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Voorzitter, raadscollega’s,  

Het heeft veel inspanningen gekost om het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie – 
samenwerken en investeren voor Gouda’ tot stand te brengen. Dank gaat uit naar 
de partners van betrokken onderhandelaars en ambtenaren, die bereidwillig zijn 
ingesprongen tijdens de vele overleguren. Mijn dank gaat ook uit naar Chris 
Kalden, Heleen van den Berg, Alexander Rinnooy Kan en Marianne Lint, 
zonder wiens inzet het akkoord er niet zou zijn geweest. Chris – dank voor je 
onvermoeibaarheid, je inhoudelijke scherpte en je kwaliteit om ons bij de les te 
houden. En niet te vergeten dank aan Ayrin, Bas, Eleonore, Bettina, en de 
andere betrokken ambtenaren, catering- en beveiligingsmedewerkers. 

Voorzitter, 

De fractie van D66 is erg te spreken over voorliggend coalitieakkoord. Onze 
inzet bij de informateurs was een zo progressief mogelijke coalitie, met vijf 
wethouders. Die coalitie komt er, en D66 zal die progressieve koers vanuit de 
raad bewaken komende periode. 

Vijf speerpunten reikten wij de informateurs aan voor de coalitievorming: 

1. Investeren in duurzaamheid: groen, water en energie; 
2. Investeren in cultuur en onderwijs, waaronder Gouda750, 

evenementen, kinderbibliotheken, centra voor innovatief vakmanschap 
en onderwijshuisvesting; 

3. Luchtkwaliteit en mobiliteit  
4. Een versnellingsprogramma voor woningbouw, gefocust op 

transformatie en niet beperkt tot sociale woningen; en 
5. Gezond financieel beleid 

 
Met tevredenheid constateren wij dat al deze punten in het coalitieakkoord 
terugkomen. Investeringen in Gouda zijn hard nodig, en D66 is blij dat deze 
coalitie daar met bestuurlijk lef verantwoordelijkheid voor neemt. Een 
samenhangend pakket aan investeringen, onder andere voor onderwijs; klimaat, 
groen en energie; en extra woningen. Daar worden we blij van. Maar ook 
verantwoorde investeringen, zónder dat afbreuk wordt gedaan aan onze 
prominente wens om gezond financieel beleid te voeren. De financiële kaders 
voor komende bestuursperiode zijn zelfs verder aangescherpt: we gaan alle 
schulden -kort en langlopend- meenemen in het schuldenplafond, en verlagen dit 
plafond meerjarig tot € 295 mln. We houden de gemeentelijke reserves in de 
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vorm van het weerstandsvermogen op orde. Het bewijs hiervan zullen we 
terugzien bij de precieze doorrekening van het coalitieakkoord en de 
meicirculaire, die in deze raad zal worden besproken voor het zomerreces. 
 
Voorzitter, 
De D66-fractie geeft het college graag nog een tweetal overwegingen mee: 
 

Wij vinden het van groot belang dat we komende periode werk maken van 
transformatie in het sociaal domein. Dat geldt voor de zorg én voor werk & 
inkomen, evenals het met urgentie aanpakken van de sociale dienst. D66 wil 
graag snel met het nieuwe college in gesprek over de bestuursopdracht sociaal 
domein, en de wijze waarop wij over de transformatie en bijbehorende 
financiële uitdagingen in gesprek gaan met de buitenwereld, waaronder de 
GASD, sociale teams en zorgaanbieders. 

D66 vindt diversiteit en inclusie ook belangrijk. Tijdens dit roze jaar krijgt dat 
nog een keer extra aandacht. Inclusie betekent voor D66 ook dat we prostitués 
en softdrugsgebruikers niet de illegaliteit in drukken. We zullen het 
collegebeleid hierover scherp in de gaten houden. 

 
Voorzitter, 
Wij wensen het beoogde college tot slot veel succes met het uitvoeren van dit 
prachtige akkoord. In samenwerking met de stad en deze raad. Het werken met 
raadsprogramma’s zien wij als een innovatieve, spannende stap hierin. We zijn 
blij met deze samenwerkingsimpuls en hopen op vruchtbare discussies over de 
vier beoogde raadsprogramma’s, rond prominente maatschappelijke opgaven, in 
deze raad. 
 


