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Inleiding 
Zeven punten vatten het verkiezingsprogramma van CDA Gouda samen (cda.nl/zuid-

holland/gouda/verkiezingsprogramma). De punten komen niet uit de lucht vallen en krijgen al langer 

bijzondere aandacht vanuit het CDA Gouda. In de raadsperiode 2014-2018 hebben we er veel 

resultaten op geboekt!  

In de afgelopen jaren heeft CDA Gouda op al die zeven punten een heel scala aan resultaten 

neergezet. De eerste twee jaar als oppositiepartij en vanaf oktober 2016 als coalitiepartij na de start 

van een zakencoalitie in verband met de bestuurscrisis van die zomer. In het onderstaande staan in 

totaal een vijftigtal op een rij.  

Belangrijkste resultaten 

De belangrijkste resultaten betreffen de extra investeringen in sport, meer ruimte voor de 

Gouwenaar (kracht van de samenleving), lagere lasten voor huishoudens én meer investeringen in 

veiligheid.  

Om nog meer van onze idealen te kunnen waarmaken, blijven we ons volop inzetten voor de zeven 

hoofdlijnen die in ons verkiezingsprogramma terugkomen.  
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1. Een veilig en bruisend Gouda 
1. Meer investeringen in veiligheid 

Al langer pleiten we voor meer wijkagenten, camera’s en een strenge aanpak tegen de 

woninginbraken en andere vormen van criminaliteit. Er is daarom binnen de zakencoalitie meer geld 

vrij gemaakt om extra actie te kunnen ondernemen voor een veiliger Gouda. Het aantal inbraken 

daalt inmiddels iets.  

2. Antidiscriminatiebeleid krijgt concreet handen en voeten 

Vanuit de zakencoalitie is een nota anti-discriminatie gelanceerd met een concrete aanpak om 

discriminatie te lijf te gaan. Onderwijs, stages en werk vormen daarvoor de kern. Ook worden de 

meldingen over discriminatie via een pilot beter bijgehouden.  

3. Experimenteren met wiet? In Gouda niet! 

Omdat CDA Gouda de afspraak tijdens de onderhandelingen over een nieuwe zakencoalitie heeft 

gemaakt dat er in Gouda geen experimenten komen met wiet, komt er ook geen pilot in Gouda. Deze 

pilots staan opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Dankzij onze afspraken gaat de proef gelukkig 

de deur van Gouda voorbij.  

4. Radicalisering streng  aanpakken 

Meerdere keren hebben we een strenge aanpak van radicalisering bepleit. Ook in Gouda zijn jonge 

mannen en gezinnen vertrokken om te vechten voor IS. Onder meer zijn weerbaarheidstrainingen 

(anti-radicaliseringscursussen) opgezet die voorlopig ook gegeven blijven worden om mensen 

‘weerbaar’ te maken tegen extremistisch gedachtengoed en opkomend salafisme.  

5. Rotterdamwet op de agenda 

We hebben de Rotterdamwet op de Goudse agenda gezet. Bedoeld om bepaalde problemen in 

buurten of wijken flink aan te pakken. Ter beperking van overlast en criminaliteit kan dan worden 

besloten iemand niet langer te laten wonen in een bepaalde buurt of wijk maar over te plaatsen naar 

elders. 

6. Geen megamoskee  

Met andere partijen hebben wij in meerderheid geen goedkeuring verleend aan een voorstel van het 

toenmalige college van B&W voor een krediet om de PWA kazerne om te vormen tot een islamitisch 

centrum. Wij zagen geen grond om met gemeenschapsgeld de moskee te financieren. Wel vinden wij 

dat de moslimgemeenschap een goede locatie verdiend om bijeen te kunnen komen.  

7. Geen haatimam in Gouda  

Ten tijde van de inzameling van geld voor de aankoop van de PWA kazerne en die om te bouwen tot 

een islamitisch centrum, is meerder keren Tarik Ibn Ali in Gouda geweest voor fondswerving. Wij 

hebben dat altijd bekritiseerd en bepleit deze imam de toegang te weigeren in Gouda. Op grond van 

de wet- en regelgeving zag het stadsbestuur daartoe geen mogelijkheden. Wij pleiten daarom ook 

landelijk voor het aanpassen van wet- en regelgeving zodat dit wel aangepakt kan worden. Een 

pamflet dat hiertoe oproept hebben we Sybrand Buma overhandigd tijdens een werkbezoek dat hij 

bracht aan Gouda. Inmiddels is Tarik Ibn Ali in het buitenland opgepakt en zit hij vast. 
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2. Samenleven doen we met elkaar 
8. Westergouwe  

Maak de nieuwe wijk Westergouwe ook architectonisch interessant was de kern van een 

aangenomen motie in 2017. Geen eenheidsworst maar creatief ontwerpen zodat de wijk een 

aantrekkelijke woonwijk wordt. 

9. Betaald parkeren nooit zonder draagvlak 

Verandering (betaald) parkeren in Gouda kan niet plaatsvinden zonder draagvlak in de buurt waar 

invoering betaald parkeren speelt. Bewoners dienen betrokken te worden bij wat er wel of niet gaat 

gebeuren rondom parkeren in eigen straten. Amendement hiertoe is aangenomen bij 

mobiliteitsvisie.  

10. Aantrekkelijker buitenzwembad 

Quickscan wordt uitgevoerd om te bezien of en zo ja, hoe de aantrekkelijkheid van het 

buitenzwembad kan worden vergroot. SP en CDA Gouda hebben dit voorstel samen gedaan en een 

meerderheid in de raad steunde dit.  

11. Twee ton bezuiniging op sport van tafel 

Het college dat in 2014 aantrad wilde maar liefst twee ton bezuinigen op sport. Dit tegen het zere 

been van ons. Bij de start van de zakencoalitie in 2016 hebben we dit vreemde voornemen weten om 

te bouwen tot investeringen in sport in plaats van erop te bezuinigen.  

12. Rugbyveld uitbreid 

 Het rugbyveld van de Rugbyvereniging is uitgebreid en vernieuwd kort nadat de zakencoalitie van 

start ging. Een belangrijk speerpunt voor ons. 

 

13. Sportstimuleringsfonds 

Fonds voor sportverenigingen is opgezet om verenigingen te stimuleren sport en het sociaal domein 

met elkaar te verbinden en daartoe ook die verenigingen in staat te stellen. Er zit 125.000 in het 

fonds.  

14. Nieuwe sporthal  

Gouda krijgt bij het Groenhovenbad een nieuwe sporthal zodat Gouwenaars voor hun sport , 

trainingen en wedstrijden gewoon in Gouda terecht kunnen en niet naar omliggende plaatsen 

hoeven. Het besluit daartoe is genomen en er is geld voor beschikbaar.  

15. Sportverenigingen meer zekerheid 

Nieuwe afspraken met Sport.Gouda zijn gemaakt voor 5 jaar zodat zekerheid wordt geboden aan de 

sportverenigingen over tarieven en inspanningen die voor en met hen worden verricht. Met speciale 

aandacht voor de verbinding tussen sport en het sociaal domein, gezondheid, integratie en de 

aanpak tegen eenzaamheid in Gouda. Dit geeft verenigingen meer zekerheid over wat ze kunnen 

verwachten de komende jaren.  

16. Buitenspeelpakketten voor kinderen 

Bij de jaarlijkse buitenspeeldag delen we buitenspeelpakketten uit aan kinderen en hun ouders om 

het buitenspelen te stimuleren. Het is gezond en goed voor de samenwerking met elkaar.  
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17. Marco Kasteleinfonds 

Het Sport- en spelfonds dat is vernoemd naar voormalig wethouder Marco Kastelein is in het leven 

geroepen en vanuit het fonds worden – na inschrijving en verkiezing – een aantal sport – een aantal 

verenigingen blij gemaakt met een financiële bijdrage om sport en spel vorm te geven.  

18. Steun voor Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis en AV Gouda 

Donatie aan AV Gouda na de brand, donatie aan Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis voor de 

aanleg van een speelplek kinderen. Zo laten we ook in de praktijk het ‘omzien naar elkaar’ zien en 

stimuleren verenigingen en initiatieven gericht op speelplekken voor kinderen.  
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3. Gouda dichtbij in eigen buurt en wijk 
19. Wat een misère zonder hertenkamp en volière  

We hebben hard gestreden voor het behoud van het hertenkamp en de volière in het Van Bergen 

IJzendoornpark. De vorige coalitie die in 2014 van start ging bezuinigde op de taken van Cyclus 

waardoor het onderhoud voor hertenkamp en volière eenvoudigweg werd geschrapt. We hebben 

meteen een debat aangevraagd met wethouder Niezen van Groen Links onder het motto ‘wat een 

misère zonder hertenkamp en volière’. Door grote druk vanuit de raad, door landelijke publiciteit en 

eigen initiatief van buurtbewoners is een oplossing gevonden zodat hertenkamp en volière blijven. 

20. Meldpunt Openbare Ruimte 

Het beter opvolgen van meldingen en de mogelijkheid inbouwen om meldingen ook via WhatsApp te 

kunnen melden.   

21. Geen speelplekloze buurten in Gouda  

CDA Gouda heeft pleidooi opgebracht om beleid voor het aantal speelplekken in buurten te wijzigen 

omdat anders op termijn speelplekloze buurten ontstaan. We zetten alles op alles om dat te 

voorkomen.  

22. Groen moet je doen 

De werkwijze om mee te doen en de spelregels voor ‘groen moet je doen’ zijn op verzoek van ons 

aangepast. Dit omdat er af en toe – bij het ontstaan van klachten over initiatieven van Gouwenaars – 

wel heel snel werd berispt zodat mensen ‘groen moet je doen’ liever kwijt dan rijk waren. De 

aanpassing betekent dat bij klachten eerst wordt gestimuleerd dat mensen met elkaar het gesprek 

aangaan en er zelf uitkomen. Dat bevordert de deelname aan ‘groen moet je doen’ en is goed voor 

een Groen Gouda.  
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4. In Gouda zorgen we voor elkaar 
23. Visie ‘zorg voor elkaar’ 

 Met CDA afdelingen vanuit de gemeenten Midden-Holland een visie op zorg gelanceerd in augustus 

2014 en deze onder meer besproken met bewoners en personeel van de Prinsenhof in Gouda. 

Uitgangspunt daarin: ‘zorg voor wie zorg nodig heeft’.  

24. Meer steun voor Mantelzorg 

Meer ondersteuning voor de mantelzorger. Begin 2016 lanceerden we een pamflet hierover. Dat 

mondde uit in een motie die door de hele raad is aangenomen gericht op het meer en beter 

ondersteunen van de mantelzorger in Gouda. Inmiddels is er een vernieuwde toelage huishoudelijke 

hulp voor mantelzorgers gekomen zodat mantelzorgers tegen een tarief van 5 euro per uur 

huishoudelijke hulp kunnen blijven inkopen. Ook is er de mantelzorgpas en respijtzorg. Daarnaast 

zetten we op de dag van de mantelzorger hen met een compliment extra in het zonnetje.  om 

daarmee alle mantelzorgers een hart onder de riem te steken.  

25. Verlaging Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Toen meer taken van het rijk naar de gemeente werden overgedragen over de zorg, bleek al snel dat 

in Gouda mensen die bijvoorbeeld begeleiding nodig hadden of huishoudelijke hulp ontzettend hoge 

Eigen Bijdragen moesten betalen. Soms wel tot 5 x hoger dan ze eerder gewend waren. We hebben 

dit vele malen aan de kaak gesteld en per 2017 is de Eigen Bijdrage mede door onze aanhoudende 

lobby sterk verlaagd. Ook is er in de zakencoalitie waar we in deelnemen een speerpunt van gemaakt 

om zorg goed te regelen voor de Gouwenaar.  

 

26. Aanpak tegen eenzaamheid op de agenda 

In Gouda is eenzaamheid een issue. We hebben dit op de agenda gezet door onder meer vragen aan 

het College te stellen en gestimuleerd dat onder meer ‘Coalitie Erbij’ activiteiten onderneemt in de 

aanpak tegen eenzaamheid en er met verschillende organisaties die hieraan werken goed wordt 

samengewerkt. Ook hebben we gepleit voor het vaker dan 1 x per 5 jaar bezoeken van onze ouderen. 



 

- 8 - 
 

We zette door op dit punt omdat het nog niet gerealiseerd is. Daarnaast brengen we elk jaar met 

Pasen onze ouderen in Gouda een paasgroet.   

27. AED’s daar red je levens mee.  

Raadsleden en leden van het College gaan een cursus reanimeren volgen om daarmee te bevorderen 

dat het aantal vrijwilligers die kunnen reanimeren in Gouda toeneemt. 

28. Meer helderheid voor Jeugdzorg 

Binnen maximaal 8 weken krijgt iemand die een jeugdzorgaanvraag doet helderheid of de aanvraag 

wordt toegekend. Dit was altijd al de bedoeling maar het bleek dat er nogal wat licht zat tussen de 

theorie en de praktijk. We hebben daarom een amendement ingediend om de 8 weken termijn in de 

regelgeving zelf op te nemen zodat er meer helderheid over bestaat hoe het moet gaan waarbij 

spoedsituaties uiteraard direct ter hand worden genomen.   

29. Piepsysteem om armoede te lijf te gaan 

 Voor mensen met hoge lasten en per saldo bijna geen inkomen waardoor ze maandelijks bijna niks 

te besteden hebben, kunnen zich melden bij de gemeente. Ook voor hen wordt dan bezien of er 

speciale ondersteuning kan worden geregeld om deze armoedesituaties te lijf te gaan. 

30. Voorkomen schulden statushouders  

Toezegging aan CDA Gouda dat mensen die als statushouder in Gouda komen wonen niet al op 

voorhand in de schulden komen omdat ze hun uitkering nog niet ontvangen en het geld dat ze van 

het COA ontvingen (leefgeld) in mindering krijgen op hun uitkering. Hier zal maatwerk worden 

geleverd om te zorgen dat statushouders écht mee kunnen doen in Gouda.  
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5. Werken aan degelijk economisch perspectief 
31. Gouda internationaal op de kaart 

Motie over internationale stadsmarketing is aangenomen om te bevorderen dat wij in samenwerking 

met andere plaatsen in Europa, die tevens merknaam zijn (Rocquefort, Parma), samenwerken om 

Gouda beter op de kaart te zetten en handelskansen te vergroten. Dit komt het aantal banen in onze 

stad en het imago van Gouda ten goede.  

32. Nabuurschap voorop 

Motie nabuurschap is aangenomen om te bevorderen dat beleid in een gemeente dat ook van 

invloed is op een buurgemeenten altijd in goed ‘nabuurschap’ tot stand komt. Dat ging bijvoorbeeld 

mis toen de gemeente Zoetermeer de Holland Outlet Mall wilde. Wij hebben stevig ingezet dit te 

voorkomen, wat met vereende krachten van velen is gelukt. .  

33. Geen luiertax bij afval scheiden loont 

Motie afval scheiden loont aangenomen om te bevorderen dat mensen die zonder dat ze er direct 

invloed op uit kunnen oefenen toch relatief meer afval hebben. Onder meer worden mensen met 

veel medisch afval tegemoet gekomen in hun kosten. Het pleidooi van ons om een luiertax voor 

gezinnen te voorkomen werd niet gehonoreerd. Daarom staat die wens in ons nieuwe 

verkiezingsprogramma. Gezinnen met jonge kinderen en daardoor veel luierafval, verdienen ook een 

tegemoetkoming zodat afval scheiden écht loont voor iedereen.  

 

 

34. Gouda niet op slot 

De voorgenomen aanleg van een knip in de Bodegraafsestraatweg, op de Singels en bij de Nieuwe 

Veerstal is van tafel. Was dit voorstel wel doorgegaan dan zou doorgaand verkeer niet meer door 

Gouda kunnen zonder dat er alternatieven waren. Te nemen maatregelen voor het ontmoedigen van 

doorgaand verkeer door Gouda zal door het amendement tot stand moeten komen in overleg met 

bewoners en ondernemers en het uiteindelijke plan zal eerst weer aan de raad worden voorgelegd.  
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35. Handhaven fietsparkeren  

Een motie is aangenomen om te zorgen dat er meer en intensiever wordt gehandhaafd als het gaat 

om het parkeren van fietsen. Vaak parkeren fietsers hun fiets lukraak in de stad waardoor er 

chaotische situaties ontstaan.  

36. Chaotisch fietsparkeren aanpakken 

Ook is een motie aangenomen met een pleidooi om fietsers die hun fiets willen parkeren in de 

Binnenstad ook meer plek te bieden waar dat kan. Nu er bijvoorbeeld achter de Waag fietsklemmen 

zijn verdwenen, doet iedereen maar wat. Er komen in ieder geval fietsvakken die een betere leidraad 

vormen voor mensen waar ze met hun fiets terecht kunnen. Bovendien is er meer geld voor 

uitgetrokken om een einde te maken aan het chaotisch fietsparkeren.  

37. Schoolzones Plaswijckweg 

Met alle partijen in de raad hebben wij een voorstel ondersteund om de verkeersveiligheid op de 

Plaswijckweg te bevorderen. Er komen schoolzones op deze weg.  

38. Bejegening mensen bijstandsloket verbeteren 

De bejegening van mensen in de bijstand bij het bijstandsloket wordt verbeterd. We kregen hierop 

een toezegging na een kritisch rapport over de ondersteuning vanuit de gemeente aan mensen in de 

bijstand.  

39. Koopzondagen 

Deze zijn niet uitgebreid de afgelopen periode waarin de zakencoalitie actief is. Hierover is een 

expliciete afspraak gemaakt.  

40. Werkzoekenden in opleiding en aan de slag bij Centric  

Centric, de gemeente en het UWV werken samen en hebben afspraken gemaakt zodat er bijna 15 

werkzoekenden met een opleiding bij Centric starten. Zo kunnen werkzoekenden instromen bij 

Centric. Goede afspraken van onze wethouder van Gelder vanuit het College B&W in mei 2017. 
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6. Een duurzaam Gouda 
41. Meer groen in de wijk 

Een amendement is aangenomen dat regelt dat er niet alleen bij nieuwe bouwprojecten door de 

projectontwikkelaar groen op de projectlocatie zelf moet worden aangelegd, maar dat die aanleg ook 

kan over de hele wijk heen. Zo ontstaat meer stimulans bij projectontwikkelaars om per saldo meer 

groen aan te leggen in wijken.  

42. Innovatie bij riolering 

In Gouda wordt de vernieuwing van de riolering drastisch aangepast. Een motie is aangenomen om 

ervoor te zorgen dat steeds de nieuwste en meest innovatieve toepassingen worden benut. Dit om 

een duurzaam rioleringsstelsel te bevorderen dat lang meegaat. 

43. Gasloos bouwen in Westergouwe 

Een motie is aangenomen dat nieuwbouw (nieuwe fase) voortaan gasloos wordt aangelegd. 

 

44. Aardwarmte en energietransititie 

Aardwarmte blijft mogelijk in Gouda. Als alternatief voor aardgas in Gouda, dit is geregeld door een 

concept-motie van Groen Links over ‘geen gasboringen’ zodanig aan te passen dat aardwarmte er 

niet door wordt geblokkeerd. In de energietransitie zal een mix van energiebronnen nodig zijn, waar 

slim op moet worden ingespeeld.  
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7. Ruimte voor de Gouwenaar 
45. Audite et alteram partem 

Spreuk ‘Audite et alteram partem’ (Hoort ook de andere kant, hoor & wederhoor) geplaatst in de 

raadszaal. 

 

46. Right to challenge ingevoerd 

Het recht om taken van de gemeente over te nemen is een feit. Een motie is erover ingediend 

waarna de zakencoalitie de uitvoering van de motie ter hand heeft genomen.  

47. Bruggenbouwer in de bestuurscrisis 

In de zomer van 2016 kwam het college van Burgemeester & Wethouders ten val. In het 

daaropvolgende onafhankelijke onderzoek naar de vorming van een nieuw stadsbestuur kwam naar 

voren dat het CDA door veel partijen nadrukkelijk als nieuwe partner werd gewenst en werd 

uitgenodigd deel te nemen aan een nieuw College van B&W. De zakencoalitie werd verbreed omdat 

meerdere nieuwe partijen bereid waren toe te treden. Daarmee kwam vernieuwing tot stand en ook 

werden inhoudelijk belangrijke nieuwe afspraken gemaakt, onder meer investeringen in sport en het 

programma ‘Kracht van de Samenleving’. Om die reden  stemde CDA Gouda in om toe te treden tot 

de nieuwe zakencoalitie en vervulde hiermee een rol als bruggenbouwer.  

48. Witboek ‘Parkeren digitaal, niet automatisch ideaal’ ingediend 

Het witboek werd ingediend om te zorgen dat mensen die niet automatisch meekunnen in de 

digitale wereld ook mogelijkheid voor persoonlijke assistentie behouden. De menselijke maat.  

49. Programma Kracht van de samenleving op de kaart 

Een programma dat is geïntroduceerd om te bevorderen dat beleid mét de Gouwenaar wordt 

gemaakt en niet ‘over hun hoofden’ heen. Adequaat communiceren over beleid is een belangrijk 

speerpunt binnen dit programma dat voor het hele College geldt en een kanteling betekent, ook voor 

het ambtelijk apparaat. Onder meer is een conferentie georganiseerd ‘onderwijs & arbeidsmarkt’ 

met extra aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en stages. En een 

conferentie ‘Samen Gouda’  waarbij de uitkomsten worden benut voor een visie op integratie met 

concrete actiepunten.  



 

- 13 - 
 

50. Lagere lasten voor huishoudens 

Lagere lasten voor huishoudens en lagere schulden voor de gemeente 

51. #WhatsUp in Gouda campagne gelanceerd 
Deze campagne is ingevoerd zodat CDA Gouda voor het innemen van standpunten en het opwerpen 
van punten in de raad zich voortdurend laat inspireren door punten die vanuit de Gouwenaar 
belangrijk worden gevonden. Vanuit het uitgangspunt ‘Samen maken we de stad’. Inmiddels is ook 
een WhatsApp-nummer geopend (06 17 060 769) waarop suggesties kunnen worden doorgegeven. 
  

 


