	Relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterken: meer praktijkgerichte
vakopleidingen om de jeugdwerkeloosheid tegen te gaan

Aanpak speerpunten
Primair onderwijs: de doorlopende leerlijn
D66 vindt dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Om dat te waarborgen moeten er goede
doorlopende leerlijnen zijn, beginnend met toegang tot de peuterspeelzalen voor ieder kind vanaf 2,5 jaar.
D66 is voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op die manier
kunnen we voorkomen dat er leerlingen met grote taalachterstanden in groep 3 instromen.
Om dit allemaal mogelijk te maken is het belangrijk dat elke wijk zijn eigen basisschool heeft. Keuzevrijheid
is belangrijk, soms is samenwerking de enige methode om een goede huisvesting in de wijk te creëren
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voor de verschillende onderwijsstromingen. In de afgelopen periode is er eindelijk een besluit genomen
over de herhuisvesting van De Ark. D66 is blij dat het mogelijk is gebleken deze huisvesting te combineren
met de zo gewenste samenwerking met Gemiva. D66 zal het nieuwe Integraal Onderwijshuisvestingsplan
beoordelen op urgentie voor scholen die het op dit moment het hardst nodig hebben.
Goede huisvesting betekent dat een schoolgebouw duurzaam is, werkelijk geschikt is voor het geven van
het bedoelde onderwijs en een goed binnenmilieu heeft. Kinderen leren nu eenmaal beter met voldoende
verse zuurstof.
D66 daagt de scholen uit om te onderzoeken waar zij kunnen samenwerken in de vorm van SharePoints,
naast een gezamenlijk gymlokaal en schoolplein zou er gezamenlijk kunnen worden opgetrokken bij de
aanschaf van technische apparatuur of muziekinstrumenten. Zo kan ervoor worden gezorgd dat iedereen
toegang heeft tot deze onderwijsmiddelen.
De gemeente kan een actieve rol spelen bij het stimuleren van samenwerking tussen scholenverenigingen,
om deze kosten beter te kunnen delen. Een voorbeeld hiervan is het Integraal Kindcentrum in Westergouwe,
waar samenwerking heel succesvol wordt toegepast. D66 wil dit succes uit de afgelopen periode als
voorbeeld laten dienen voor samenwerkingsprojecten in de toekomst.

Passend onderwijs
Om goed in te kunnen spelen op passend onderwijs en doorlopende leerlijnen moet er zoveel mogelijk
worden gestreefd naar integrale kind centra en er moet een goede aansluiting worden gezocht bij jeugdhulp,
scholen zorgen ervoor dat zij verbonden zijn met de sociaal teams in hun buurt. Goede ondersteuning van
de leerkrachten om de werkdruk omlaag te krijgen, een conciërge op elke school en kleinere klassen zijn
noodzakelijk om van passend onderwijs een succes te maken.
Goed onderwijs is in ieders belang. Daarom vindt D66 dat schooldirecteuren en
besturen die rekenen op steun van de gemeente, ook moeten meebetalen aan deze gezamenlijke
inspanning. D66 vraagt scholen en samenwerkingsverbanden om door bestuurlijke grenzen heen te kijken.

Voortgezet onderwijs
De overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor ieder kind spannend, voor kinderen
met achterstanden is begeleiding bij deze overgang essentieel. Hierin speelt het mentorproject in Gouda
een heel goede rol. Maar onderwijs is meer dan leren rekenen en schrijven, de jeugd moet zich kunnen
ontplooien tot zelfredzame jongvolwassenen, tot weldenkende mensen. D66 is van mening dat culturele
vorming, onder andere door de Brede School Gouda, het Jeugdtheaterhuis en de Goudse Weekendschool,
hierbij een belangrijke rol speelt.
D66 vindt dat onderwijs moet aansluiten bij de snelle veranderingen in de maatschappij. Dat vereist
aanpassen aan, en leren van, nieuwe technologie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat initiatieven als het
techniekpunt Gouda, het Techniekpact en “Kom binnen bij bedrijven” worden gecontinueerd.

Vakonderwijs en Hoger onderwijs
Om ervoor te zorgen dat jongeren met een beroepsopleiding ook daadwerkelijk voorbereid zijn op de
eenentwintigste eeuw is een goede afstemming met het bedrijfsleven noodzakelijk. Stages zijn een
belangrijke sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. D66 wil een goede stageplek voor iedere student.
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Belemmeringen voor het vinden van een stage moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld door middel
van speeddates met stagebedrijven. De eerste aanzetten tot een overlegtafel en betere samenwerking
tussen bedrijven en scholen zijn gemaakt, maar D66 ziet graag dat hier komende periode nog verdere
stappen worden gezet.
D66 heeft de ambitie om in Gouda een brede Hoger Beroepsonderwijsinstelling te hebben. In de
afgelopen periode zijn er contacten gelegd met nieuwe onderwijsinstellingen die zich in Gouda willen
vestigen. Wij zijn blij dat de gemeente haar stimulerende rol hierin heeft gepakt. Met de komst van nieuwe
onderwijsinstellingen zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven in onze regio, wat bijdraagt
aan kennissynergie en werkgelegenheid. Kennisinstellingen geven een economische impuls. D66 zal zich
er komende periode voor inzetten dat deze kansen volop worden benut.

Een leven lang leren
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, of het nu gaat om wegwerken van taalachterstanden of om het verkrijgen van een betere aansluiting
op de arbeidsmarkt. Laaggeletterdheid is in het algemeen een groeiend probleem, ook in Gouda. Het in de
bibliotheek opgestarte Taalhuis moet blijvend ondersteund worden om dit probleem te verkleinen.

Vroegtijdig schoolverlaters
Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is in de afgelopen jaren flink verminderd. Daar is D66 trots op,
maar dit neemt niet weg dat nog steeds iedere schoolverlater er een teveel is. We pleiten dan ook voor
voortzetting van het huidige beleid.

Jongerenbeleid
Het jongerenbeleid in Gouda richt zich te veel op probleemjongeren, terwijl alle jongeren een positieve
impuls aan de stad kunnen geven. Gemeentelijke voorzieningen zijn voor alle jongeren bestemd, niet
alleen voor degenen die problemen geven. 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 en bij Gouda te verbeteren, we willen ze in stelling brengen bij het maken van plannen voor
jongeren en het inzetten van jongeren als vrijwilligers stimuleren.
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Zorg en welzijn
Gouda is een plek die veilig en prettig is voor iedereen die meer moeite heeft om
zelfstandig mee te komen. Er is zorg voor alle generaties, voor elke levensfase.
Een efficiënte inzet van zorg is wel nodig, aangezien het aanbod van zorg niet
onuitputtelijk kan zijn. Maatwerk is de spil waar het hier om draait!
D66 heeft daarbij de volgende speerpunten:
>	De zorgvraag staat centraal: regie over de zorg ligt zoveel mogelijk bij de
cliënt. De zorg vindt zo dicht mogelijk bij de thuissituatie plaats, gesteund
door stevige sociale teams
>	De gemeente verzamelt metagegevens over de zorgvraag in Gouda door
de jaren heen
>	We verbinden ons met zorgaanbieders die voor de lange termijn samen
willen werken aan de kwaliteit en kostenbeheersing van de zorg
>	We kopen populatiegebonden in bij een beperkt aantal aanbieders

Aanpak speerpunten
De zorgvraag staat centraal: regie over de zorg ligt zoveel mogelijk bij de
cliënt. De zorg vindt zo dicht mogelijk bij de thuissituatie plaats, gesteund
door stevige sociale teams.
Sinds een aantal jaren is de gemeente de spil in de verlening van zorg aan de inwoners: de gemeente kent
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zorg toe aan bewoners die dat nodig hebben en koopt die zorg ook in. De overdracht van zorgtaken naar
de gemeente is in eerste instantie ingezet om het voor de inwoners beter en overzichtelijker te maken.
Ook werd hiermee invulling gegeven aan de veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij. Door de zorg dichter bij de burger te organiseren zijn er meer mogelijkheden om
maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen. D66 vindt dat de gemeente hierin nu moet doorpakken:
meer maatwerk en meer overzicht.
Dit realiseert D66 op de volgende manier:
Eigen regie
Veelal zijn Gouwenaars goed in staat om aan te geven waar zij hulp bij nodig hebben en hoe ze die
ondersteuning willen ontvangen. Het Sociaal Team ondersteunt daar waar nodig. Het is voor ons dan ook
vanzelfsprekend dat cliënten toegang hebben tot hun eigen dossier. Daar waar de eigen kracht (tijdelijk)
ontbreekt, is het logisch dat de Sociaal Teams meer regie voeren.
Ouder worden gaat regelmatig gepaard met een daling van de kwaliteit van leven. WMO voorzieningen
zoals een traplift of hulp bij het huishouden bieden dan uitkomst. Eigen regie voeren houdt in dit verband
ook in dat D66 vindt dat iedereen zelf moet sparen voor voorzienbare voorzieningen (denk aan een rollator).
Dicht bij de thuissituatie
Zeker nu bezuinigd wordt op de zorg binnen de muren van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen,
is het aanbod van zorg in de woonomgeving onontbeerlijk. 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. D66 vindt het vanzelfsprekend dat ouderen zolang mogelijk thuis wonen. Extramurale
behandeling heeft sterk de voorkeur boven intramurale behandeling. Het is voor ouderen belangrijk om de
mogelijkheid te hebben om “op tijd” te verhuizen naar een zelfstandige (gelijkvloerse) woning, in de buurt
van winkels, waar eventuele zorg efficiënt geleverd kan worden. Dat voorkomt een plotselinge opname na
bijvoorbeeld een val, waardoor de bestaande woonsituatie plotseling onhoudbaar wordt. En als het voor
een jeugdige thuis onveilig is, heeft een (tijdelijk) vervangend gezin de voorkeur boven een instelling.
Krachtige Sociale Teams
De één loket en één casemanager gedachte is in de afgelopen periode verder vorm gegeven door integrale
teams van 0-100 te realiseren voor Gouwenaren. De kunst is nu om het sociaal team goede diagnoses
te laten stellen, zodat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Niet minder, maar zeker ook niet meer
dan nodig is. Een hele goede intake en het opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn daarbij van
essentieel belang.
Daarbij is een goede samenwerking met de huisartsen en wijkverpleging in Gouda én inbedding in, en
samenwerking met, de vele vrijwilligersorganisaties die Gouda rijk is onontbeerlijk. We willen bereiken dat
de Sociaal Teams een onafhankelijker positie innemen ten aanzien van de zorgaanbieders.

Meta data
De gemeente verzamelt (geanonimiseerde) metagegevens over de zorgvraag van de Goudse bevolking,
gebruikt deze gegevens om populatiegebonden in te kopen bij aanbieders die samen met de gemeente de
zorg beter en goedkoper maken.
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De zorgvraag in beeld
Sociaal Teams hebben een grote verantwoordelijkheid om samen met hun cliënt via een goede diagnose
tot een maatwerkvoorstel te komen. Zowel voor de laagdrempelige collectieve voorzieningen als voor de
individuele voorzieningen geldt dat de gemeente in staat is om, op basis van het gebruik, een overzicht te
maken van de totale zorgvraag van de Goudse populatie. D66 wil deze zorgvraag goed in kaart brengen. Zo
bepalen we welke zorg we inkopen. Ander voordeel hiervan is dat we de bureaucratie terugdringen. Door
de zorgvraag goed in beeld te hebben, hoeven we cliënten niet lastig te vallen met indicatiegesprekken en
keukentafelgesprekken als uit de informatie blijkt dat iemand een chronische aandoening heeft.
Een goed beeld van de zorgvraag draagt bij aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Wij willen dat de
gemeente meer samenhang tussen de verschillende voorzieningen creëert. Belangrijk is dat het belang
van de cliënt altijd voorop staat: belangen van de verschillende organisaties die actief zijn in dit domein zijn
ondergeschikt. En dat betekent dat gedurende het hele zorgtraject maatwerk bestaat uit zorg bieden op
het juiste niveau. Bijvoorbeeld: het doel is dat jongeren zo snel mogelijk (weer) thuis wonen en (weer) naar
school gaan. Dat maakt de hulpverlening efficiënter en beter, omdat in die situatie de eigen kracht van de
jongeren en hun omgeving veel beter wordt benut.

Populatiegebonden inkoop met minder organisaties
In 2017 is de inkoop voor het eerst voor de middellange termijn vastgelegd. Er zijn contracten voor drie jaar
afgesloten. D66 wil na deze periode van drie jaar vijfjarige contracten afsluiten. We willen dat doen met
minder organisaties, aangezien dit grote efficiencyvoordelen met zich meebrengt en we het geld hard nodig
hebben om zorg te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de financiële -,
en zorgopgave die ons wacht alleen het hoofd kunnen bieden, door als gemeente en zorgverlenende
instanties gezamenlijk en als partners op te treden. Dit vereist focus en een langere samenwerkingstermijn.
We maken daartoe gezamenlijk afspraken over de maatschappelijke effecten die wij willen bereiken: zo
willen we afspreken dat wachtlijsten niet meer voorkomen.

Belangrijke aandachtspunten
Daarnaast wil D66 ook speciale aandacht besteden aan de volgende punten:
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. Er zijn op vele manieren
vrijwilligers nodig. Natuurlijk 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.
Onderscheid tussen Jeugdzorg en het gedwongen kader van Jeugdzorg
D66 pleit ervoor om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen het hierboven besproken verlenen
van hulp aan jongeren met problemen en de meer juridische kant van Jeugdzorg: jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering heeft de gemeente als opdrachtgever
vooral de rol om de kwaliteit en zorgvuldigheid van de trajecten die worden doorlopen te bewaken. Voorop
staat te allen tijde de veiligheid van het kind. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de jaarlijkse
evaluaties van kinderen die uit huis zijn geplaatst. We willen tenminste de indruk wegnemen dat deze
evaluaties niet in alle gevallen het belang van het kind centraal stellen.
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D66 vraagt bovendien speciale aandacht voor de overgang van jeugd naar volwassenheid op de leeftijd van
18 jaar. Wij zien erop toe dat met de integratie van de sociaal teams jeugd en volwassenen in Gouda een
goede doorlopende zorglijn ontstaat. D66 wil graag dat er een vorm van begeleiding komt voor kwetsbare
jongvolwassen, om te leren verantwoorde financiële keuzes te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
middel van een cursus.
Jeugdzorg en onderwijs
D66 wil de hulp voor de jeugd zoveel mogelijk binnen scholen organiseren, om zo de drempel naar
hulpverlening te verlagen. De wet voor passend onderwijs vraagt een andere expertise van het reguliere
onderwijs. Schoolbesturen nemen samen de verantwoordelijkheid om passend onderwijs te organiseren.
Zij melden de gemeente wat zij daarnaast aan jeugdhulpverlening nodig hebben. Zo zetten we de
budgetten die hiervoor binnen de jeugdzorg beschikbaar zijn gericht in, samen met de ondersteuning die
de scholen bieden. Samenwerking tussen hulpverleners en leerkrachten vergroot zo de kans op effectieve
interventies, waardoor kinderen minder snel uitvallen.
VN verdrag Handicap
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen,
beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het
verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. D66 ziet er op toe dat in de volle
breedte van het gemeentelijk beleid rekening wordt gehouden met rechten van mensen met een beperking.
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Werk en inkomen
Mensen moeten doen, meedoen en ertoe doen. Hier zet D66 Gouda zich voor in!
Hiervoor heeft D66 de volgende speerpunten:
>	Minder mensen in de bijstand. Werkgelegenheid praktische
beroepsgroepen stimuleren
>	Een lokaal arbeidsbemiddelingspunt om inwoners van Gouda aan Goudse
banen te helpen
>	Lange termijn duidelijkheid voor Promen, voor ‘beschut werk’
>	Bestrijding van armoede via de Goudapas

Aanpak speerpunten
Minder mensen in de bijstand. Werkgelegenheid praktische beroepsgroepen
stimuleren
Ondanks de groei van de economie en de verbeterde arbeidsmarkt kent Gouda een grote groep inwoners
die afhankelijk is van de bijstand. Daar waar op het gebied van de jeugdwerkloosheid wel vorderingen
gemaakt zijn door het gericht inzetten op voorkoming van jeugdwerkloosheid, is er bij de volwassenen
onvoldoende voortgang gemaakt: verhoudingsgewijs is in Gouda de periode waarin mensen een uitkering
ontvangen, langer, is er meer instroom dan uitstroom en kennen we een grotere groep mensen die
langdurig in de bijstand zit.
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Dat is zorgelijk: D66 wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij. Daarom is het belangrijk
dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.
D66 wil daarvoor de volgende maatregelen nemen:
-	Ondersteuning bij het vinden van werk moet het uitgangspunt zijn. D66 wil dat de gemeente
specifieke doelgroepen helpt bij omscholing of aanpassingen aan de werkplek. In het kader van
een leven lang leren neemt D66 initiatieven om samen met scholen en bedrijven te komen tot een
kader waarbinnen getalenteerde werknemers de mogelijkheid krijgen hun vaardigheden en kennis
te vergroten en daar ook de bijbehorende erkenning en beloning voor te krijgen.
-	D66 Gouda wil dat minder mensen gebruik hoeven te maken van een gemeentelijke uitkering. We
zijn er voorstander van om mensen in een uitkeringssituatie kansen te bieden door gemeentelijke
opdrachten anders aan te besteden (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. Dit vergroot ook de kans op het doorstromen naar een reguliere baan.
-	D66 vindt het logisch om van uitkeringsgerechtigden een passende maatschappelijke bijdrage te
vragen. Om dit voor de groep waarvoor het vinden van betaald werk het lastigst is ook mogelijk
te maken, is D66 voorstander van het experimenteren met regelluwe bijstand voor specifieke
doelgroepen.
D66 volgt de reorganisatie van de afdeling Werk en inkomen van de gemeente op de voet. Doel van deze
reorganisatie moet zijn dat de afdeling slagkrachtiger wordt en dat er meer mensen worden begeleid
naar re-integratie en reactivering in de arbeidsmarkt. Daarvoor is het van belang dat we deze afdeling
niet als een eiland zien. Begeleiding naar werk en inkomen is een oplossing binnen een veel bredere
problematiek. Ook op dit terrein is vraaggestuurd optreden van de gemeente voor D66 een vereiste.
Mensen met complexe problemen horen een samenhangende ondersteuning te krijgen

Lokaal arbeidsbemiddelingspunt om inwoners van Gouda aan Goudse banen
te helpen
Het aan het werk krijgen van minder kansrijke werkzoekenden vraagt extra aandacht en moet samen
met ondernemers en organisaties worden aangepakt. Door te bevorderen dat juist ook de innovatieve
maakindustrie terugkomt in Gouda zal de behoefte aan goede vakmensen op alle niveaus groeien. De
gemeente kan in haar eigen organisatie zorgen voor meer stageplaatsen voor scholieren en schoolverlaters,
zodat zij werkervaring kunnen opdoen. Maar ook in het bedrijfsleven willen we meer en beter toegankelijke
stageplaatsen, zodat iedereen goed uitgerust de arbeidsmarkt kan betreden. Meer perspectief in Gouda
betekent ook het behoud van deze generatie voor onze stad. Daarnaast willen we Goudse bedrijven
stimuleren om tijdelijke werkplekken te laten vervullen door Goudse werklozen. Daarom willen we een
lokaal arbeidsbemiddelingspunt creëren, dat zich inzet om het potentieel van deze groep te herkennen en
deze mensen aan het werk te krijgen.

Lange termijn duidelijkheid bieden aan Promen, voor ‘beschut werk’
Niet voor iedereen is een baan in de reguliere arbeidsmarkt vanzelfsprekend. Beschut werk blijft voor
veel mensen een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Voor Gouda is het bedrijf
Promen de partner die beschut werk verzorgt voor deze groep. Promen ontwikkelt zich tot 2025 tot
een uitvoeringsorganisatie voor de wet sociale werkvoorziening. Dit betekent ook dat het voortbestaan
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van Promen kansrijk is. Nieuw beschut werk en andere re-integratie activiteiten worden bij Promen
ondergebracht. Omdat Gouda ook aandeelhouder is van het bedrijf Promen, is het voor D66 essentieel
dat er verder gezocht wordt naar activiteiten die inkomsten vanuit de markt kunnen genereren. Zonder die
extra inkomsten zal op termijn het voortbestaan van Promen op de tocht komen te staan.

Bestrijden van armoede: via de Goudapas en de inzet van alle
beschikbare middelen
Helaas is er een flinke groep Gouwenaren, die langdurig in armoede verkeert. Voor D66 is het belangrijk
dat er een perspectief wordt geboden om uit de armoede te geraken; we moeten armoede niet accepteren.
In het nieuwe armoedebeleid ligt de nadruk op preventie en vroegsignalering.
Goudapas
Voorkoming van langdurige armoede is belangrijk. Het blijvend betrekken van mensen bij de maatschappij
voorkomt verder afglijden. Onderdeel van het nieuwe beleid is de inzet van een stadspas met allerlei
voordelen voor alle Gouwenaren. Deze pas is voor een klein bedrag beschikbaar voor inwoners onder
de armoedegrens van 120% van het minimuminkomen. Naast dienstverlening aan deze specifieke
groep is het doel van de pas het tegengaan van stigmatisering van armoede. De pas kan immers door
iedereen gebruikt worden; aan de pas en de gebruiker is niet te zien of deze voor het volledige bedrag is
aangeschaft. Deze Goudapas kan alleen een succes worden als het echt lukt hem ook aantrekkelijk te
maken voor Gouwenaren die hem gewoon moeten kopen. Dat wordt hij alleen als er ook voor die groep
voldoende voordelen aan vastzitten. Koppeling aan bibliotheekpas en speciale acties bij instellingen en
bedrijven moeten hiervoor zorgen. Bij de evaluatie van het armoedebeleid in 2019 bekijken we kritisch of
de introductie van de Goudapas een bijdrage in de strijd tegen stigmatisering heeft geleverd.
Inzet van alle beschikbare middelen
In de afgelopen jaren is er nogal eens armoedegeld op de plank blijven liggen. De groep waarvoor het
bestemd was, werd niet bereikt. Op voorspraak van D66 is besloten om dit niet gebruikte geld voortaan te
gebruiken voor experimenten om mensen werkelijk uit de armoede te halen. Als in 2019 het armoedebeleid
wordt geëvalueerd zullen we er op toezien dat vrijkomende gelden werkelijk zijn besteed aan nieuwe
experimenten en of armoede in Gouda effectief is verminderd.

Belangrijk aandachtspunt
Voorkomen en streven naar structureel uit de armoede trekken en blijven
Het voorkomen van armoede blijft natuurlijk het belangrijkst. Samen met onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven streven we ernaar zoveel mogelijk Gouwenaren blijvend bij de maatschappij te betrekken:
vrij van schulden, met een diploma of certificaat en aan het werk. Preventie van schulden is daarbij van
het grootste belang. Een integrale aanpak voor inwoners en gezinnen die in problemen dreigen te komen
is hiervoor noodzakelijk.
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Cultuur en erfgoed
Ons culturele erfgoed geeft Gouda haar gezicht. Kunst en cultuur hebben een
belangrijke meerwaarde voor de leefbaarheid, economie en creativiteit van de
stad; daarmee verhogen ze de aantrekkingskracht van Gouda voor bewoners en
bezoekers. Denk hierbij aan de Schouwburg, de onvolprezen Chocoladefabriek,
Museum Gouda en Cultuurhuis Garenspinnerij. Maar er gebeurt natuurlijk op
cultureel gebied veel meer in Gouda dan alleen in de grote vier instellingen. Gouda
bruist van de creativiteit en bijzondere initiatieven. Het is van belang dat ook daar
ruimte voor is!
D66 zet daarbij in op de volgende speerpunten:
>	Ondersteun het onderscheidend cultuuraanbod en stimuleer brede
samenwerking
> Stimuleer cultureel ondernemerschap
>	Maak Gouda klaar voor de viering van 750 jaar stadsrechten: Behoud en
benut cultureel erfgoed door herbestemming en particuliere initiatieven

Aanpak speerpunten
Ondersteun het onderscheidend cultuuraanbod en stimuleer brede
samenwerking en cultureel ondernemerschap
Gouda is een stad met een rijk cultureel klimaat. Veel burgerinitiatieven in Gouda hebben een cultureel
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karakter en veel Gouwenaren zijn in hun vrije tijd met kunst en cultuur bezig. Ondanks de bezuinigingen,
die in de afgelopen periodes de toon aangaven voor wat betreft de gemeentelijke investeringen in kunst
en cultuur, is het toch gelukt om de cultuursector in Gouda op een kwalitatief hoog niveau te houden.
Door het inzetten op cultureel ondernemerschap was het mogelijk om met minder middelen veel tot stand
te brengen. Gouda mag gerust trots zijn op haar Schouwburg, de Chocoladefabriek, Museum Gouda
en Cultuurhuis Garenspinnerij. D66 draagt die trots graag uit. Deze instellingen bieden jong en oud;
inwoners en bezoekers een scala aan activiteiten en mogelijkheden en vergroten op die manier de
aantrekkingskracht van Gouda. Daarom wil D66 het voortbestaan van deze instellingen ondersteunen
onder de voorwaarde dat zij een diverse en toegankelijke infrastructuur waarborgen met een hoogwaardig
en gevarieerd aanbod. Ook moeten zij hun uiterste best doen zelf inkomsten te genereren om hun hoofd
zoveel mogelijk zelfstandig boven water te houden.
Verdere samenwerking tussen de instellingen om de bedrijfsvoering nog efficiënter te maken juichen we
dan ook toe. Daarnaast zien we graag dat de Chocoladefabriek een nog belangrijker plek gaat innemen in
de Goudse samenleving. Voor initiatieven die in het concept van de Chocoladefabriek passen, of er een
waardevolle toevoeging op zijn, maken we graag ruimte.
Voor D66 heeft cultuur ook een sterke verbindende functie, vandaar dat we een versterking van de
samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein willen bewerkstelligen. Cultuur moet toegankelijk
blijven voor iedereen. Ook daarom steunt D66 de oprichting van een Taalhuis in de bibliotheek: belangrijk
voor aanpakken laaggeletterdheid en voor het breder uitdragen van cultuur. Kinderbibliotheken zijn
in dit licht van groot belang. D66 wil deze handhaven, verspreid over de stad. Lezen moet eenvoudig
toegankelijk blijven voor alle kinderen op de basisschool. Kinderbibliotheken horen een permanente plaats
in de begroting te hebben en niet afhankelijk te zijn van tijdelijke subsidies uit wisselende potjes. Ook
voor andere vormen van cultuur geldt dat zij mede als doel hebben de stad te verbinden. Zo zou het
Jeugdtheaterhuis bijvoorbeeld ondersteund kunnen worden voor het geven van theaterlessen aan scholen
in alle wijken van Gouda.

Stimuleer cultureel ondernemerschap
Er gebeurt natuurlijk op cultureel gebied veel meer in Gouda dan alleen in de grote vier instellingen.
Muziekverenigingen, pop podia, amateurtoneel, beeldende kunst, koren, film en historische verenigingen
hebben hun vaste, waardevolle plek. De vele vrijwilligers die deze verenigingen en instellingen draaiende
houden vormen de werkelijke basis van de Goudse cultuursector.
D66 vertrouwt op de eigen kracht van de Goudse samenleving, onder andere door subsidiëring van allerlei
projecten uit handen te geven aan inwoners door middel van de GoudaPot. D66 ziet graag dat juist ook
culturele verenigingen en kleine culturele instellingen baat hebben bij deze manier van toekenning van
subsidies. Participatie van de inwoners van Gouda in cultuur begint immers vaak daar. D66 zal ernaar
streven dat het mogelijk blijft om steun te verkrijgen voor kleine en voor vernieuwende culturele activiteiten.
Tevens blijven wij de gemeente oproepen om zich actief meedenkend op te stellen bij het faciliteren van
culturele initiatieven gestart door jongeren voor jongeren.
Hiermee gaan we ook verder op de weg van het cultureel ondernemerschap: ondersteun de aanwezige
eigen kracht van de stad, culturele instellingen, kunstenaars, inwoners, onderwijs en bedrijfsleven. Niet
alleen vanwege de financiering is dit ondernemerschap van belang, het staat ook voor het realiseren van
de culturele doelen van de organisatie, vernieuwing, profilering en aangaan van nieuwe partnerschappen.

Verkiezingsprogramma D66 Gouda 2018-2022 | Cultuur en erfgoed

34

d

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 de jeugd inspireren en kennis laten
maken met de kunsten en cultuur van de stad. We betrekken de vier grote culturele instellingen actief bij
de doelstelling dat zij er zijn voor alle Gouwenaren, in alle wijken van de stad.
Samenwerking tussen de culturele instellingen en andere organisaties bevordert de aantrekkelijkheid van
Gouda. Dat is optimaal gebruik maken van de kracht van de stad. De Goudse ambities voor het vieren
van 750 jaar stadsrechten kunnen niet zonder een gezonde culturele sector en kunnen alleen door brede
samenwerking gerealiseerd worden.

Maak Gouda klaar voor de viering van 750 jaar stadsrechten: Behoud en
benut cultureel erfgoed door herbestemming en particuliere initiatieven
In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Een goede aanleiding voor een grootse viering en om ervoor te
zorgen dat de monumentale Goudse binnenstad er dan piekfijn bijstaat. Door allerhande publieksactiviteiten
in de aanloop naar het jubileumjaar willen we de stad activeren en alle 72000 inwoners ambassadeur
maken van hun stad. Gouda 750 is wat D66 betreft een belangrijke mijlpaal. De viering daarvan mag ook
(publiek) geld kosten.
Maar ook het visitekaartje van Gouda 750 jaar, de binnenstad, is er nog niet klaar voor. In de aanloop
naar 2022 is een plan van aanpak nodig om slechte gevels en panden aan te pakken. In samenwerking
met diverse organisaties uit de binnenstad is een schouw gedaan en een begin gemaakt. Als we willen
zorgen dat de stad er in 2022 klaar voor is, is doorpakken van het grootste belang. Ons erfgoed bewaren
voor de toekomst vormt nog een flinke uitdaging, Gouda is een stad met veel cultureel en monumentaal
erfgoed. D66 wil dat dit historisch erfgoed niet alleen het jubileumjaar opluistert, maar ook voor de toekomst
bewaard en benut wordt.
Om dit te kunnen realiseren zal D66 samen met betrokken partijen ervoor zorg dragen dat het plan van
aanpak in 2018 gereed is, om daarna concreet aan de slag te gaan.
Herbestemming
Voor monumentale gebouwen geldt dat gebruik vaak niet mogelijk is in de bestemming waarvoor
de gebouwen ooit ontwikkeld zijn, of waarvoor ze de afgelopen jaren benut zijn. We streven dan ook
naar verdere herbestemming van monumentale panden. Zoals in het recente verleden kaaspakhuis De
Producent, de Ambachtsschool, de Lichtfabriek en de Garenspinnerij een nieuwe woon- bedrijfs- of culturele
bestemming kregen, staan we ook open voor initiatieven met panden die nu nog voor herbestemming in
aanmerking komen. Goede voorbeelden zijn de voorgenomen verbouwing van het Weeshuiscomplex tot
hotel en appartementen en de oude Kazerne tot een Cheese-Experience.
Overigens is D66 van mening dat voor het onderhoud van monumentaal erfgoed niet per definitie de
goedkoopste oplossing moet worden gekozen. Soms kan het karakter van de stad, de historische
binnenstad die verbonden is met het water van de IJssel en de Gouwe, met iets meer uitgaven beter
worden behouden. Om de samenhang van het erfgoed beter uit te dragen en deze kennis te ontsluiten
investeert D66 onder andere in een cultuurhistorische digitale kaart van de stad.
Natuurlijk bevat het Goudse erfgoed veel meer dan alleen de in het oog springende historische stad. Ook
archieven, collecties, archeologie en de verhalen en de tradities van onze stad, die we aan elkaar doorgeven
zijn Gouds erfgoed, naast natuurlijk de internationaal bekende Goudse producten: de Goudse pijp,
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de Goudse kaas en de Goudse stroopwafel. Allemaal zaken die Gouda aantrekkelijk maken voor haar
inwoners, bedrijven en bezoekers. En waar we gerust trots op mogen zijn.
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 en collecties wettelijke
bescherming, ongeacht de eigenaar.
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Sport
Sport is belangrijk voor de gezondheid en sociale verbondenheid: bewegen is een
sleutel in de strijd tegen obesitas en hart- en vaatziekten en samen bewegen versterkt
de samenhang in de stad. Het is dus van groot belang dat alle Gouwenaren, met of
zonder beperking, sport kunnen beoefenen. D66 zal zich hier op alle manieren hard
voor maken.
Daarom heeft D66 de volgende speerpunten:
>	Sport stimuleren en mogelijk maken voor iedereen
>	Sportief ondernemerschap nastreven met gelijke kansen voor alle
verenigingen
> Sport ook op de lange termijn veiligstellen

Aanpak speerpunten
Sport stimuleren en mogelijk maken voor iedereen
Natuurlijk is het van groot belang dat sport er is voor iedereen. Initiatieven vanuit de samenleving die
sportiviteit stimuleren, worden door D66 dan ook toegejuicht. Hoe meer mensen aan sport doen en lid
worden van sportverenigingen, hoe beter. De toegankelijkheid van verenigingen is dan ook essentieel.
We verwachten van verenigingen dat ze openstaan voor alle Gouwenaren, ook die met een beperking.
Als de toegankelijkheid van een vereniging op financiële problemen stuit, dan regelt D66 die toegang via
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het armoedebeleid, niet via subsidies aan de vereniging. Dat sporten en buiten spelen gezond is dragen
we ook uit door de inspanningen van het Longfonds, om roken op sport- en speelplekken te ontmoedigen,
van harte aan te moedigen.

Sportief ondernemerschap met gelijke kansen voor alle verenigingen
Natuurlijk is er een taak voor de overheid om sportvoorzieningen te faciliteren, maar voor D66 geldt wel
dat iedere burger in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het creëren en benutten van zijn mogelijkheden.
Dit betekent dat sportverenigingen in onze optiek alle mogelijkheden moeten krijgen om zelf invulling te
geven aan hun beleid en bij voorkeur ook zelf het beheer voeren over hun sportfaciliteiten. Dit sportief
ondernemerschap leidt tot meer zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid, maar ook tot een gelijk
speelveld tussen de verschillende verenigingen. Geen verschillen meer op basis van eigendom van de
faciliteiten. Sportfaciliteiten kunnen effectiever worden gebruikt door er meerdere verenigingen tegelijk
gebruik van te laten maken, als verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van hun terreinen
ontstaat hiervoor ook een prikkel. Dit zou ook kunnen leiden tot een betere samenwerking in de regio.
Sport.Gouda is de logische inkooppartner voor verenigingen.

Sport ook op de lange termijn veiligstellen
D66 wil in de komende periode extra aandacht voor de reservering voor groot onderhoud en vervanging.
Zowel clubs en verenigingen als de gemeente houden weinig rekening met de lange termijn bij het
opstellen van hun financiële plannen, terwijl vervanging van faciliteiten te voorzien is. D66 streeft naar een
transparant beleid waarbij alle kosten van sportvoorzieningen helder zijn en kunnen worden afgewogen
tegen de baten van de sportbeoefening.
Rubbergranulaat
Er zijn recent vragen gerezen bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden D66 kiest het zekere
voor het onzekere door, in de normale onderhoudscyclus, het oude rubbergranulaat te vervangen door
PAK-vrij granulaat.
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Veiligheid en handhaving
Inwoners van Gouda moeten zich binnens- en buitenshuis veilig voelenEen veilige
samenleving is van belang voor burgers, bedrijven en ondernemers. De afgelopen
jaren is daar veel in geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot verminderde overlast en
algemene misdaadcijfers, al steken daar de inbraakcijfers helaas nog schril bij af.
Het aantal inbraken moet dus verder omlaag!
D66 zet in op de volgende speerpunten:
>	Gecoördineerde aanpak veelplegers
> 	Inwoners dragen bij aan veiligheid en veiligheidsgevoel

Aanpak speerpunten
Gecoördineerde aanpak veelplegers
D66 houdt vast aan de succesvolle gecoördineerde aanpak van veelplegers. Hierin werken politie,
jeugdzorg en scholen samen. Mede hierdoor zijn de inwoners van Gouda zich de laatste jaren veiliger
gaan voelen. We hopen ook dat de geïntensiveerde familie-aanpak op korte termijn effect zal hebben.
De aanpak van de hardnekkige kern van zware criminelen in Gouda, door het consequent “op de huid zitten”
van de Goudse Top 60 zetten we voort. Hiermee willen we ook het aantal woninginbraken verminderen.
Extra aanwas voor deze ‘beroepsgroep’ proberen we ook te voorkomen door het geven van perspectieven
op opleiding en arbeidsmarkt.
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Inwoners dragen bij aan veiligheid en veiligheidsgevoel
Het gevoel van veiligheid kan sterk worden vergroot door de kracht van mensen te benutten. De overheid
kan het niet alleen! Gelukkig vinden er veel initiatieven plaats om de buurten in Gouda veiliger te maken.
Initiatieven als de Buurt Bestuurt en Buurt-Whatsapp leveren hier een bijdrage aan. Het blijft noodzakelijk
om deze initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Deze ondersteuning bestaat ook uit het voorlichten
van initiatiefnemers en gebruikers over privacyaspecten met betrekking tot het gebruik van zulke apps.
D66 wil de veiligheid in de wijk verder verbeteren door burgers te stimuleren ontoelaatbare zaken in de
wijk niet alleen te signaleren maar ook te melden. Melding van kleine vergrijpen bij de politie is en blijft
belangrijk. 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.
D66 heeft gepleit voor een evaluatie van het veiligheidsbeleid. Deze evaluatie vindt op korte termijn plaats.
D66 is benieuwd naar de resultaten en effectiviteit van dit beleid.

Belangrijke aandachtspunten
Om de veiligheid verder te verhogen en de handhaving te verbeteren, zet D66 zich de komende periode
ook in op een aantal belangrijke aandachtspunten.
Effectiviteit en efficiency: alleen maatregelen die effect hebben
Om te weten of genomen maatregelen ook effect hebben gehad, moeten ze 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. Daar waar gekozen wordt voor cameratoezicht zal in ieder geval ook regelmatig het effect ervan
worden getoetst.
Wietteelt
Een bijzonder veiligheidsrisico vormt de wietteelt, zeker in woonwijken. De teelt gaat vaak gepaard met
(andere) illegale praktijken en veroorzaakt met regelmaat gevaarlijke situaties voor omwonenden. Naast
handhaving en opsporing van deze misstanden zoekt D66 onverminderd naar mogelijkheden om een vorm
van gereguleerde wietteelt te introduceren.
Radicalisering
Daarnaast is onverminderd aandacht nodig voor het gevaar van radicaliserende jongeren. Gouda
kende in de afgelopen jaren relatief veel Syrië-gangers. De kans lijkt daarom groot dat we ook een
aantal terugkeerders zullen zien. Zij vormen een veiligheidsrisico en verdienen gepaste aandacht. We
verwachten een bijzondere focus van de overheid op organisaties die zich afkeren van onze rechtstaat,
bijvoorbeeld door het verkondigen van antirechtstatelijke en antidemocratische ideologieën. Ons doel is
dat alle inwoners van Gouda zich bovenal Gouwenaar voelen.
Wat kan de gemeente doen?
De gemeente kan een actieve rol spelen om alle betrokken zorginstanties, het onderwijs en de politie te
motiveren 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. Dit kan door het instellen van cameratoezicht, maar dat is geen wondermiddel. Cameratoezicht
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wordt wat ons betreft alleen toegepast als er ook capaciteit is om de beelden live te bekijken en als de
ervaren overlast dermate hoog is, dat de beperking van de privacy voor overige inwoners gerechtvaardigd
wordt en als deze beelden daadwerkelijk worden gebruikt om deze overlast te bestrijden.
Ook wil D66 zich inzetten om voor jongeren eigen plekken te creëren in de openbare ruimte. Vooral voor
groepen jongeren die het risico lopen in aanraking te komen met crimineel gedrag, geldt dat we niet alleen
repressie, maar ook perspectief moeten bieden.
Huiselijk geweld en openlijke discriminatie
D66 is doordrongen van de ernst van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 2018 zal de Regiovisie Huiselijk
Geweld geëvalueerd worden. D66 zal daarbij kritisch kijken of de gemeente haar verantwoordelijkheid
heeft genomen t.a.v. voorlichting en preventieactiviteiten, maar ook of er voldoende geïnvesteerd wordt in
deskundigheidsbevordering om handelingsverlegenheid bij professionals tegen te gaan.
Verbaal of fysiek geweld tegen LHBTI of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Als
preventiemaatregelen willen wij voorlichting rond (seksuele) diversiteit op scholen bevorderen, om zulke
vormen van geweld te voorkomen.
Handhaving
De regelgeving die de gemeente ontwikkelt, moet ook handhaafbaar zijn. Het optuigen van regelgeving
zonder dat er zicht is op het handhaven daarvan bestrijden we actief. Daarnaast moet er voldoende
handhavingscapaciteit zijn. Een groeiende stad heeft wat ons betreft dan ook een groeiend korps van
handhavers nodig. De directe toegevoegde waarde van de huidige handhavers zit vooral in signalering
en bestrijding van parkeeroverlast, overlast gevend gedrag en milieudelicten. Uitbreiding van dit pakket
is alleen mogelijk als niet alleen naar de omvang van de capaciteit wordt gekeken; ook de specifieke
vereisten van nieuwe handhavingsvormen dienen aan bod te komen. Bovenal blijft D66 inzetten op de
uitbreiding van politie-inzet, juist ook in de wijken.
Een bijzondere periode, waarin de veiligheidsbeleving nogal eens op de proef wordt gesteld zijn de dagen
rond oud en nieuw. Vuurwerk brengt een veiligheidsrisico met zich mee waar we ons zeer van bewust
moeten zijn. Op lokaal gebied is een totaal verbod op particulier vuurwerk ons inziens niet effectief, maar
vuurwerkvrije zones kunnen bijdragen aan een prettiger jaarwisseling voor mens en dier. D66 is geen
voorstander van een door de gemeente bekostigd centraal vuurwerk.
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Inwoner en bestuur
Een grotere verantwoordelijkheid en meer bewegingsvrijheid voor de inwoners van
Gouda, met een gemeente die via haar wettelijke taken haar verantwoordelijkheid
neemt. Deze combinatie leidt tot veel mooie initiatieven, waardoor de inwoners zelf
een mooiere stad maken. Waar nodig helpt en ondersteunt de gemeente inwoners
en initiatieven. D66 vindt dat deze samenwerking en co-creatie de beste plannen
opleveren en dat willen we voortzetten!
Om deze samenwerking nog beter tot zijn recht te laten komen zet D66 in op
de volgende speerpunten:
>	Stimuleren van eigen initiatieven van Gouwenaars, ondersteuning bieden
waar nodig
> Bewaken van transparant en integer bestuur
> Gouda laten schitteren als sterke stad

Aanpak speerpunten
Stimuleren van eigen initiatieven van Gouwenaars, ondersteuning bieden
waar nodig
De afgelopen tijd hebben we veel initiatieven in Gouda zien opbloeien. D66 was in de afgelopen periode
enthousiast supporter van initiatieven en vernieuwingen zoals de GoudApot, GoudAsfalt en Het Singelpark.
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Zulke initiatieven verdienen ook de komende tijd ons enthousiasme en onze ondersteuning. Het door D66
voorgestane cultureel ondernemerschap heeft reeds tot mooie Goudse initiatieven geleid, vaak zonder of
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, vaak vanzelf een kracht
ontstaat die burgers tot nieuwe initiatieven laat komen.
Dat betekent niet dat we afwachtend zijn en alle Gouwenaren aan hun lot overlaten. Het lukt natuurlijk
niet iedereen om alleen op eigen kracht een gewenst initiatief te ontwikkelen. Daar zijn wij ons als
sociaal liberalen zeer van bewust. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente om al onze
inwoners zoveel mogelijk te laten meedoen en hen 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.

Bewaken van transparant en integer bestuur
De overheid verwacht steeds meer van haar burgers. D66 vindt dat inwoners van Gouda dan ook veel van
hun overheid mogen verwachten. Daarvoor hanteren we duidelijke maatstaven.
D66 heeft de afgelopen periodes bijgedragen aan het vergroten van de transparantie van ons lokale
bestuur. Raadsstukken zijn toegankelijker en het overleg met inwoners, bedrijfsleven en organisaties is
verder verbeterd. Maar transparantie blijft een continu punt van aandacht. D66 zet zich in om zoveel
mogelijk overheidsinformatie als ‘open data’ te delen in een open bestandsformat. Open Data kan nuttige
informatie opleveren voor gemeente en inwoners die bijvoorbeeld beter inzicht in de stad krijgen door o.a.
bedrijven de nieuwe toepassingen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op deze data. Bij het ter beschikking
stellen van data wordt gewerkt vanuit het principe ‘openbaar tenzij’.
Daarom is D66 al jaren van mening, dat hoe transparanter en directer de democratie werkt, hoe legitiemer
zij is. Wij zijn er dan ook voorstander van dat bestuur en inwoner rechtstreeks met elkaar in gesprek zijn
over de zorgen, mogelijkheden en kansen in Gouda. Vandaar ook dat D66 het initiatief heeft genomen om,
door middel van oriëntatieweken, te zorgen dat de Raad minder avonden in het Huis van de Stad te vinden
is en vaker in de stad zelf.
In de komende periode willen we een pilot starten om nieuwe vormen van inspraak te beproeven. Het
werkelijk betrekken van een inwonerspanel bij het maken van plannen voor de toekomst van Gouda zou
zo’n vorm kunnen zijn.
Integer bestuur impliceert ook een overheid die rekening houdt met de privacy van haar inwoners en
bedrijven. D66 heeft zich hier afgelopen raadsperiode weer nadrukkelijk hard voor gemaakt. Op aandringen
van de fractie wordt een privacystrategie ontwikkeld. D66 wil dat de gemeente een duidelijk privacybeleid
voert, waarbij ook wordt gekeken naar de uitvoering van gemeentelijke taken door organisaties zoals
Cyclus, Promen, BSGR, ParkeerService en de diverse organisaties waar de gemeente zorg inkoopt.

Gouda laten schitteren als sterke stad
Het imago van Gouda is in de afgelopen periode in positieve zin gekanteld. Waar het beeld, enkele jaren
geleden nog maar, werd gedomineerd door problemen, zijn de afgelopen jaren vooral gekenmerkt door
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successen. Daar zijn we trots op. Gouda is een relatief kleine stad, maar wel een stad waarin initiatieven van
inwoners meer dan ooit gewaardeerd worden en waarin we een aantal aansprekende successen hebben
behaald. De beste binnenstad, beste bibliotheek, beste warenmarkt zijn voorbeelden van successen die
bewijzen dat we meer kunnen zijn dan zomaar een provinciestad.
D66 heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor een positief imago en dat dragen we ook uit.
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.

Regionale samenwerking
Gouda staat niet op zichzelf; we zijn op allerlei manieren verbonden met de omliggende gemeenten. D66 is
voorstander van een samenwerking die voor alle partijen voordelen biedt, maar is kritisch ten aanzien van de
resultaten van de huidige samenwerkingsverbanden. D66 wil dat Gouda zich strategischer positioneert als
het op regionale samenwerking aankomt: de schaal van samenwerking moet meer onderwerpafhankelijk
worden. Voor zaken als energietransitie, klimaat, omgevingsbeleid en, in zekere mate, sociaal domein
lijkt ons de schaal van Midden-Holland leidend. Voor thema’s als natuur, bodemdaling en toerisme is
samenwerking met de Groene Hart gemeenten voor de hand liggender. Economisch kijken we primair
naar samenwerkingskansen met de steden om ons heen. Het is belangrijk dat de gemeente een visie op
regionale samenwerking ontwikkelt, waarin deze elementen een plek hebben. Daarin moet ook bezien
worden hoe samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs vorm krijgt en waar we willen samenwerken met
Rijk en provincie. D66 vindt het goed dat een vast bedrag per inwoner vrij wordt gemaakt voor regionale
samenwerking, als dit gekoppeld wordt aan concrete doelen.

Belangrijke aandachtspunten
Daarnaast heeft D66 nog expliciet aandacht voor de volgende punten:
Moderne media benutten voor de interactie met inwoners
Voor onze inwoners zetten we de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht centraal. Dit betekent
tegelijkertijd 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 inwoners en bedrijven, maar persoonlijk contact moet mogelijk blijven
voor de mensen die daar de voorkeur aan geven. Dit zorgt voor snelheid en lastenverlichting. Daarnaast
willen we de sociale cohesie in de stad verder vormgeven door meer in te zetten op het gebruik van sociale
media. Via die weg kan de gemeente een directere relatie leggen met de belanghebbenden in straat, buurt
en wijk.
Integriteit van bestuurders
Ook de integriteit van bestuur en gemeenteraad behoeft blijvende aandacht. Het openbaar zijn van
nevenfuncties van raadsleden en de leden van het college is een voorwaarde voor transparant bestuur
zonder schijn van belangenverstrengeling.
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