
 

Voorzitter,  

Voor ons ligt een overzichtelijk geschreven programmabegroting, 

dank daarvoor.  

2022 is een bewogen jaar geweest met enerzijds de viering van 

Gouda 750 jaar en anderzijds de Russisch-Oekraïense oorlog.  

Gouda Vitaal staat voor sociaal, duurzaam, betaalbaar en haalbaar 

beleid. Zo heb ik deze begroting getoetst. Er zijn positieve punten te 

benoemen en een aantal aandachtspunten. 

Wonen en leefomgeving 

Gouda Vitaal vindt het fijn dat er veel bouwplannen liggen, maar er is 

nog steeds  

een groot te kort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor 

starters en doorstromers. 

Wij zien hierbij graag meer creativiteit. Gedacht zou kunnen worden 

aan het oprichten van een Woonfonds, waarbij de gemeente de 

grond in voorlopige eigendom neemt, hetgeen scheelt in de 

koopprijs. Waardoor de sociale huurwoningen beschikbaar komen 

voor mensen die deze woningen hard nodig hebben.  

Vragen:  

Wordt er naar bouwprojecten en ontwikkelingen in andere steden 

gekeken om te zien hoe zij met de betaalbaarheid omgaan? 

Wordt er in Gouda gedacht aan het oprichten van een woonfonds, 

zoals bijvoorbeeld gemeente Westland heeft voor zijn inwoners? 

 

 

  



Sociaal Domein  

Het is goed om te lezen dat er aandacht is voor kwetsbaren in de 

samenleving. Daarnaast wil Gouda Vitaal zich meer richten op 

preventie en voorlichting. Ook zien wij graag dat er eerder passende 

hulp geboden wordt. 

Gouda Vitaal is blij dat de coördinator toegankelijkheid gestart is en 

er geëvalueerd wordt. We zouden het betreuren als deze functie 

tijdelijk is en stopt.  

Vragen:  

Kan de wethouder aangeven wat tot nu toe de ervaringen zijn van de 

coördinator toegankelijkheid en hoe deze functie de komende jaren 

vorm gegeven wordt?  

Participatie 

Gouda Vitaal heeft ervaren dat de inwoners onvoldoende bij plannen 

worden betrokken. Ook zien we dat mensen niet goed weten waar zij 

hun hulpvraag neer kunnen leggen, daarom zien wij graag  één loket 

voor alle hulpvragen. Die doorverwijst en het overzicht behoudt.  

Vragen  

Is de wethouder het met ons eens dat er behoefte is aan 1 

gezamenlijk loket voor alle hulpvragen? 

Winterplan  

Gouda Vitaal heeft in september haar 10-punten plan, lokale aanpak 

koopkrachtcrisis, gepresenteerd, omdat de huidige inflatie veel 

gevolgen heeft. Wij waren blij verrast dat het college plotseling het 

Winterplan aankondigde en gaan hier graag over in gesprek.  

Voorzitter, wij constateren dat de huurprijzen voor maatschappelijke 

organisaties niet zijn meegenomen in het Winterplan. Misschien 

logisch, omdat de gemeente zelf verhuurt. Wij constateren dat de 

verhoging van huurprijzen voor maatschappelijke organisaties op 

basis van het CPI indexcijfer nu wel heel slecht uitpakt en niet terecht 

is;  



niet alle organisaties worden even hard getroffen, maar met name 

voor de veldsportverenigingen pakt het onevenredig negatief uit. Op 

die manier wordt de energiecompensatie een sigaar uit eigen doos, 

en dat kan niet de bedoeling zijn. Hiervoor dienen wij een motie in.  

Vragen 

In de raadsmemo van afgelopen week staat dat de eerste 

aanvraagronde van de tijdelijke subsidie van 3 november t/m 27 

november loopt, Zijn er al contacten gelegd met verenigingen? Zijn zij 

op de hoogte van de data van deze eerste aanvraagronde?  

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Graag zien we dat Gouda zich aansluit bij het Jeugdfonds sport en 

cultuur, wat kan naast de Rotterdampas, zodat ouders contributie en 

sportkleding kunnen betalen. Immers, financiële problemen zijn 

allang niet meer beperkt tot de groep met een minimuminkomen tot 

130 procent.  

 

Zwemmen voor jongeren 

Als Gouda Vitaal vinden we zwemmen voor jongeren belangrijk. 

Verruim de mogelijkheden om gratis of tegen een laag tarief te 

kunnen zwemmen. U heeft van het Rijk 225.000 euro ontvangen als 

coronacompensatie, voor de zwemvoorzieningen. Echter, minder dan 

de helft is hier aan besteed en het  grootste deel gaat naar de 

algemene middelen. Het is een politieke keuze om het geld bestemd 

voor sport, beschikbaar te maken voor andere doeleinden. En als 

Gouda Vitaal zijn we daarover teleurgesteld en keuren het af. 

 

  



Duurzaamheid 
Dit college investeert veel in duurzaamheid; ook Gouda Vitaal vindt 
dit belangrijk, dus hiervoor onze steun. Maar wij vinden het 
belangrijk dat de overheid hier zelf de regie op houdt. De grote 
energiebedrijven verdienen momenteel miljarden aan de inwoners 
die hun energierekening betalen. Bij de presentatie van het 
bestuursakkoord heeft Gouda Vitaal al aangegeven dat wij graag een 
gemeentelijk energiebedrijf zien.  

 
Vragen:  

Staat de wethouder open voor alternatieven die aangedragen 

worden door de inwoners? Wat vindt de wethouder van het idee 

voor een gemeentelijk energiebedrijf?  

Kan het college aangeven hoe de woningcorporaties meedraaien in 

het verduurzamen van de woningen, als voorbeeldfunctie? 

 

Geen verhoging gemeentelijke lasten 

Gouda Vitaal wil geen verhoging van gemeentelijke lasten voor de 

inwoners. Gouda staat er financieel gezond voor. Gouda scoort zeer 

hoog als het gaat om de gemeentelijke lasten. De koopkrachtcrisis 

heeft te maken met extreme stijging van de lasten voor de 

huishoudens, en dat raakt ook de  midden inkomens. We vinden dat 

Gouda voor 2023 en evt. voor 2024 een korting op de gemeentelijke 

lasten  moeten toepassen, die minimaal gelijk is aan de beoogde 

stijging.  

 

Tenslotte dankt Gouda Vitaal de ambtenaren, Griffie en de catering 

voor hun inzet voor onze Raad. 

 

 


