
Voorzitter, 
 
Ik dank het college voor de beantwoording van de vragen in de eerste 
termijn. En ik dank de collega’s voor hun bijdragen. Er is een aantal 
zaken waarop ik nog even kort op terugkom. 
 
We hebben wethouder Dijkstra gisteren horen zeggen dat Gouda zich 
gesteund voelt door de verbeter-voorstellen van de minister. Ik 
hoorde haar ook zeggen dat Gouda, in tegenstelling tot veel andere 
gemeenten, ook de regio goed benut. Mijn vraag aan de wethouder 
is, kan dat wellicht nog beter? Door niet alleen de inkoop van de zorg, 
maar ook het contractmanagement en de afhandeling van de 
facturen regionaal te laten doen? Wellicht is daar nog een slag te 
maken in het beperken van de bureaucratie. 
 
Op onze vraag over de emissievrije binnenstadsdistributie en de 
distributiehub heeft wethouder Niezen aangegeven dat een plan 
voor een emissievrije distributie in het eerste halfjaar van 2020 naar 
de raad zal komen. De plannen voor een distributiehub volgen 
daarna. De fractie van D66 vraagt zich af of deze zaken te scheiden 
zijn. Is het niet zo dat je de distributie alleen kan verduurzamen door 
het opzetten van een hub en is het dan niet logisch om die hub gelijk 
mee te nemen in het onderzoek? 
 
Gisteren hebben verschillende partijen het gehad over de noodzaak 
van bouwen. Ik ben blij met de toezegging van wethouder Tetteroo, 
dat de voortgangsrapportage versnelling woningbouw op korte 
termijn naar de raad komt. We zijn erg benieuwd naar zijn 
voorstellen over regulering middenhuur, waarmee hij in het eerste 
kwartaal zegt te komen. 
 
We hebben de burgemeester gehoord over de verharding van de 
criminaliteit in onze stad. Verharding van criminaliteit betekent ook 
grotere risico’s voor de professionals die hiermee te maken hebben. 



Kan de portefeuillehouder aangeven hoe de organisatie omgaat met 
deze groeiende risico’s? 
 
Ik sluit af: 
 
Aan het begin van mijn bijdrage gisteren had ik het over 
samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de gemeente 
en samenwerking met de stad.  
In een aantal bijdragen gisteren is ook ingegaan op samenwerking, of 
op een gebrek daaraan.  
Daar wil ik graag op terugkomen. En dat wil ik doen door het 
aanbieden van een cadeau.  
 
Voorzitter, samenwerken is geen vooropgezet plan.  
Samenwerken begint altijd en overal met het openstellen voor de 
mening van anderen.  
Samenwerken is geen garantie voor succes, maar zonder 
samenwerking blijft succes meestal uit.  
Samenwerking is vooral niet gebaat bij vooringenomenheid en het 
wegzetten van anderen.  
 
Voorzitter, het liefst had de D66 fractie een exemplaar van dit boek 
aangeboden aan allen die in dit huis actief zijn, ons fractiebudget 
bleek niet voldoende… 
 
Vandaar dat ik dit nu aanbied aan de voorzitter van deze raad, 
voorzitter van het college en het boegbeeld van deze stad, en 
daarmee aan ons allemaal. Ik hoop dat het een plekje krijgt in de 
kamer van onze burgemeester. 
 
De titel van dit boek: “De meeste mensen deugen”,  leek ons een 
goed motto voor de samenwerking met de stad, van de raad met het 
college en van raadsleden onderling. 
 
 



 


