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 Voorwoord

Het is bijna zover. Woensdag 16 maart 2022 mogen we weer gebruik maken van 
ons stemrecht voor de Goudse gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van de 
verkiezingen bepaalt de koers van Gouda voor de komende vier jaar. Gaan we door 
op de huidige weg of kiezen we voor verandering? Wat de VVD Gouda betreft valt 
er deze verkiezingen echt wat te kiezen en dus te veranderen. 

Trots zijn we te mogen wonen en werken in een historische stad waar het water al 
eeuwen door grachten en singels stroomt. Een stad waar ondernemers de ruimte 
krijgen om te ondernemen en zorgen voor werkgelegenheid. Samen met vele andere 
aangename zaken maakt dat Gouda tot een prachtige stad. Er kunnen echter nog 
heel veel dingen beter. Verbeteringen waar de VVD Gouda zich de komende vier jaar 
keihard voor wil inzetten.

De VVD staat voor een veilig en leefbaar Gouda. Hulpdiensten en de gemeentelijke 
organisatie werken dag en nacht aan een veilig Gouda. Dit werk moeten zij altijd veilig 
kunnen doen. Om de veiligheid voor onze inwoners, ondernemers en hulpverleners 
te verbeteren wil de VVD dat alle instrumenten gebruikt worden om criminelen en 
overlastplegers op te sporen en aan te pakken. In Gouda is geen plek voor zware en 
ondermijnende criminaliteit. Wanneer een preventieve of ondersteunende aanpak niet 
werkt, aarzelen we niet om een harde aanpak te kiezen.

Gouda dient een plek te zijn waar er voor iedereen een passend huis is met vol-
doende doorstroommogelijkheden. De VVD kiest hierbij voor bouwen voor Gouwe-
naars, de mensen die wonen en werken in de stad. Mensen die bijdragen aan Gouda 
of dat vele jaren hebben gedaan moeten betaalbaar en passend kunnen wonen. 
Daarnaast moet Gouda worden verduurzaamd zonder overhaaste en onomkeerbare 
beslissingen. Maatregelen dienen proportioneel en betaalbaar te zijn voor inwoners en 
ondernemers. 

De VVD staat voor een stad waar iedereen gelijkwaardig is en niemand wordt uitge-
sloten op basis van geslacht, afkomst, religie, geaardheid of op welke grond dan ook. 
Wel is het essentieel dat je bereid bent bij te dragen aan de stad en bereid bent te 
integreren. Gouda is een diverse stad waar iedereen een menswaardige en eerlijke 
behandeling krijgt. We moeten hierbij wel kritisch blijven kijken naar de draagkracht en 
leefbaarheid van de stad. Zaken als een asielzoekerscentrum worden altijd zorgvuldig 
afgewogen en mogen nooit ten koste gaan van inwoners en ondernemers. 

De VVD blijft inzetten op lage gemeentelijke lasten zoals ozb, leges en parkeerkos-
ten. De VVD is ervan overtuigd dat de lasten omlaag kunnen. Wij willen een efficiënte 
en betrouwbare gemeente. De VVD wil het initiatief zo veel mogelijk bij inwoners en 
bedrijven leggen. De gemeente staat ten dienste van haar inwoners, ondernemers en 
instellingen. Een houding van: ja mits. In plaats van: nee, tenzij.

Het verkiezingsprogramma is mede tot stand gekomen dankzij de waardevolle inbreng 
van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij willen Gouda allemaal mooier 
maken. Dat is volgens ons de kern en daarmee gaat de VVD aan de slag.

Waar staat de VVD Gouda voor, hoe zien we onze stad de komende jaren en wat 
willen we veranderen? Dat kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma en hopelijk kiest 
u op 16 maart 2022 voor de VVD.  Hoe groter de VVD Gouda wordt, hoe meer we voor 
u kunnen realiseren. 

Stem in Gouda op de VVD!

Kevin de Jonge 
Lijsttrekker VVD Gouda
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 Energie en 
 Duurzaamheid
De VVD zet zich in om Gouda de komende jaren duur-
zamer te maken. De VVD pleit voor een route waarbij de 
klimaatdoelen van 2050 gehaald worden. Met oog voor 
draagvlak en de belangen van inwoners. De VVD is tegen 
onverantwoorde en dure keuzes.

De VVD vindt het essentieel dat er voldoende draagvlak is 
onder de Goudse bevolking voor de klimaatplannen. Maat-
regelen moeten proportioneel en betaalbaar zijn voor inwo-
ners en ondernemers. Voor elke te nemen maatregel moet 
gelden dat deze het meeste milieuwinst oplevert. Energie is 
een van de belangrijkste voorzieningen in onze samenleving. 
Wij kunnen niet zonder een robuuste en betrouwbare ener-
gievoorziening en we moeten de oplossing van dit vraag-
stuk niet op het bord van de burger neerleggen. We moeten 
voorzichtig zijn met het nemen van beslissingen over de 
energievoorziening omdat dit inwoners van Gouda in grote 
problemen kan brengen. 

De VVD is tegenstander van onverantwoorde en onuit-
voerbare plannen. De gemeente sluit bij het halen van de kli-
maatdoelen zo veel mogelijk aan op (landelijke) publiek-pri-
vate projecten die grote besparingen opleveren. Lokale 
gemeentelijke initiatieven moeten werkelijk iets bijdragen en 
niet gemotiveerd zijn door symboolwaarde. Zo wil de VVD af 
van niet-effectieve lokale subsidies als 30 euro vergoeding 
op de aanschaf van een regenton. Deze subsidies kosten 
meer dan ze opbrengen. Maatregelen die we nemen moe-
ten dan ook gebaseerd zijn op een goede businesscase en 
gedegen belangenafweging. De gemeente moet inwoners 
en bedrijven in beweging krijgen door goede voorlichting en 
door aanpassingen laagdrempelig te maken. Bijvoorbeeld 
door de inzet van energiecoaches en collectieve inkoop of 
aanpassingen.

De Goudse ambitie om in 2040 versneld van het aardgas af 
te gaan kan pas realiteit worden als er een duidelijke route 
is naar een betrouwbare energievoorziening die mede is 
gebaseerd op duurzame energiebronnen. Die route is er nu 
niet en Gouda dreigt in een ‘duurzaamheidsvacuüm’ terecht 
te komen. De VVD werkt aan realistische en rationele oplos-
singen. De plannen om sommige wijken nog eerder van het 
gas af te halen bekijken wij kritisch. De landelijke ervaringen 
in de zogeheten proeftuinen aardgasvrije wijken zijn bijvoor-
beeld negatief. Het is niet effectief en ook nog eens erg 
duur om bestaande woningen van het gas af te halen. De 
VVD wil dat het gasleidingennetwerk in de stad behouden 
blijft. In de toekomst kunnen deze leidingen een rol spelen 
in de energietransitie , bijvoorbeeld voor de toepassing van 
waterstof. 

ENERGIE

DUURZAAM

WONEN

“Het is niet effectief en ook nog eens  
erg duur om bestaande woningen  

van het gas af te halen...”
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betrekking tot de maximale verhouding sociale huurwo-
ningen per wijk dienen te worden nagekomen. Sociale 
huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig 
hebben. Sociale huurwoningen zijn voor de gemeente 
bovendien duurder dan andere woningen. De VVD wil 
vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken met 
betrekking tot de percentages sociale huurwoningen per 
wijk. De gemeente spreekt woningcorporaties verder aan 
op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. 
Hierdoor komen woningen weer vrij voor wie ze daadwer-
kelijk bedoeld zijn: mensen die vanwege hun inkomen recht 
hebben op een sociale huurwoning.

De woningnood is groot en dit vraagt onorthodoxe maatre-
gelen en een ander woningmarktbeleid. Er moet nog meer 
worden ingezet op de transformatie van kantoren naar 
woningen. Bewoning boven winkelpanden moet makkelijker 
kunnen. De VVD wil meer tempo in vergunningstrajecten 
voor grote en kleine bouwprojecten met een integrale 
beoordeling via één loket. Hierbij wordt ook meegenomen 
op welke manier gemeente en ontwikkelaars elkaar kunnen 
ondersteunen om de woningbouw verder te versnellen. 
De gemeente maakt met ontwikkelaars afspraken over 
de bouw van betaalbare en aantrekkelijke huur- en koop-
woningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar starters en 
middeninkomens.

Bestemmingsplannen dienen zo flexibel mogelijk te worden 
gemaakt, natuurlijk binnen de grenzen van ons beschermde 
stadsgezicht. Wij willen geen gedetailleerde vastleggingen 
van wat niet mag. De discussie over de indeling van de tuin 
of de kleur van de tegels moet voorkomen worden. Gebie-
den die nu nog niet in aanmerking komen voor woningbouw 
moeten versneld geschikt kunnen worden gemaakt voor (tij-
delijke) woningbouw. Woningeigenaren dienen meer ruimte 
te krijgen om hun woning te gebruiken en te verbeteren, 
mits het geen overlast voor de buurt oplevert. Het nut en 
functioneren van de adviescommissies (o.a. welstandscom-
missie) dient kritisch bekeken te worden.

Voor ouderen en mensen met een beperking die zorg op 
maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling 
van nieuwe woonvormen. Zij moeten zo veel als moge-
lijkheid in de nabijheid van hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen. Het aantal eenpersoonshuishoudens zal in 
de toekomst verder stijgen. We blijven inzetten op betere 
regionale afstemming met buurgemeenten van de woning-
marktbehoefte.

Garantstellingen, subsidies en leningen voor (het bouwen 
van) woningen dienen effectief te worden verstrekt. Deze 
stimuleringen moeten volgens de VVD vooral terechtkomen 
bij starters en middeninkomens. Als bestaande regelingen in 
de praktijk niet werken dan dienen deze te worden geëva-
lueerd. 

De VVD wil snel starten met doordachte maatregelen die 
op korte termijn de meeste energiebesparing opleveren. 
We moeten de komende periode alles op alles zetten om 
woningen en kantoren te isoleren op een manier die voor 
iedereen betaalbaar is. De VVD wil ook meer mogelijkheden 
voor zonneboilers in woningen. Door gebruik te maken van 
zonneboilers verminder je het gasverbruik aanzienlijk en is 
het daardoor ook nog eens goed voor de portemonnee 
van de inwoners van Gouda. Energie die niet wordt verbruikt 
hoeft immers ook niet te worden opgewekt en het draagt bij 
aan beperking van de uitstoot van CO2. 

Het grondoppervlak van de gemeente Gouda is beschei-
den. De VVD wil daarom geen extra windmolens binnen de 
gemeentegrenzen. De overlast hiervan voor omwonenden 
weegt niet op tegen de energieopwekking. De VVD wil de 
komende jaren zonnepanelen aanleggen op zoveel mogelijk 
daken en gebouwen. Nieuwe toepassingen van zonnepa-
nelen nemen naar verwachting de komende jaren sterk toe. 
Denk hierbij aan geluidsschermen langs wegen en zonne-
cellen in dakpannen. Bij de aanleg van bouw- en infra-
projecten houden we hier al zo veel als mogelijk rekening 
mee. Ook stimuleren we bedrijven om vrijwillig op hun grote 
daken zonnepanelen te plaatsen.

De ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking, 
energiedistributie, energieopslag, uitstootreductie en elek-
trificatie van mobiliteit en huishoudens gaan razendsnel. 
Dit zorgt voor een sterk stijgende en een sterk wisselende 
belasting van het elektriciteitsnet. Dit veroorzaakt nu al 
technische problemen bij netbeheerders waardoor grote 
investeringen in het elektriciteitsnet noodzakelijk zijn. Wij zien 
een toekomst waarin het slim schakelen van verbruikers en 
leveranciers van stroom in combinatie met lokale energie-
opslag in de vorm van warmte, elektriciteit of waterstof een 
integraal onderdeel vormt van toepassingen van duurzame 
energiebronnen. Wij vinden het belangrijk dat er in alle 
beslissingen en plannen die betrekking hebben op onze 
energievoorziening ruimte blijft voor innovatie. 

 Wonen en  
 Wijkontwikkeling
Gouda is een prachtige stad om te wonen. Eigen won-
ingbezit zorgt voor welvaart en daarmee voor een 
aangename en veilige leefomgeving. De VVD kiest voor 
bouwen voor Gouwenaars: leerkrachten, verplegend per-
soneel en agenten die werken in de stad moeten hier ook 
betaalbaar kunnen wonen.

De VVD wil dat er voldoende koopwoningen zijn. Zowel voor 
starters, voor mensen met een middeninkomen als voor 
inwoners die willen doorstromen naar een andere woning. 
De VVD kiest voor bouwen voor Gouwenaars: leerkrachten, 
verplegend personeel en agenten die werken in de stad 
moeten hier ook betaalbaar kunnen blijven wonen. Als er 
gezinsuitbreiding komt moeten zij niet de stad uit worden 
gejaagd maar juist kunnen blijven wonen in Gouda.  
Wij willen een betere verhouding tussen koopwoningen 
en sociale huurwoningen. Eerder gemaakte afspraken met 

“Wij willen een betere verhouding  
tussen koopwoningen en  
sociale huurwoningen...”
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De VVD pleit voor inzet van onconventionele en innovatieve 
middelen bij de bestrijding van criminaliteit en overlast. Wij 
willen dat álle instrumenten gebruikt worden om raddraai-
ers op te sporen en aan te pakken. Technologie helpt de 
veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
cameratoezicht, bodycams en de inzet van drones. Gerichte 
kentekenherkenning dient mogelijk te zijn bij de aanpak van 
woninginbraak. Het consequent volgen van veelplegers 
door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, 
park of wijk) worden gebruikt om criminaliteit of overlast 
tegen te gaan.

Sommige criminelen vertonen zwaar recidief of ernstig 
crimineel gedrag. Bij deze mensen werkt een zachte aan-
pak en intensieve begeleiding niet. In de aanpak van deze 
dadergroep wordt er maximaal ingezet op het verstoren van 
de criminele activiteiten en het leefpatroon. Het actief kun-
nen volgen is daarbij onder voorwaarden een optie. Alleen 
door een hard en consequent beleid kunnen hier patronen 
doorbroken worden. Dit vraagt een lange adem en een ver-
steviging van de capaciteit van handhavende instanties.

De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn 
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschik-
king staan om de openbare orde te handhaven en overlast 
te bestrijden. Te denken valt het afkondigen van gebieds-
verboden, het openbaar maken van camerabeelden via 
de gemeentewebsite, groepsverboden, samenscholings-
verboden, een noodbevel, afkondigen van een noodver-

 Openbare Orde en  
 Veiligheid
Politieagenten en handhavers werken dag en nacht aan 
een veilig Gouda, zij moeten hun belangrijke werk blijven 
voortzetten. De VVD wil dat álle instrumenten gebruikt 
worden om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. In 
Gouda is geen plek voor zware en ondermijnende crimi-
naliteit. Dat pakken we dan ook hard aan.

De VVD wil meer blauw op straat. De politie dient zichtbaar 
te zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen 
voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente spant zich in 
voor voldoende wijkagenten. Extra Buitengewone Opspo-
ringsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, hand-
having en bestrijding van woninginbraak en criminaliteit.

De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en 
overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en 
aangepakt. Wij willen inzetten op een goede mix van het 
voorkomen van overlast en criminaliteit (preventieve wer-

king) en het consequent bestrijden van overlast (repressieve 
werking). Daar waar sprake is van overlast door jongeren, 
treedt de gemeente consequent op. Dat ouders van deze 
jongeren vroegtijdig worden aangesproken op het gedrag 
van hun kinderen moet niet meer dan normaal zijn. Waar 
mogelijk draaien ouders voor de kosten van de aangerichte 
schade op.

Thuis in Gouda
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ordening, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke 
ophouding en toezicht op openbare vermakelijkheden en 
inrichtingen. Hardnekkige overlastgevers krijgen vaker een 
gebiedsverbod opgelegd en worden bij herhaling beboet 
of strafrechtelijk vervolgd. De gemeentelijke processen 
worden zo ingericht dat deze middelen snel en effectief 
ingezet kunnen worden zodat criminaliteit en overlast direct 
en adequaat kan worden verstoord.

In Gouda is geen plek voor zware en ondermijnende  
criminaliteit. Dat pakken we dan ook hard aan. Woning- 
en, bedrijven en winkels die als centrum of dekmantel 
dienen van criminaliteit worden gesloten. We zetten meer 
in op preventie en signalering. Het (anoniem) melden van 
situaties, die niet in orde lijken, moet makkelijker worden 
voor inwoners en ondernemers. De VVD wil meer integrale 
handhavingsacties, waarbij gemeente en politie samen 
met andere handhavende instanties een gebied schoon-
vegen. Deze acties waarbij geld, drugs en dure auto’s in 
beslag worden genomen, hebben een afschrikwekkend 
effect.

Extra inzet van surveillancecapaciteit hebben een aantoon-
baar effect op de daling van woninginbraken en worden 
verder uitgebreid. Het moet voor inwoners makkelijker en 
laagdrempeliger worden om (anoniem) aangifte te doen.

Coffeeshops in het centrum veroorzaken stelselmatig 
overlast en zijn slecht voor de uitstraling van de binnen-
stad: verkeersoverlast, intimidatie, het illegaal dealen van 
drugs en een afname van het veiligheidsgevoel. Daarom is 
sluiting altijd een reële optie, en geen laatste redmiddel. De 
gemeente moet eindelijk concrete plannen maken om in 
de toekomst coffeeshops naar de rand van de stad, buiten 
woonwijken te verplaatsen zodat veiligheid voldoende 
gewaarborgd kan worden. Het aantal coffeeshops neemt 
in ieder geval niet toe. 

De VVD kiest voor een veilige jaarwisseling. Er wordt streng 
gehandhaafd op vuurwerkvrije zones en vuurwerk afsteken 
buiten de toegestane tijden. Overlastgevers krijgen huisar-
rest bij de (eerstvolgende) jaarwisseling.

Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het 
voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt een 
stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage 
honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op 
te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafschei-
ding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen kan de 
hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen 
worden.

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 
inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 
Gemeente en politie treden keihard op tegen mensen 
die hen beledigen, bedreigen of aanvallen, of anderszins 
belemmeren in hun werk.

Alle genoemde maatregelen vragen capaciteit. Het is dan 
ook van het grootste belang dat Gouda bij de eenheids-
leiding van de politie blijft aandringen om toename van de 
politiecapaciteit zodat Gouda echt veiliger kan worden.
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 Mobiliteit en  
 Bereikbaarheid
Inwoners moeten zelf de keuze hebben welk vervoer-
middel het beste past. De VVD wil niet dat Gouwenaars 
de auto uit gepest worden. De eigen auto laten staan 
blijft een keuze, die aantrekkelijker gemaakt kan worden 
bij voldoende effectieve alternatieven. 

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste randvoorwaar-
den voor economische ontwikkeling en een aangenaam 
leefklimaat. Onze inwoners en ondernemers moeten zelf 
kunnen kiezen tussen verschillende vervoersvormen. De 
VVD blijft dus investeren in bereikbaarheid.

Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op 
het wegennet optimaal is en dat het verkeer niet bij elk 
incident of bij wegwerkzaamheden volledig vastloopt. Alle 
wijken in Gouda dienen goed bereikbaar te zijn, eenrich-
tingsverkeer en adaptieve verkeersregeling kan hierbij hel-
pen. Het beïnvloeden van de doorstroming heeft bovendien 
een positief effect op de luchtkwaliteit 
langs wegen. Bij maatregelen om de 
maximum snelheid omlaag te brengen, 
of (te) hard rijden aan te pakken, dienen 
verkeersremmende maatregelen te 
worden genomen in plaats van ver-
keerswerende.

Autoverkeer, mede door de positieve 
ontwikkeling en opkomst van elektrisch 
rijden, moet een volwaardige ver-
voersvorm blijven in geheel Gouda. De 
gemeente voert geen milieubeleid om 
auto’s te weren, maar kan alternatieven 
wel aantrekkelijk te maken door bijvoor-
beeld snelle ‘fast track’ fietspaden in de 
mobiliteitsvisie op te nemen. Inwoners 
en ondernemers beslissen zelf welk 
vervoermiddel ze gebruiken.

Verschillende vormen van vervoer 
kunnen beter op elkaar aangesloten worden. De gemeente 
streeft in nauw overleg met de provincie, vervoersmaat-
schappijen en omliggende gemeenten naar zo optimaal 
mogelijke aansluitingen tussen bus en trein. Streekbussen 
dienen op strategische plekken in de stad te stoppen voor 
een zo optimaal mogelijk lokaal gebruik.

In overleg met de inwoners en ondernemers willen wij 
kijken of het verkeersluw maken van het centrum aan de 
verwachtingen voldoet. Voor een eventuele uitbreiding 
staan wij open, mits hier voldoende draagvlak voor is. Een 
belangrijke voorwaarde is dan wel dat er voor inwoners 
en bezoekers voldoende goed bereikbare parkeergele-
genheden aan de randen van de stad zijn. Knelpunten en 
onduidelijkheden dienen te worden weggenomen, zo is het 
niet duidelijk waar gefietst mag worden en waar niet. Ook 
voor voetgangers dient het centrum aantrekkelijk te zijn. We 
zetten in op verfraaiing van de voetgangerszones.

Thuis in Gouda
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Iedereen moet kunnen participeren in de samenleving en 
daar staan we ook voor. Mindervaliden moeten zich thuis 
voelen in Gouda. De gemeente overlegt met belangen-
organisaties en instanties over de begaanbaarheid en de 
bereikbaarheid van de stad. Een goed onderhouden straat 
waar iemand met een rollator veilig overheen kan lopen 
moet vanzelfsprekend zijn. Op drukke en onoverzichtelijke 
plekken kan voor slechtzienden een profieltegelnetwerk 
worden aangelegd. Belangrijk zijn duidelijke regels en hand-
having bij de plaatsing van bijvoorbeeld reclameborden. 
Tijdens werkzaamheden (ook zonder vergunning) dienen 
mindervalide inwoners toegang te houden door gebruik 
te maken van bijvoorbeeld tijdelijke op- en afritten en een 
duidelijke bewegwijzering.

Gouda is een gemeente waar veel mensen met plezier de 
fiets pakken om te recreëren. Ook het woon-werkverkeer 
per fiets neemt toe. Wij zetten in op creatieve oplossingen 
om fietsen veiliger, snel en aangenaam te maken, en die 
samen kunnen gaan met autoverkeer. Wij willen de veilig-
heid van fietsers verhogen: de meest gevaarlijke plekken 
dienen het eerst te worden aangepakt.

Wij willen voldoende fietsparkeer-
plekken in het centrum en op drukke 
plekken. De extra stallingen mogen 
niet ten koste gaat van parkeerplekken 
voor de auto. Met voldoende veilige 
mogelijkheden om (elektrische) fietsen 
en bakfietsen te plaatsen, zorgen we 
er voor dat fietsen een aantrekkelijke 
vervoersvorm blijft. Onveilig gestalde 
fietsen en fietswrakken worden snel 
verwijderd.

Overlast en onveilige situaties als 
gevolg van asociaal gedrag wor-
den aangepakt. Bezorgdiensten (van 
maaltijden) worden door de gemeente 
consequent aangesproken op het 
gedrag van hun bezorgers. Wat ons 
betreft maakt de gemeente bindende 
afspraken met deze partijen om (maal-
tijd)bezorgers te trainen en de bedrijven 
te committeren aan veilig rijgedrag, inclusief naleving van 
wetten zoals het verbod op telefoongebruik en stoppen 
voor rood licht.

Deelvervoer is een goede aanvulling op ander vervoer en 
is een eenvoudig manier om een auto, scooter of fiets te 
pakken in de stad zonder er zelf één te hoeven bezitten. In 
andere grote steden is inmiddels een wildgroei aan aanbie-
ders van deelvervoer ontstaan die de openbare ruimte in 
toenemende mate belast. De VVD wil daarom het aanbie-
den van deelvervoer alleen toestaan onder duidelijke en 
strikte voorwaarden die door de gemeente moet worden 
gehandhaafd. Daarnaast moet voor een bredere toepas-
sing ook duidelijk zijn in hoeverre deelmobiliteit effectief 
inzetbaar is in Gouda.

Mede door de bodemgesteldheid zijn er in Gouda veel 
wegwerkzaamheden. Inwoners en ondernemers dienen 

hier zo min mogelijk last van te hebben. Wij streven naar 
een zo duurzaam mogelijk onderhoud waarbij innova-
tieve technieken worden gebruikt om verzakkingen tegen 
te gaan. Daarnaast willen wij meer voorlichting en meer 
inspraak over werkzaamheden aan de wegen. Onderhoud 
van wegen en kunstwerken wordt ook altijd afgestemd met 
de hulpdiensten.

Voldoende parkeergelegenheid tegen een redelijke 
(kostendekkende) vergoeding is noodzakelijk. Het bezit 
en gebruik van een auto wordt op nationaal en provinciaal 
niveau al meer dan genoeg belast. De auto dient op geen 
enkel niveau, dus ook niet op lokaal niveau als melkkoe te 
worden gebruikt. Opbrengsten uit parkeergelden dienen 

te worden aangewend voor onder-
houd en verbeteringen van de lokale 
parkeervoorzieningen, niet voor het 
opvullen van tekorten op de gemeente-
lijke begroting. Voor vrachtauto’s dienen 
meer (bewaakte) parkeerplekken te 
komen. De prijs van parkeervergun- 
ningen mag niet stijgen.

Om de binnenstad aantrekkelijk te 
houden moet de gemeente onderne-
mers de mogelijkheid geven om korting 
te geven aan klanten op parkeertarie-
ven. Parkeerplekken in het centrum zijn 
tegelijkertijd schaars. Technologische 
mogelijkheden zorgen ervoor dat ‘slim 
parkeren’ steeds beter mogelijk is en 
ook onderscheid kan worden gemaakt 
in kort en lang parkeren. De gemeente 
dient met bedrijven en instellingen te 
verkennen of parkeerruimte meer geza-

menlijk kan worden gebruikt voor een optimale bezetting. 
Voor bezoekers van buiten Gouda dient vooraf duidelijk te 
zijn waar ze makkelijk kunnen parkeren.

Voordat overgegaan kan worden op emissieloos rijden 
moet wel de laadinfrastructuur op orde zijn. Een voorspel-
baar beleid helpt bewoners en ondernemers de juiste 
beslissingen te maken. De VVD wil dat de gemeente een 
toekomstbestendig en goed doordacht laadplan voor 
auto’s en elektrische scooters maakt. De VVD wil een 
eerlijke verdeling van de beschikbare parkeerplaatsen: elek-
trische laadpunten mogen niet de reguliere parkeerplaatsen 
verdringen. 

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietran-
sitie voor transport en industrie. De VVD wil samen met het 
bedrijfsleven tempo maken met het realiseren van laadsta-
tions in de regio Gouda. 

“Overlast en onveilige situaties als 
gevolg van asociaal gedrag  

worden aangepakt...”
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 Onderwijs, Sport en  
 Integratie
ONDERWIJS 
De VVD wil als liberale partij dat ieder kind dezelfde kan-
sen krijgt en wil segregatie dan ook aanpakken. Geluk 
en (talent)ontwikkeling van kinderen staan centraal. De 
eerste verantwoordelijkheid ligt bij ouders en de VVD vindt 
het van belang dat zij hierop worden aangesproken. De 
VVD ziet ook een rol weggelegd voor de gemeente in het 
voorkomen dat kinderen de dupe worden.

School is een sociale ontmoetingsplaats waar kinderen zich 
veilig behoren te voelen. Scholen zetten zich in voor goed 
onderwijs, sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen op 
de school en het voorbereiden van kinderen tot deelname 
aan de maatschappij. We zijn trots op de mensen die dit 
elke dag mogelijk maken. Zwakke scholen worden vroegtij-
dig in kaart gebracht in samenwerking met de Onderwijsin-
spectie.

We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen 
naar welke school je kind gaat, passend bij de capaciteiten 
van ieder kind. De gemeente stimuleert eerlijke en transpa-
rante selectiecriteria en aanmeldingen maar laat de verant-
woordelijkheid hiervoor bij de scholen.

Taal is één van de grootste ongelijkmakers in het onder-
wijs en in de rest van het verdere leven van een kind. Een 
taalachterstand is bovendien lastig in te halen. De gemeente 
stimuleert taalonderwijs in een vroegtijdige fase. Iedere 
inwoner die onvoldoende de Nederlandse taal beheerst 
kan op ondersteuning rekenen. Als een kind naar school 
gaat mag het geen taalachterstand hebben. Om de kan-
sen van kinderen te vergroten willen we dat kinderen met 
het Nederlands vertrouwd raken op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. De rol van ouders is hier niet vrijblijvend. 
De gemeente spreekt hen hier actief op aan. De inzet van 
onderwijs-jeugdhulparrangementen brengt de gemeente 
actief onder de aandacht. Initiatieven voor (taal)ontwikkeling 
zoals de Goudse Weekendschool die voor een groot deel 
door vrijwilligers en bedrijfsleven mogelijk worden gemaakt 
ondersteunen wij ten volle. 

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het vormen van 
een maatschappij waarin wij elkaar respecteren en waarde-
ren. Burgerschapsonderwijs is van groot belang om kinde-
ren te leren dat zij een eigen mening mogen hebben, hoe zij 
die kunnen vormen en hoe ze die van anderen respecteren. 
Dit geldt ook voor LHBTIQ+-acceptatie. Cyberpesten willen 
we tegengaan door voorlichting op scholen en (sport)
verenigingen. We moedigen scholen aan de wereld van kin-
deren te vergroten. Bezoeken aan bedrijven en instellingen 
in Gouda verbreden de blik en versterken de band tussen 
onderwijs en stad.

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan is het behalen van 
een diploma voor een sector waar voldoende banen in zijn 
te vinden een belangrijke eerste stap. Schoolverzuim wordt 
streng aangepakt en schooluitval dient in samenwerking 
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met de scholen vroeg gesignaleerd te worden. Als het niet 
lukt om aan een baan te komen dan ga je weer terug naar 
school.

Vakmensen zijn hard nodig in de stad, bijvoorbeeld bij 
het verduurzamen van woningen. Onderwijs, zeker van 
het ROC, moet beter aansluiten op de trends in het lokale 
bedrijfsleven. Wij willen dat het bedrijfsleven zoveel moge-
lijk wordt betrokken bij het onderwijs. Een goed opge-
leide bevolking zorgt bovendien voor het aantrekken van 
bedrijven en andersom. Voor iedere jongere dient een 
stageplek beschikbaar te zijn om werkervaring op te doen. 
De gemeente treedt faciliterend op tussen bedrijfsleven en 
onderwijs en zet de regionale samenwerking op dit gebied 
verder door om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen.

Voor werkende ouders is het noodzakelijk dat onderwijs en 
voor- en naschoolse opvang goed op elkaar zijn afgestemd. 
Versnippering van opvanglocaties leidt tot onnodige drukte 
bij ouders en kinderen. De gemeente faciliteert en denkt 
actief mee bij de ontwikkeling van nieuwe locaties om voor-
zieningen, Integrale Kind Centra, op elkaar af te stemmen.

Schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden, maar dan 
wel met een realistisch tijdspad. We nemen tot 2050 om dit 
te realiseren en pakken dit, tegelijkertijd met nieuwbouw, zo 
veel mogelijk op. De VVD wil nadrukkelijk aandacht voor een 
gezonde luchtkwaliteit en voldoende ventilatie in schoolge-
bouwen.

Schoolpleinen gaan we vergroenen door stenen weg te 
halen. Met deze groenblauwe schoolpleinen creëren we 
meer speelruimte, meer groen en kan regenwater makkelij-
ker wegzakken in de grond.

SPORT 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezond-
heid, helpt bij het leggen van sociale contacten en zorgt 
voor integratie. Wij vinden het daarom belangrijk dat 
iedereen kan sporten.

Wij zetten in op breedtesport. Voor iedereen moet het 
mogelijk zijn om in verenigingsverband te kunnen sporten 
ook voor mensen met een beperking. De gemeente zet zich 
binnen haar mogelijkheden in voor topsport.

Voor ouderen is sport een goede manier om lichamelijk en 
sociaal actief te blijven. De gemeente denkt mee met ver-
enigingen en instellingen om meer ouderen met plezier te 
laten bewegen. Je bent nooit te oud om te sporten. Sport-
verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken 
nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te 
laten bewegen.

“Voor iedere jongere dient een  
stageplek beschikbaar te zijn om 

werkervaring op te doen...”
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De VVD wil niet dat taalles in de eigen groep gevolgd wordt. 
Net zo min dat inburgeringscursussen gescheiden worden 
aangeboden. Niet meedoen mag niet zonder gevolgen 
blijven. Inburgeraars die de (taal)eisen niet halen en die 
onvoldoende inzet tonen worden beboet en gekort op de 
uitkering. 

De VVD vindt ook wanneer de taaleis succesvol wordt 
gehaald hier op een positieve manier aandacht aan wordt 
gegeven. We onderzoeken of het aanbieden van een 
stage- of opleidingsplek bij het behalen binnen de gestelde 
termijn mogelijk is. De gemeente dringt bij de overheid aan 
op een betere koppeling tussen inburgering en taalonder-
wijs met het beroepsonderwijs. Buitenlandse diploma’s 
dienen sneller te worden erkend.

We kijken kritisch naar de kosten en subsidieverlening van 
alle integratie-initiatieven. Belastinggeld dient alleen te wor-
den gebruikt voor initiatieven die aantoonbaar een positieve 
bijdrage aan integratie opleveren.

Voor mensen die onze vrije westerse waarden niet respec- 
teren is geen plaats in Gouda. Mensen die aanzetten tot 

haat jegens welke levensstijl of -opvat-
ting dan ook, dienen aangepakt te 
worden. De gemeente neemt een 
proactieve rol in het voorkomen en 
bestrijden van extremistisch gedachte-
goed. Ook werkt de gemeente op geen 
enkele manier samen met organisaties 
die de Nederlandse samenleving afwij-
zen. Terugkerende jihadgangers zijn niet 
welkom in Gouda.

Discriminatie en gedragingen die 
onverenigbaar zijn met de Nederlandse 
wet zoals eerwraak, geloofs- of huwe-
lijksdwang en het onderdrukken van 
LHBTIQ+-acceptatie worden aangepakt. 
We willen dat de gemeente in overleg 
met politie en justitie de mogelijkheid tot 
aangifte hiervan zo veilig mogelijk maakt. 
Instellingen die zich schuldig maken aan 
discriminatie worden hard aangepakt. 

Uitsluiting of het bewust scheiden van vrouwen accepteren 
wij niet. 

De VVD is tegen grootschalige asielopvang binnen de 
gemeentegrenzen. Gouda dient daarbij niet onevenredig 
belast te worden. Bij zowel opvang als noodopvang van 
asielzoekers wordt gekeken wat de draagkracht is van de 
Goudse samenleving. Centraal hierin staat dat wij asielzoe-
kers en statushouders menswaardig, fatsoenlijk doch sober 
opvangen wanneer dat geen onevenredige druk legt op 
onze inwoners en ondernemers. Bij verzoeken tot (nood)
opvang hanteert de VVD de houding: nee, tenzij. Vanuit 
de landelijke overheid ligt er al een grote jaarlijkse opgave 
om statushouders te huisvesten. Gouda neemt hierin zijn 
verantwoordelijkheid. Voor criminele asielzoekers, afgewe-
zen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen 
plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen 
geen opvang.

Behalve sport in verenigingsverband maken sport- en spel-
voorzieningen onderdeel uit van het omgevingsbeleid. Dit 
kan door voldoende speelplaatsen in de wijken maar ook 
door rekening te houden met veilige wandel-, skeeler- en 
fietsroutes. Uitgangspunt is te kunnen sporten in de buurt, 
maar we kijken over de gemeentegrenzen heen. Met het 
oog op kosten en ruimtelijke inpassing kunnen voorziening- 
en worden gedeeld met buurgemeenten.

We willen dat sportterreinen en sportaccommodaties 
geschikt zijn voor sporten op ieder niveau en dat ze beter 
worden benut. De bezetting van sportaccommodaties va- 
rieert sterk en daardoor is het soms (te) druk of (te) rustig op 
bepaalde momenten. De gemeente spreekt verenigingen 
hier actief op aan en denkt mee over efficiënte en multifunc-
tionele inzet van velden en ruimtes. Voor de sportaccommo-
daties ontwikkelen wij een langetermijnvisie.

We begrijpen dat sportverenigingen alleen kunnen bestaan 
door vrijwilligers en we zijn trots op deze mensen. Sportver-
enigingen moeten snel en makkelijk terecht kunnen met hun 
vragen, van sportbeleid tot verbouwplannen van sportac-
commodaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke 
signaalfunctie. De gemeente helpt 
-binnen haar mogelijkheden- vrijwilligers 
en bestuurders met het leren van vaar-
digheden om misstanden te herkennen 
en het vinden van de juiste instanties.

Bij eventuele praktische problemen 
denkt de gemeente actief mee voor 
oplossingen. Helaas hebben steeds 
meer sportverenigingen te maken met 
een tekort aan vrijwilligers. Zo kan een 
sportvereniging ook een plek zijn waar 
iemand werkervaring opdoet of stage 
loopt. Ondernemers die willen bijdragen 
aan een rijk en gevarieerd sportaanbod 
moedigen wij aan. 

INTEGRATIE 
Ruim een kwart van de Goudse bevol- 
king heeft een migratieachtergrond. 
Veel van hen dragen iedere dag bij aan 
de Goudse samenleving: als ondernemer en in cruciale 
beroepen als de zorg en het onderwijs. Zij horen bij Gouda 
en moeten dit ook zo ervaren. Wij verwachten van al 
onze inwoners dat zij zich zo opstellen. Integreren is niet 
vrijblijvend. De VVD staat voor een stad waar iedereen 
gelijkwaardig is en niemand wordt uitgesloten op basis 
van geslacht, afkomst, religie, geaardheid of op welke 
grond dan ook.

Het begint met een goede beheersing van de taal. Vol-
doende kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om 
mee te doen en verder te komen op de arbeidsmarkt en in 
het maatschappelijk leven. De VVD wil dat er in een vroeg 
stadium wordt gekeken welk taalonderwijs geschikt is en 
welk eindniveau haalbaar is. Laaggeletterdheid vereist een 
passende aanpak. Echter moet er ook aandacht zijn voor 
hoogopgeleide nieuwkomers, zodat zij sneller aan de slag 
kunnen en een bijdrage kunnen leveren aan Gouda.

INTEGRATIE
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Elk jaar wordt geëvalueerd of de lasten omlaag zijn gegaan 
en verder omlaag kunnen. De uitgaven en inkomsten zijn 
transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks een-
voudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte 
effect is.

Bij grote private financiële transacties door de gemeente 
wordt gestreefd naar maximale transparantie en uitleg. 
Verkoop van maatschappelijk vastgoed en grond mag niet 
leiden tot concurrentievervalsing of verkapte subsidies. De 
verkoopprocedures dienen, net als de inkoopprocedures, 
transparant en eerlijk te zijn.

De VVD wil dat er strenge voorwaarden worden gesteld aan 
gesubsidieerde instellingen. Er moeten standaard duidelijke 

afspraken worden gemaakt over het inzichtelijk maken 
van effectiviteit en doelmatigheid. Subsidies kunnen een 
nuttig duwtje in de rug zijn voor inwoners, instellingen en 
ondernemers. Subsidies zijn bedoeld om (maatschappe-
lijke) ontwikkelingen te stimuleren en per definitie tijdelijk. 
Het streven moet zijn dat elke euro die we investeren meer 

 Gemeentefinanciën
De VVD wil blijven inzetten op lage gemeentelijke lasten 
voor bewoners en ondernemers, waaronder de ozb, leges 
en parkeerkosten. De VVD is ervan overtuigd dat de lasten 
omlaag kunnen, terwijl er geïnvesteerd wordt in voor-
zieningen. Dit doen we door bureaucratische rompslomp 
te verminderen en kritisch te kijken naar wat de gemeente 
doet.

Gouda is een dure gemeente. In het overzicht van lokale las-
ten in Nederland staat Gouda veel te hoog. De komende jaren 
willen wij de lasten niet verder laten stijgen maar juist laten 
dalen. Wat de VVD betreft verdwijnt Gouda zo snel mogelijk uit 
de top-25 met duurste gemeenten van Nederland.

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en 
ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze 
ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en 
zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons 
belastinggeld aan wordt uitgegeven. Als er geld wordt uitge-
geven willen we er zo veel mogelijk voor terug.

13
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OZB

LAGE LASTEN

GEMEENTE

LASTEN

oplevert. Wij kijken daarom kritisch naar alle bestaande en 
nieuwe subsidies. Duidelijk moet zijn waar het geld aan is 
besteed en of het helpt.

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergun-
ningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden 
afgewenteld op de aanvrager. Deze leges dienen ervoor 
te zorgen dat de stad zich kan doorontwikkelen. Op de 
verbouwing van je eigen huis dient geen straf te staan. 
Ondernemers met goede en vernieuwende ideeën mogen 
niet worden afgeschrikt door hoge (onduidelijke) kosten.

De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Par-
keervergunningen en tarieven dienen kostendekkend te zijn 
en geen middel om begrotingstekorten op te vangen.

Wat de VVD betreft kan de hondenbelasting worden 
afgeschaft. Deze belasting is onnodig, niet doelmatig en 
achterhaald.

De hoogte van de toeristenbelasting moet ruim van te 
voren worden vastgesteld zodat ondernemers weten waar 
ze aan toe zijn. De geïnde toeristenbelasting moet worden 
ingezet voor toerisme en stadsmarketing en zo weer terug-
vloeien naar de sector.

Een goede financiële huishouding is van groot belang. 
We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen 
inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitga-
ven dekken met structurele middelen: inkomsten mee-
vallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra 
uitgaven. Meevallers worden toegevoegd aan de reserves, 
het weerstandsvermogen.

Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige 
regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd 
deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan 
dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te 
leggen hoe lang deze geldig is. Ook aanpassing of afschaf-
fing van bestaande regels, door voortschrijdend inzicht, 
moet eenvoudiger worden.

Overheidsfinanciën zijn ingewikkeld. Dit komt onder andere 
door complexe wetgeving. Dit maakt het lastig om de 
financiële rapportages van de gemeente te lezen. Wij willen 
een uitleg van het jaarresultaat die voor iedereen te begrij-
pen is, ook zonder financiële achtergrond , zodat iedereen 
begrijpt wat nu de werkelijke geleverde (financiële) prestatie 
is en wat de werkelijke stand van de financiële positie is. 
Geldstromen dienen transparant te zijn.

“Parkeervergunningen en tarieven 
dienen kostendekkend te zijn en  

geen middel om begrotingstekorten 
op te vangen...”
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dat handhaven helpt. Bij de plannen voor het ontwikkelen 
van een nieuw afvalverwerkingsstation dient een solide 
businesscase ten grondslag te liggen. De VVD pleit voor een 
inwonersvriendelijke en een realistische inzameling van grof-
vuil die onder meer wordt afgezet tegen de huidige kosten 
van het opruimen van gedumpt grofvuil.

De VVD wil dat de gemeente ratten en muizen in een vroeg 
stadium bestrijdt. In de openbare ruimte, maar ook samen 
met burgers in tuinen. Overgebleven voedsel wordt in ieder 
geval niet op straat of in singels gegooid.

Een schone stad vergroot het welzijn en de leefbaarheid. 
De gemeente gaat verrommeling van wijken en de bin-
nenstad tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt 
en vernielingen worden snel hersteld. Kosten worden indien 
mogelijk verhaald op de veroorzaker. Daarnaast worden 
inwoners en ondernemers gestimuleerd hun eigen omge-
ving schoon en verzorgd te houden en elkaar erop aan te 
spreken. We voelen ons samen verantwoordelijk.

Inwoners met lage inkomens komen in aanmerking voor de 
kwijtschelding van de afvalstoffenhef-
fing. In Gouda krijgt één op de twaalf 
huishoudens kwijtschelding. Kwijtschel-
ding moet meegerekend worden als 
inkomen en zo invloed hebben op de 
aanvraag van aanvullende subsidies en 
armoederegelingen. Werk moet blijven 
lonen.

WATER 
Wij willen dat de inwoners van Gouda 
nu en in de toekomst droge voeten 
houden, maar tegelijk kunnen profi- 
teren van ons water. De effecten van 
bodemdaling brengen we in kaart en 
we zorgen voor oplossingen op korte 
en lange termijn. Het water in Gouda 
wordt benut om Gouda nog mooier te 
maken. Hierbij gaat de ontwikkeling 
van het water samen met econo- 
mische groei, vervoer over water, 

toename van de leefbaarheid, ecologisch herstel en het 
beter kunnen opvangen van de gevolgen van klimaat-
verandering.

Water speelt een belangrijke rol in Gouda en dient vanuit 
een integraal perspectief onderdeel te zijn van het beleid. 
De waterveiligheid moet te allen tijde in orde te zijn door het 
goed onderhouden van waterkeringen. Zeker in de binnen-
stad kan water worden gebruikt als motor voor economi-
sche ontwikkeling, ecologische ontwikkeling, mobiliteit over 
het water, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Gouda heeft de ambitie om de historische watergangen in 
Gouda optimaal te benutten. Daarbij worden koppelingen 
bij onderhoud of andere ontwikkelingen maximaal benut. 
Bij elke ontwikkeling dient niet gekeken te worden naar ‘de 
postzegel’ waarop de ontwikkeling plaatsvindt, maar naar de 
brede ontwikkeling van de binnenstad. Maatregelen worden 

 Stedelijk Beheer
AFVAL 
De gescheiden inzameling van plastic, papier, glas en 
huis-, tuin- en keukenafval is de afgelopen jaren uitge-
draaid op een janboel. De VVD wil het huidige systeem 
van afvalscheiding heroverwegen.

Sinds de invoering van de gescheiden afvalinzameling met 
de naam ‘afval scheiden loont’ liggen straten en tuinen vol 
zwerfafval. Het straatbeeld van Gouda is helaas in hoog 
tempo verloederd. Goedwillende inwoners die hun afval 
volgens de regels aanbieden raken gedemotiveerd door 
mensen die hier geen boodschap aan hebben en hun afval 
dumpen.

Containers en afvalinzamelingspunten horen in ieder 
geval tijdig te worden geleegd. Dit voorkomt overlast voor 
bewoners, het aantrekken van ongedierte en verloedering. 
Meldingen van een volle container dient laagdrempelig te 
worden gemaakt en serieus te worden genomen. Er kan 
meer gebruik worden gemaakt van technologie bij het mel-
den van volle containers en verstoppingen. De gemeente 
spreekt afvalverwerker Cyclus con-
sequent aan op de uitvoering (ook ’s 
avonds en ’s nachts) en maakt duide-
lijke afspraken. Afvaldumping (rondom 
afvalcontainers) wordt streng aange-
pakt. Handhaven helpt.

De -vaak gedane- belofte dat afval 
scheiden financieel loont is door het 
huidige College van B&W niet nage-
komen. Sterker nog, het vaste deel 
van de afvalstoffenheffing is ieder jaar 
gestegen en vanaf 2022 wordt ook het 
variabele deel duurder. Afval scheiden 
loont dus niet en zorgt ook niet voor 
minder restafval per huishouden. Voor 
ons is dit nogmaals een bevestiging 
dat het huidige systeem niet werkt. De 
VVD gaat de afvalscheiding in Gouda 
opnieuw bekijken. De ontwikkelingen op 
het gebied van na-scheiding van afval 
zijn inmiddels zo veelbelovend dat dit een alternatief lijkt 
te zijn. Naast het financiële aspect is ook een opgeruimde 
schone openbare ruimte veel waard.

De inzameling van grofvuil is sinds de coronapandemie nog 
lastiger geworden. De wachttijden en regels die gelden bij 
het afvalverwerkingsstation van Cyclus werken averechts 
met als gevolg dat geregeld een hele huisraad op straat 
wordt gedumpt. Ook voor het dumpen van grofvuil geldt 

AFVAL

“Sinds de invoering van de  
gescheiden afvalinzameling met de 
naam ‘afval scheiden loont’ liggen 
straten en tuinen vol zwerfafval...”
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niet tegen elke prijs genomen maar steeds wordt bezien of 
een ontwikkeling betaalbaar en opportuun is. De ambitie is 
hierbij om het water weer als vanouds door de stad te laten 
vloeien, met alle positieve gevolgen van dien.

De gemeente moet een integraal plan ontwikkelen om de 
bodemdaling en waterberging op korte en lange termijn het 
hoofd te bieden. De gemeente gaat voortvarend de samen-
werking opzoeken met het waterschap en andere partijen 
om oplossingen te zoeken die wateroverlast helpen vermin-
deren. Daarbij moeten ook aanpalende belangen zoals de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad worden meegewogen, 
waarbij het openen van gedempte grachten en gesloten 
sluizen een oplossingsrichting is. Enerzijds draagt dit bij aan 
waterberging, anderzijds verhoogt dit de aantrekkingskracht 
van onze stad.

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer 
van het water en het beheer van het grondwaterpeil. De 
funderingsproblematiek die in sommige delen van de stad 
is ontstaan, of dreigt te ontstaan door een verlaging van 
het grondwaterpeil, dient door de gemeente serieus onder 
ogen te worden gezien. Een volledige afwenteling van 
de herstelkosten op de woningeige-
naar is volgens de VVD niet eerlijk. De 
gemeente dient hiervoor op lange ter-
mijn voldoende middelen te reserveren.

Straten, pleinen en parken moeten 
beter water kunnen opvangen bij hevige 
regenval. De VVD wil standaard water-
bergingen bij projecten voor nieuwbouw 
of herstructurering, waterdoorlatende 
bestrating en natuurlijk de vergroening 
van de stad. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van landelijke klimaatadaptatie 
subsidies van de Rijksoverheid. Maar 
ook tegen het water van de zee en 
rivieren dient Gouda beschermd te blij-
ven. Hierbij wordt niet bezuinigd op de 
waterkeringen en worden de landelijke 
ontwikkelingen gevolgd, zodat iedereen 
droge voeten houdt.

Als knooppunt van belangrijke vaarwegen streven we 
naar de uitbreiding van de bereikbaarheid over water. De 
nabijheid van de Reeuwijkse plassen mag meer worden 
benadrukt. De gemeente spreekt het waterschap aan op 
beter onderhoud van vaarwegen en kades.

RIOLERING 
Wij willen dat de rioolheffing omlaag gaat. Teveel betaalde 
heffingen dienen direct aan de burger te worden terugge-
geven en de teruggave wordt niet -zoals het huidige College 
van B&W heeft bepaald- uitgesmeerd over meerdere 
jaren. Verder willen wij niet dat het waterschap de belasting 
verhoogt voor onze inwoners en bedrijven. De gemeente 
spreekt hier het waterschap op aan. Er moeten bij projec-
ten keuzes gemaakt worden: sommige worden versneld 
opgepakt, andere uitgesteld. Bij het aanleggen van nieuwe 
en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente zo veel 
mogelijk regenwater van huishoudelijk afvalwater. Hierbij 
mag de totale capaciteit van de afvoer van regenwater niet 
afnemen.

WATER
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 Toerisme, Recreatie  
 en Evenementen
Wij vinden dat Gouda meer toeristen binnen haar stads-
grenzen kan aantrekken. Toerisme zorgt niet alleen voor 
levendigheid maar ook voor werkgelegenheid en is daar-
mee een stimulans voor de lokale economie. Wij willen dat 
de gemeente hier in blijft investeren.

Cultureel erfgoed neemt een centrale plaats in: de histori-
sche binnenstad, de Sint Janskerk met de Goudse Glazen 
en het Stadhuis. Verder zijn  de kaasmarkt, stroopwafels, 
Gouds plateel en Erasmus onderscheidende elementen 
van Gouda. Het zorgt voor internationale herkenbaarheid 
en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en 
activiteiten. Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en 
diverse voorzieningen daaromheen.

De rol van de gemeente is volgens ons helder: ruimte geven 
aan initiatieven en het bewaken van een integrale visie. De 
stadspromotie van Gouda dient volgens ons meer gericht te 

zijn op eigen ideeën van ondernemers, 
(culturele) instellingen en inwoners. De 
gemeente waakt voor de inhuur van 
dure (externe) programmamanagers. De 
kosten die de gemeente bij stadspro-
motie maakt dienen transparant te zijn 
en niet als verkapte subsidie te dienen.

Gouda is een stad rijk aan evenemen-
ten. Volgens ons zorgt dit voor een 
aantrekkelijk leefklimaat voor inwo-
ners en extra aantrekkingskracht voor 
toeristen. Bij kleinschalige evenementen 
horen volgens ons laagdrempelige 
vergunningseisen. Het beperken van 
overlast en het vroegtijdig informeren 
van omwonenden zijn essentieel voor 
het behouden van draagvlak voor het 
organiseren van evenementen. De 
gemeente geeft duidelijk aan wat de 
regels zijn en spreekt organisatoren van 

evenementen hier actief op aan. Voor vragen en klachten 
bij overlast moeten burgers snel te woord worden gestaan 
door de organisatoren van evenementen. 

De VVD wil zo min mogelijk belemmeringen op het gebied 
van omgevingsbeleid voor initiatieven op het gebied van 
cultureel erfgoed, recreatie en toerisme. Als een ondernemer 
bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van een gebouw of 
gebied hoort de gemeente daarbij te helpen door zo weinig 
regels als mogelijk te stellen.

De opkomst van de deeleconomie, bijvoorbeeld het aanbie-
den van woonruimte via AirBNB, gaat ook niet aan Gouda 
voorbij. Wij zien dit als een aanvulling op de mogelijkheden 
tot een langer verblijf van toeristen in Gouda. Tegelijkertijd 
sluiten wij onze ogen niet voor nadelen zoals een ongelijk 
speelveld, overlast en (brand)veiligheid. Wij willen dat de 
gemeente actief handhaaft om misstanden te voorkomen. 
Overtreders verliezen hun vergunning en kunnen rekenen op 
boetes.

STAD
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ties. Initiatieven waarin sommige gemeenten, bedrijven en 
instellingen in investeren zoals trainingen, coaching en Social 
Impact Bonds worden actief onder de aandacht gebracht.

De gemeente moet een actieve rol spelen om instanties 
zoals energiebedrijven, woningcorporaties, creditcardmaat-
schappijen, banken en de Belastingdienst hun verantwoor-
delijkheid te laten nemen om problematische schulden 
eenduidig te signaleren. Zo kan vroegtijdig de schuldhulp-
verlening worden ingeschakeld om snel grotere problemen 
te voorkomen. Daarvoor wordt actief de samenwerking 
opgezocht, bijvoorbeeld via de Nederlandse Schuldhulp- 
route.

Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 
dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belem-
meren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we waar dat 
mogelijk is af. Wij willen geen veelheid aan (cumulatieve) 
armoederegelingen maar vereenvoudiging. Hierdoor zijn ook 
minder ambtenaren nodig. We stoppen met het hanteren 
van een eigen definitie van armoede (120% van het bij-
standsniveau) door de gemeente en volgen de definitie van 
het Nibud. Daarbij wordt ook naar bestaande armoede- 

instrumenten gekeken. Pas als inko-
men, inclusief alle armoederegelingen 
waar iemand recht op heeft, onder de 
armoedegrens komt, is er sprake van 
armoede.

Fraude met uitkeringen is diefstal en 
ondermijnt de sociale voorzieningen. 
Onterecht betaalde uitkeringen worden 
tot op de laatste cent teruggevorderd 
bovenop de boete die wordt opgelegd. 
Boetes dienen hoog genoeg te zijn voor 
een afschrikkende werking en terugbe-
taaltermijnen dienen korter te worden 
gemaakt.

Fraude dient door de gemeente streng 
te worden bestreden door nauwe 
samenwerking en uitwisseling van 
gegevens met (uitkerings)instanties en 
de fiscus. Ontvangers van een uitke-

ring worden minimaal één keer per jaar door de gemeente 
bezocht en bij vermoedens van misbruik vaker.

 Economie
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde econo-
mie. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën 
en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is 
dé banenmotor van de gemeente.

Door ondernemers de ruimte te geven stimuleert de 
gemeente ondernemers het beste. Daarom willen wij lagere 
belastingen en minder regels. Ook ZZP’ers vervullen een 
belangrijke rol in de lokale economie. Als het goed gaat 
met de lokale ondernemers, dan gaat het ook goed met de 
gemeente.

De VVD wil samen met ondernemers investeren in duur-
zame en betaalbare wc’s. (Horeca)-ondernemers worden 
door de gemeente gestimuleerd hun wc’s al dan niet tegen 
betaling open te stellen. We willen meer openbare wc’s op 
drukbezochte plekken.

Plekken voor campers spreiden we beter over de stad en 
niet alleen op de parkeerplaats Klein Amerika. Alternatieve 
plekken worden duidelijk aangegeven en aantrekkelijk 
genoeg gemaakt. De belasting en bezetting door campers 
op de parkeervoorzieningen in Gouda is groot. De prijzen 
voor het stallen van een camper worden dan ook herzien.

 Werk
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk 
zorgt niet alleen voor de middelen van bestaan. Werk 
zorgt ook voor contact met andere mensen. Werk leidt tot 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 
zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

We willen dat zoveel mogelijk mensen 
aan het werk gaan. Iedereen heeft 
talenten en mogelijkheden. Het is zonde 
als we die niet benutten. Het starten van 
een onderneming is volgens ons ook 
werk. De gemeente ondersteunt dat 
mensen aan de slag gaan. Mensen die 
tijdelijk arbeidsongeschikt zijn kunnen 
daarna weer aan de slag. Mensen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn kun-
nen deels aan het werk.

Mensen die echt niet kunnen werken 
verdienen een vangnet; een uitkering. 
Ook mensen die hun baan kwijtraken 
verdienen een tijdelijk steuntje in de 
rug om snel weer aan de slag te raken. 
Het verliezen van je baan is ingrijpend 
genoeg.

De VVD vindt dat we voor het ont-
vangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 
verwachten. Bij het ontvangen van een uitkering dient een 
tegenprestatie de norm te zijn. De gemeente moet meer 
bevoegdheden krijgen om een tegenprestatie op te leggen 
en deze vervolgens ook gebruiken. Wie bijstand krijgt en de 
sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht 
wordt gekort op zijn of haar uitkering. Wie onvoldoende de 
Nederlandse taal beheerst en een uitkering ontvangt gaat 
verplicht op taalles.

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel 
mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan 
gaan. Hulp bij armoede moet volgens ons gepaard gaan 
met een plan van aanpak om het huishoudboekje weer 
op orde te krijgen. Er wordt gewerkt volgens een integrale 
aanpak: vaak spelen er meer problemen. Wij willen hiervoor 
één aanspreekpunt vanuit de gemeente zodat inwoners 
niet worden doorverwezen tussen (gemeentelijke) instan-
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De gemeente heeft een faciliterende rol en zorgt voor de 
juiste randvoorwaarden. Het is belangrijk dat ondernemers 
kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omge-
ving. De gemeente stelt zich dienstverlenend op en biedt 
hulp. We streven naar zo kort mogelijke procedures.

Een aantrekkelijk stadscentrum is van toegevoegde waarde 
voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij 
willen dat Gouda aantrekkelijk is en blijft voor nieuwe en 
bestaande bedrijven. Dit is goed voor de werkgelegenheid. 
De gunstige ligging van Gouda ten opzichte van de grote 
steden mag meer worden benadrukt bij de uitingen van 
stadsmarketing.

In de binnenstad gaan we leegstand tegen. We zorgen 
dat er een plan komt voor verdichting en transformatie van 
winkels en horeca. Dit plan wordt samen met ondernemers 
en vastgoedeigenaren opgesteld.

Veiligheid, bereikbaarheid en een goede inrichting (met 
mogelijkheden van dubbelgebruik) van bedrijventerreinen 
zijn van groot belang. De kantorenleegstand blijft in Gouda 
relatief hoog. Voor nieuwe kantoorruimte geldt dit niet. De 
gemeente spreekt kantooreigenaren aan en neemt waar 
mogelijk belemmeringen weg bij de transformatie van ver-
ouderde kantoren. 

Ondernemers die vanwege hun activiteiten in de horeca te 
maken hebben met extra kosten op het gebied van lokale 
vergunningen dienen te worden ontzien. We schaffen de 
vergunningen af voor een klein terras. Vergunningen dienen 
zo veel mogelijk te worden samengevoegd of worden 
vervangen door een meldingsplicht algemene regels. Waar 
mogelijk verlengen we de geldigheidsduur van vergun-
ningen. We blijven verder inzetten op vermindering van 
regeldruk.

Onder voorwaarden mogen horeca-ondernemers starten 
als de vergunningsaanvraag nog loopt. Dit biedt volgens ons 
meerdere voordelen: de gemeente is in staat deze onder-
nemingen te bezoeken en bij mogelijke twijfels deze te laten 
meewegen in de uiteindelijke vergunningverlening.

Wij willen meer flexibiliteit in openingstijden. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om 
winkeltijden flexibel in te richten zodat ondernemers zelf 
kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. 
Ondernemers dienen omwonenden hierbij te betrekken en 
beperken mogelijke overlast tot een minimum.

De zorg is de belangrijkste werkgever in Gouda. Gouda 
heeft een belangrijke regionale rol vanwege haar Groene 
Hart Ziekenhuis. Wij willen de zorg als een van de kern-
marktsegmenten verder uitbouwen door bijvoorbeeld de 
vestiging voor nieuwe (opleidings)instellingen makkelijker 
te maken en te helpen bij een betere afstemming tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt.

Verantwoorde transformatie van cultureel erfgoed onder-
steunt de VVD. Een nieuwe bestemming voor een markant 
gebouw of locatie zorgt voor levendigheid en een bijdrage 
aan de lokale economie. De gemeente dient hier actief bij 
mee te denken.

ECONOMIE

KANTOOR

WINKEL
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 Zorg
Iedereen verdient goede zorg, we zijn zacht voor wie niet 
kan maar hard voor wie niet wil. We vinden het normaal 
dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Maar als 
dat niet lukt, dan staan professionele medewerkers voor 
je klaar.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar 
past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstan-
dig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de 
ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom 
is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal. 
Hierbij is een goede diagnose zeer belangrijk. Het uitgangs-
punt dient altijd te zijn dat eerst wordt gekeken wat iemand 
nodig heeft en vervolgens hoe de beschikbare regelingen 
kunnen worden ingezet. 

Het werkveld van zorginstanties is verdeeld. De zorgver-
zekeraars, de scholen, de gemeente en het UWV hebben 
allen een deel van de verantwoordelijkheid. Het mag niet 
zo zijn dat een te groot deel van deze verantwoordelijkheid 
op de gemeente afgeschoven wordt. De gemeente komt 
voor haar eigen belangen op. Waar nodig worden inwoners 
geholpen om hun recht bij die andere instellingen op te 
halen. 

Sinds 2015 heeft de gemeente veel extra taken en ver-
antwoordelijkheden gekregen op het gebied van zorg. 
De veranderingen waren fors maar hebben er echter 
ook voor gezorgd dat de gemeente zeggenschap heeft 
gekregen over bijna het hele aanbod van zorg. Wij blijven 
de komende jaren inzetten op betere zorgverlening, meer 
efficiëntie en lagere kosten.

Als de gemeente een zorgaanbieder kiest dient ze kwali-
tatief betere aanbieders te laten prevaleren boven minder 
goede aanbieders. De zorgdiensten worden tegen een 
algemeen en redelijk tarief ingekocht waarbij de criteria 
kwaliteit, klanttevredenheid, (geen) wachtlijsten en oplos-
send vermogen centraal staan. 

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra 
ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen 
en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 
mogelijkheid biedt voor gratis en onafhankelijke ondersteu-
ning bij het aanvragen van zorg. Iemand die duidelijkheid 
schept in de regels, je desnoods bij de hand neemt en 
in jouw belang handelt waardoor je snel op de juiste plek 
terechtkomt.

Wachtlijsten dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. 
De gemeente neemt in een vroegtijdig stadium signa-
len serieus en spreekt instellingen hier direct op aan. Een 
flexibele opstelling en maatwerk voorkomt in veel gevallen 
wachtlijsten. Dit betekent ook dat de gemeente scherpe 
keuzes moet durven maken en vaker nee moet durven 
zeggen bij inefficiënte keuzes.
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De gemeente moet zich inspannen om vraag en aanbod in 
de zorg goed op elkaar aan te laten sluiten. De gemeente 
zet zich in voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor 
mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden. 
Daarvoor is de juiste informatie nodig en een goede admi-
nistratie. Wij willen de kwaliteit verbeteren door te investeren 
in de juiste ICT-middelen.

Wij vinden dat zorgverleners niet de helft van de tijd kwijt 
moeten zijn aan administratie. Minder bureaucratie bete-
kent meer tijd voor de mensen die zorg nodig hebben. Het 
afleggen van verantwoordelijkheid door zorginstellingen, 
zorgondernemers en zorgverleners dient zo efficiënt moge-
lijk te gebeuren. Vertrouwen is het uitgangspunt. Indien er 
misbruik wordt gemaakt door zorgaanbieders wordt dit 
keihard aangepakt. De VVD wil de komende periode een 
aanpak ontwikkelen waar in zorgfraude wordt voorkomen 
en in een vroeg stadium gedetecteerd.

De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van 
vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. 
Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten en de 
provincie.

Wij vinden de rol van wijkverpleegkundigen waardevol. Zij 
zijn de oren en ogen van de buurt. Niet alleen op het gebied 
van zorg maar ook op het gebied van sociale problemen. 
Goede samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en het 
sociaal team van de gemeente is van belang. De VVD ziet 
graag dat er meer wijkverpleegkundigen in Gouda bijko-
men en spant zich hiervoor in bij het Rijk en de zorgverze-
keraars.

We leven in een wereld waar we voor onszelf moeten zor-
gen, maar ook voor een ander. De druk op mantelzorgers 
neemt steeds meer toe. Zeker naarmate ouderen langer 
thuis wonen. Goede mantelzorgers zijn een steunpilaar van 
ons zorgmodel en daarom moeten we ze ook waarderen 
en ondersteunen.

Door vaccinaties zijn gevaarlijke ziektes ingedamd of zelfs 
volledig uitgebannen. Dit kan alleen als de vaccinatiegraad 
hoog genoeg is. Ondanks dat verreweg de meeste ouders 
kiezen voor vaccinatie van hun kinderen is er een groei-
ende groep die niet vaccineert. Meestal gaat het bij deze 
ouders niet om afwijzen, maar twijfelen. De VVD wil dat de 
gemeente zorgt voor eerlijke, begrijpelijke en onafhankelijke 
informatie over vaccinatie.

Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen 
de wettelijke mogelijkheden heeft de gemeente een eigen 
bijdrage die eerlijk voor iedereen is. De rijksmiddelen AWBZ 
en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente 
worden door ontschotting van budget volledig aangewend 
voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken.

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. Eerder heeft de 
Goudse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 
waar in het College van B&W wordt opgedragen een plan 
op te stellen ter implementatie van dit VN-verdrag. De VVD 
vindt het belangrijk dat dit plan er snel komt.
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worden aangepast. We willen minder bureaucratie in de 
jeugdzorg. 

We willen dat ouders die zich te veel afzijdig houden van 
probleemkinderen actief worden aangesproken en op hun 
verantwoordelijkheden worden gewezen. Bij alarmsignalen 
rond een kind dient niet alleen het kind maar ook het gezin 
te worden betrokken en hulp worden geboden.

De VVD is voorstander van de Goudse Top X aanpak. Deze 
aanpak moet worden voortgezet en waar nodig uitgebreid. 
Gouda doet niet aan etnisch profileren maar is open over 
het te grote aandeel van jongeren met een migratieachter-
grond binnen deze Top X. Een gerichte aanpak is onmoge-
lijk zonder het achterhalen van grondoorzaken.

Radicalisering van jongeren gaan we in Gouda op alle 

mogelijke manieren tegen. Radicaliserende jongeren komen 
in het stramien van de Top X aanpak. Hiernaast neemt 
de gemeente initiatieven om, waar mogelijk landelijk, een 
meldingsplicht te introduceren (zoals bij kindermishandeling).

De gemeente heeft de regie bij het inkopen van jeugdzorg. 
We willen dat de beste zorg wordt ingekocht en waar nodig 
wordt met andere gemeenten samengewerkt. Het voorko-
men van wachtlijsten is een belangrijk doel.

 Cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de 
samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativi-
teit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de 
economie.

 Jeugd
Ieder kind verdient dezelfde kansen. Een goede opvoe-
ding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en 
maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen.

Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. 
Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt 
de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en 
kinderen een probleem hebben kunnen ze hulp krijgen bij 
jeugdzorg.

Problemen dienen tijdig te worden gesignaleerd. Het is 
voor veel ouders ontzettend lastig om deze eerste stap 
naar hulp te zetten. Vaak gaan opvoedproblemen gepaard 
met andere problemen. Er is helaas ook geregeld sprake 
van verslavingsproblematiek en problematische schulden. 

Om dan bij jeugdhulp aan te kloppen voor hulp is voor veel 
mensen een forse stap. Schaamte kan een reden zijn dat 
ouders zich niet of veel te laat melden en dat problemen 
verergeren. De VVD wil dat de gemeente alles op alles 
zet om deze drempel bij ouders weg te nemen. Kinderen 
mogen nooit de dupe worden. Wij vinden het belangrijk dat 
de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt 
die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de 
gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een 
probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag 
te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt 
voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instelling- 
en rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. De zoge-
naamde ketensamenwerking kan altijd beter volgens de 
VVD. De uitvoering van dit beleid moet worden gemonitord 
en waar nodig in samenspraak met betrokken instanties 
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 Een Efficiënte en  
 Betrouwbare  
 Gemeente
Wij willen een compacte en betrouwbare overheid. De VVD wil 
het initiatief zo veel mogelijk bij inwoners en bedrijven leggen. De 
gemeente richt zich op haar kerntaken en staat in dienst van haar 
inwoners, ondernemers en instellingen.

De gemeente streeft naar goede dienstverlening. Wachttijden 
moeten zo veel mogelijk worden beperkt en digitale mogelijkheden 
meer worden benut. Online dienstverlening moet nog meer de 
standaard worden binnen de gemeente zonder dat dit tot uitslui-
ting leidt van mensen die dit niet kunnen. Waar mogelijk wordt met 
andere gemeenten opgetrokken in de digitalisering. Cyberveilig-
heid en het voorkomen van datalekken zijn hierbij van groot belang.

Wij willen dat inwoners en ondernemers proactief op de hoogte 
worden gesteld over gemeentezaken die hun situatie aangaan. 
Bijvoorbeeld wanneer er in de directe omgeving een omgevings-
vergunning wordt aangevraagd of wanneer er werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Er moet een betere mogelijkheid komen 
waar men zich voor deze signaleringen kan inschrijven. De VVD 
vindt burgerparticipatie bij te nemen besluiten door de gemeente 
belangrijk. Als inwoners bezwaren, zorgen of ideeën hebben, moet 
er echt naar hen worden geluisterd. Participatie dient op een laag-
drempelige en transparante wijze plaats te vinden. 

De VVD streeft naar zo min mogelijk externe inhuur van ambtena-
ren en in ieder geval geen externe inhuur op vaste formatieplaat-
sen. Externe inhuur dient altijd tijdelijk te zijn en op basis van dui-
delijk geformuleerde resultaatsverplichtingen. De gemeente zorgt 
voor de ontwikkeling van eigen ambtenaren zonder dat er sprake 
is van een structurele groei van het ambtenarenapparaat. Wij willen 
werken aan meer eigen kennisontwikkeling en brengen ambtena-
ren, inwoners en ondernemers in contact om van elkaar te leren.

Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft 
een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeen-
telijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere 
gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. 
Bestuurlijke samenwerking moet wel democratisch gelegitimeerd 
zijn.

Wij willen een stadsbestuur dat dicht bij de inwoners staat, 
betrouwbaar is en slagkracht heeft. Het stadsbestuur is er voor 
iedereen ongeacht partijpolitieke kleur. Wij willen dat Gouda zo 
goed mogelijk wordt bestuurd en sluiten vooraf geen enkele 
democratische georganiseerde partij uit om mee samen te wer-
ken.

Vertrouwen is de basis voor een goed bestuur. Wie dat beschaamt 
kan geen politieke of bestuurlijke functie uitoefenen. De VVD staat 
voor een betrouwbare, transparante en integere overheid. Integri-
teit is de karaktereigenschap van een individu, die inhoudt dat de 
betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon 
beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet 
en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen 
emoties.

Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een 
kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen 
die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. 

Een sterke culturele sector is niet afhankelijk van overheids-
subsidie. Culturele organisaties laten bij een subsidieaan-
vraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 
Subsidies mogen nooit meer dan 50% van de inkomsten 
zijn. De culturele sector moet permanent op zoek naar 
andere inkomsten door bijvoorbeeld samen te werken met 
het bedrijfsleven.

Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van Gouda. De 
historische binnenstad, waterlopen en monumenten zorgen 
voor het unieke karakter van Gouda. Om dit erfgoed te 
behouden voor de volgende generaties blijven wij inzetten 
op onderhoud en restauratie. Als ondernemers hierbij kun-
nen helpen dan hoort de gemeente hierbij te faciliteren door 
minder regels.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koes-
teren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen 
zoals de Sinterklaasintocht, Zotte Zaterdag en Kaarsjes-
avond.

 Burgerparticipatie
We vinden het belangrijk dat Gouda leefbaar blijft. Dat 
betekent dat de gemeente mensen helpt om zelf het 
initiatief te nemen.

Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De 
vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen 
van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamen-
lijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het 
sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en bij ons 
streven naar een krachtige gemeente en een compacte 
overheid met gezonde overheidsfinanciën.

Burgerprojecten zijn belangrijk voor de stad. Het geeft de 
inwoners de mogelijkheid zelf de regie te nemen op hun 
leefomgeving. De gemeente dient te geloven in de kracht 
van inwoners en moet durven loslaten. Het gemeentelijke 
initiatief ‘Right to Challenge’ , waarbij inwoners zeggenschap 
kunnen krijgen over taken en voorzieningen, verdient vol-
gens ons daarom meer aandacht. 

Wijkteams leveren een belangrijke bijdrage. Het zijn de ogen 
en oren van de wijk. De komende periode willen wij meer 
inzetten op de bekendheid ervan. De gemeente dient de 
ideeën van wijkteams te omarmen zonder hierbij de neutra-
liteit te verliezen. Wijkteams leveren verder een bijdrage aan 
de veiligheid van Gouda. Een mogelijkheid is dat er meer 
kan worden samengewerkt met de politie.

Buurtbemiddeling is een nuttig middel om overlast tussen 
buurtbewoners aan te pakken. Door samen naar een oplos-
sing te streven neemt de sociale cohesie en het gevoel van 
eigenaarschap in de buurt toe.
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