
Voorzitter, 
 
1 
 
D66 is blij met de begroting die nu voorligt. Allereerst met de opzet 
van de begroting. Makkelijker leesbare begrotingen maken het beleid 
transparanter. Maar ook de inhoud stemt ons in het algemeen 
positief. Het college kiest ervoor om de ambities die we samen 
hebben uitgesproken op te nemen in de financiële planning voor de 
komende jaren, maar het lukt Gouda ook om financieel de zaken op 
orde te houden.  
 
De gouden driehoek van prudent begroten: sluitend met klein 
overschot, op langere termijn dalende schulden, gezond 
weerstandskasten  
 
D66 is deze periode ingegaan met de slogan “duurzaam, actief en 
aantrekkelijk”. We staan de komende tijd voor grote opgaven om 
onze stad duurzamer, actiever en aantrekkelijker te maken: zaken als 
Klimaatverandering, Energietransitie en Verkeerscirculatie vragen om 
een brede samenwerking in de stad. De stad duurzamer en 
aantrekkelijker maken doe je niet door het maken van strak beleid, 
daar is samenwerking en overredingskracht voor nodig. Ambtelijk 
apparaat, college, raad, belangenorganisaties en inwoners  moeten 
wat D66 betreft samenwerken om tot breed  gedragen oplossingen 
te komen voor de grote uitdagingen waar we voor staan.  
 
2. 
 
Voorzitter, terugkomend op de begroting: daarbij heeft D66 ook 
zorgen. Vooral de stijgende kosten van het Sociaal Domein en grote 
toekomstige investeringen zijn aandachtspunten.  
 
We maken ons zorgen over de betaalbaarheid van een aantal posten 
in het sociaal domein. Door de decentralisaties maakt het sociaal 



domein een groter gedeelte dan ooit uit van de  gemeentelijke 
begroting. Welk deel van de Algemene Uitkering bedoeld is ter 
dekking van die kosten is steeds minder duidelijk, wel dat de 
ontwikkeling van die algemene uitkering geen gelijke tred houdt met 
die stijgende kosten.  
 
Door de recente ontwikkelingen in Den Haag  worden onze zorgen 
nog niet  weggenomen. Ja, het Rijk neemt waarschijnlijk een deel van 
de jeugdzorg terug in eigen beheer. Dat is goed, zeker voor de zaken 
waarop de gemeente weinig sturingsmogelijkheden heeft, maar de 
financiële consequenties zijn ongewis.  
 
We zullen die kosten, zoals afgesproken, beter in balans moeten 
brengen. We kunnen ons geld immers maar één keer uitgeven. D66 
verwacht van het college dat er begin volgend jaar een duidelijke 
richting wordt aangegeven hoe het sociaal domein na komend jaar 
vormgegeven kan worden. Daarbij zijn er voor D66 geen “heilige 
huisjes” maar dient het beleid van de gemeente gericht te zijn op 
kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. 
 
Andere vorm van inkoop, meer regionale afstemming… 
 
De  komende jaren investeren we flink in onze stad. Dat is goed voor 
de stad en voor onze toekomstige bewoners. Gezien de altijd fragiele 
situatie van onze stedelijke financiën neemt D66 zich voor om die 
investeringen in de komende jaren wel scherp te monitoren. De 
lasten in Gouda zijn fors, en voor een deel is dat verklaarbaar door de 
ligging en de grootte van de stad, maar we moeten ervoor waken dat 
we niet te duur worden voor onze inwoners. D66 is dan ook 
benieuwd welke inspanningen het college de komende jaren gaat 
doen om ons te laten dalen op de index van duurste gemeenten. We 
wachten met smart op het onderzoek dat het college heeft 
aangekondigd. 
 
Voor 2020 verwachten we extra inzet op een aantal terreinen. 



 
 
D66 wil dat er gebouwd wordt voor Gouwenaren: meer middeldure 
huurwoningen en voordelige koopwoningen. Belangrijke voorwaarde 
is dat we de middeldure huurwoningen behouden voor die categorie. 
De wethouder heeft een aantal malen aangegeven dit probleem te 
onderkennen en aan een regeling te werken. Wanneer kunnen we 
die regeling verwachten?  
 
Ja, sociale sector is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik heb de indruk 
dat daar voldoende de aandacht op gevestigd wordt in deze raad. 
Vandaar mijn pleidooi om focus te houden op woningen die 
doorstroom mogelijk maken. 
 
D66 wil voor komende zomer duidelijke plannen zien om van Gouda 
een echte fietsstad te maken, met goede verbindingen tussen alle 
wijken, ook met Westergouwe, waarbij we  in het oog houden dat 
alle delen van de stad ook per auto goed bereikbaar blijven. 
Onderdeel van de verkeerscirculatie is voor ons uitdrukkelijk ook het 
creëren van emissievrije binnenstadsdistributie en een 
distributiehub. Dit onderwerp was als voetnoot opgenomen in het 
concept van het VCP. D66 verwacht meer dan alleen vermelding als 
voetnoot. Kan het college aangeven wanneer het idee van 
emissievrije distributie en de distributiehub verder uitgewerkt zullen 
zijn? 
 
3. 
 
Voorzitter, ik rond af. We maken de stad mooier! Ik denk hierbij aan 
het Zuidelijk stationsgebied, de doorontwikkeling van de 
Chocoladefabriek, de huisvesting van onderwijsinstellingen en de 
realisatie van buurtservicecentrum Lekkenburg. Samen maken we 
een mooie, aantrekkelijke stad. Voor bewoners en voor bezoekers. 
En dat is te merken. 
 



 Gouda groeit in inwoners en in bezoekers. We zijn blij dat we het 
ambitieuze doel van 1 miljoen bezoekers ruim gehaald hebben. 
Verdere kwantitatieve groei is wat ons betreft niet nodig, we moeten 
er wel aan  werken om die bezoekers voor langere tijd in de stad te 
houden. De ontwikkeling van het Weeshuis, de Cheese Experience  
en de inzet van onze culturele instellingen kunnen daar belangrijke 
bijdragen aan leveren  
 
Deze begroting is het begin van een nieuw jaar voor Gouda, met een 
nieuwe burgemeester. Een jaar waarin Gouda nog duurzamer, nog 
actiever en nog aantrekkelijker wordt. Weer een jaar dichter bij het 
grote feest van 750 jaar stadsrechten. D66 kan er bijna niet op 
wachten! 
 
 
 
 
 
 


