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Mei is de maand van herdenking en 
viering. Zeventig jaar na de bevrijding 
herdenken wij de gevallenen, ook in 
Gouda. Daarnaast vieren wij onze vrijheid 
waar we dag in dag uit van mogen 
genieten. Het drukt ons weer met de neus 
op de feiten. Vrijheid is geen 
vanzelfsprekendheid. Ook dit jaar werd op 
een respectvolle wijze vormgegeven aan 4 
en 5 mei in Gouda. Iets dat het CDA 
Gouda koestert. 
 
Ook stond in mei de viering van 
Hemelvaart en het Pinksterfeest centraal. 
Dagen waarop het politieke werk naar de 
achtergrond verdwijnt en kerk, bezinning, 
familie en gezin voorop staan. Het 
inspireert om vervolgens weer volop aan 
de slag te gaan. Voor een sterk Gouda.  
 
Deze maand heeft de fractie van CDA –
Gouda zich in de raad vooral ingezet voor 
onze veiligheid, meer democratische 
controle in onze regio, het versterken van 
Gouda als krachtig merk door 
samenwerking te promoten met Parma en 
Rocquefort en het organiseren van een 
goede burger- en cliëntenparticipatie voor 
de Gouwenaar als het gaat om de zorg.   
 
Verder kijken wij uit naar het bezoek dat 
wij met u als CDA-leden brengen aan het 
Groene Hart Ziekenhuis de 19e juni. Wij 
hopen dat u zich opgeeft bij het bestuur en 
ontmoeten u er graag!  
 
Huibert van Rossum, Teun Hardjono, 
Eppy Boschma en Martijn van der Wind 
 

 

Gouda in top 10 Misdaadmeter 
Onze stad is in de Misdaadmeter 
gestegen van plek 11 naar 7, een forse 
negatieve uitschieter. Onder invloed van 
het grote aantal inbraken stormt Gouda nu 
de top 10 binnen. Fractievoorzitter Huibert 
van Rossum wil het probleem bij de wortel 
aanpakken. Zijn voorstel om de 
mogelijkheden van de nieuwe 
Rotterdamwet (wet bijzondere 
grootstedelijke problematiek) ook in 
Gouda te benutten werd in de raad 
gelukkig breed gesteund!  
 
 

 
 
De wet geeft de mogelijkheid om de 
leefbaarheid te verbeteren, onder andere 
door notoire overlastveroorzakers en 
mensen met een crimineel verleden te 
weren. Voor Gouda is dat - gezien de 
criminaliteitscijfers en ook het relatief hoge 
aandeel Marokkaanse Nederlanders 
daarin - van belang. Deze structurele 
aanpak kan helpen patronen en structuren 
te doorbreken. 
 
Gouda: krachtig merk 
Gouda is een krachtig merk. Dat biedt 
kansen voor economische ontwikkeling, 
marketing en toerisme. CDA 
burgerraadslid Martijn van der Wind pleitte 
in de raad voor een samenwerking met 
steden die tegelijkertijd een merknaam 
voor voedsel zijn. Dit kan lonend zijn voor 
Gouda als kaasstad. Gouda kan baat 
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hebben bij samenwerking met de 
Italiaanse stad Parma (ham) of het Franse 
Roquefort (blauwschimmelkaas). Het biedt 
kansen bieden voor Gouda om kennis en 
ervaring te delen bij het uitdragen, 
versterken en beschermen van het merk 
Gouda.   
 
CDA Gouda wil meer democratische 
controle in de regio 
Een structurele verbetering van het 
democratisch toezicht als het gaat om 
gemeenschappelijke regelingen in de 
regio is nodig. Dit heeft raadslid Teun 
Hardjono in de raad voorgesteld. 
Bijvoorbeeld door het toezicht door middel 
van een regio-raad voor deze regelingen, 
zoals ook in regio Dordrecht met een 
Drechtraad het geval is. De democratie in 
de regio wordt hierdoor verstevigd. 
Volgens Hardjono er nu te vaak sprake 
van te weinig democratische controle. 
Zeker met de decentralisaties waarbij zorg 
in regionaal verband wordt geregeld. De 
manier waarop dat gaat is nu niet 
transparant genoeg. Soms voelt het als 
tekenen bij het kruisje. Hardjono stelt voor 
de manier van werken structureel aan te 
pakken door bijvoorbeeld een regio-raad 
in te stellen. 
 
 
Zorg vraagt sterke burger- en 
cliëntenparticipatie 
Nu er zoveel verandert in de zorg, 
verandert ook de manier waarop de 
Gouwenaar zijn of haar stem kan laten 
horen als het gaat om beleidsvorming op 
dat terrein.  
 
De vertrouwde ‘WMO-raad’ en de 
‘Cliëntenadviesraad’ zijn daar 
onvoldoende op ingericht en de nieuwe 
landelijke wetten vragen om nieuwe 
afspraken. In Gouda is daar de afgelopen 
maand flink over gesproken. Het college 
stelde voor met twee raden te blijven 
werken terwijl CDA Gouda stelt – evenals 
de huidige WMO-raad- dat het werken met 
één nieuwe Goudse Adviesraad Sociaal 
Domein meer helderheid geeft. Helaas 
was er voor dat voorstel geen 
meerderheid.  
 

 
 
Wel komt er voor de nieuw te vormen raad 
en de Cliëntenadviesraad (die in een 
bredere vorm blijft), één voorzitter die de 
opdracht meekrijgt om toe te werken naar 
één raad. Het CDA heeft dat voorstel van 
PvdA en VVD gesteund. Raadslid Eppy 
Boschma noemde het ‘een stap in de 
goede richting’. Een soort ‘next best’. Zij 
benadrukte het belang van het goed 
regelen van de inspraak van Gouwenaars 
op het gebied van de zorg. Omdat het ons 
vanuit het CDA om mensen gaat.  
 
Bestemming PWA-kazerne 
Afgelopen maand vond een 
rondetafelgesprek plaats in het Huis van 
de Stad met bewoners vanuit Gouda-
Noord over de PWA-kazerne. In april 
verscheen een onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het college. Daaruit bleek 
niks nieuws onder de zon. Het niet-
betrekken van de bewoners vanaf het 
begin van de planvorming werd als groot 
probleem neergezet. Iets dat het CDA 
Gouda steeds al aankaart. Het advies 
luidde om een gesprek met bewoners en 
betrokken partijen El Wahda, Gemiva en 
de Ark aan te gaan. Tijdens die avond gaf 
El Wahda aan het islamitisch centrum wel 
te willen verkleinen tot een centrum voor 
1200 in plaats van 1500 mensen. Een 
handreiking die door de bewonersgroep 
Gouda Noord als volstrekt onvoldoende 
werd beschouwd.  
 
De komende weken zal het college met 
een plan moeten komen. Wat ons betreft 
een volledig plan waar draagvlak voor is, 
ook in de buurt. Daar lijkt het dus niet van 
te komen al volgen nog nieuwe 
gesprekken. De besluitvorming moet 
uiterlijk 8 juli plaatsvinden in de raad. 


