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VAN DE VOORZITTER 

 
  
Door: Gerrit Schinkel  

voorzitter 
 
Het zijn drukke en spannende tijden beste partijgenoten. Op 9 december 
2013 hebben we ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart vastgesteld. Na de feestdagen is de 
campagnecommissie meteen volop van start gegaan. Een campagneteam 
met een groot aantal enthousiaste leden die samen met andere leden al 
weken aan het canvassen zijn, aan forumdiscussies hebben meegedaan 
en werkbezoeken hebben afgelegd. En ook de laatste weken zullen de 
PvdA’ers in hun mooie nieuwe witte jacks en rode rozen het straatbeeld 
van Gouda een sociaal democratisch aanzien geven. U kunt zich alsnog 
aanmelden om mee te doen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
 
Op het moment dat Gouds Rood op de deurmat valt of wanneer u hem 
digitaal tot nu neemt is het Uur U zeer dichtbij. Woensdag 19 maart wordt 
een cruciale dag. Krijgt de Partij van de Arbeid het vertrouwen van de 
Goudse kiezer? Mag de Partij van de Arbeid weer een belangrijk stempel 
drukken op de Goudse politiek? Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Klaar 
voor de vele moeilijke zaken die op de Goudse burger afkomen. 
Gemakkelijk zal het niet worden, maar de Partij van de Arbeid gaat de 
problemen niet uit de weg en zal die met volle overtuiging te lijf gaan.  
 
Tenslotte: ga vooral stemmen en roep ook uw familieleden, vrienden en 
kennissen op om dit te doen. Laat uw stem niet verloren gaan.   
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UITNODIGING ALV 24 maart 2014 

 
  
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering PvdA afd eling Gouda 
 
Datum:  maandag 24 maart 2014 
 
Plaats:  Café Résistance (te bereiken door tuin Ver zetsmuseum) 
 
Tijd:   20.00 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
 
2. Mededelingen. 
  
3. Notulen ALV dd. 9 december 2013. 
 
4. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 en hoe nu verder. 
   
5. Terugblik campagne gemeenteraadsverkiezingen. 
 
6. Jaarverslagen 2013 inclusief verslag kascommissie. 
   
7. Voorstel benoeming bestuurslid Mayke Nieuwenhuis.  

 
8. Rondvraag. 
 
9. Sluiting 
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Notulen ALV 14 oktober 2013 

 
  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 9 december 2013 
 
1. Opening 

• Aanwezig zijn bij aanvang van de vergadering 51 leden.  
• Bericht van verhindering van Will Oosterom-van der Ree 
• Siebe Keulen heeft aangegeven later te zijn. 
• Middels een moment van stilte wordt stilgestaan bij het overlijden 

van Nelson Mandela. 
 

2. Verslag ALV 14 oktober 2013 
• worden ongewijzigd vastgesteld 

 
3. Verkiezingsprogramma 2014-2018 
Voorafgaand aan de vergadering zijn in totaal 12 amendementen 
ingediend bij de secretaris door Wim Sonnemans, Johan Veld, Anita 
Engbers en Jaap Warners. Op de tafels liggen papierenversies. Per 
amendement wordt, indien gewenst, een toelichting gegeven en 
gediscussieerd. Dhr. Leenheer geeft aan de tekst in het programma op 
diverse onderdelen onduidelijk is en biedt aan om nog een redactionele 
slag te doen na de ALV. Hierop kan niet worden ingegaan, vanwege de 
reglementen, het definitieve programma wordt in de ALV vastgesteld.  
 
Onderstaand zijn de amendementen weergegeven, met daarachter de 
besluitvorming van de ALV.  
 
Nr.  Amendement  

(paginanummer verwijst naar Gouds Rood van 
november 2014) 

Besluit ALV  

1.  Aanvulling: (p.14) De titel: Gouda sterker en 
socialer 
 

Aangenomen 
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2.  (p. 16) Bij “Onderwijs en voorschoolse 
voorzieningen”, “Dankzij goed onderwijs kun je 
kansen grijpen en latere achterstanden en 
armoede helpen voorkomen (aanvulling). Dat 
begint al bij de voorschoolse voorzieningen: de 
kinderopvang of peuterspeelzaal, of bij 
programma’s voor kinderen met een 
taalachterstand. De PvdA wil dat die 
voorzieningen in Gouda overeind blijven en 
bovendien onderling nauwer aansluiten, evenals 
op consultatiebureaus en op basisscholen. Ook 
bij de invoering van het passend onderwijs staat 
waar nodig maatwerk per kind in combinatie met 
jeugdzorg voorop. (aanvulling)” 
 

Ingetrokken na 
discussie 

3.  (p. 17) Bij “Zorg voor elkaar”, 1e alinea, 10e regel, 
na de zin “De decentralisatie van de AWBZ 
gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar 
te verbinden.”  
Toevoegen:  
“De PvdA juicht het toe dat wijkverpleegkundigen 
ook naar aanleiding van meldingen uit de buurt 
hulpvragen van kwetsbare bewoners in kaart 
helpen brengen.” 
 
Wordt na discussie gewijzigd in:  
“Daarbij is het cruciaal dat verschillende 
betrokkenen, onder andere wijkverpleegkundige 
(aanvulling), samenwerken.” 
 

Gewijzigd 
amendement: 
 
Aangenomen 

4.  (p. 18) Bij “Zorg voor elkaar”, vierde alinea, 3e 
regel, na de zin “We vinden dat het 
consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere 
instellingen dicht bij het dagelijkse leven van 
kinderen, goed moeten samenwerken.”  
 
Toevoegen:  
“Voor kinderen die in aanmerking komen voor bijv. 
zowel individuele jeugdzorg als extra 

Verworpen,  
- 4 voor 
- 47 tegen 



 8

onderwijsbegeleiding moeten deze in 
gecombineerde inzet op maat geleverd worden. 
Dit mede in het kader van passend onderwijs. 
Ook bij de uitvoering van deze wet wil de PvdA 
ruimte bieden voor inbreng en ervaringen van 
belanghebbende ouders. Afstemming met evt. 
(aanvullende begeleiding bij) buitenschoolse 
opvang en met passend leerlingenvervoer vraagt 
hierbij eveneens de nodige aandacht.” 
 

5.  Bij paragraaf Sport en cultuur (p.19), 2e alinea, 
“Wij versterken de sociale functie van 
sportverenigingen door verbindingen met scholen, 
buitenschoolse opvang en welzijn. De PvdA is 
enthousiast over buurtsport waarbij medewerkers 
van Sport.Gouda sportprojecten begeleiden in 
wijken. Daar willen we graag mee doorgaan. 
 
Toevoeging: 
“Dit mede gericht op (waar nodig begeleide) 
instroom van nieuwe (jeugd)leden van 
sportverenigingen”.  
 
Wordt na discussie gewijzigd in:  
“De PvdA is enthousiast over buurtsport waarbij 
medewerkers van Sport.Gouda sportprojecten 
begeleiden in wijken en kinderen toe leiden naar 
sportverenigingen. (aanvulling)” 
 

Gewijzigd 
amendement: 
 
Aangenomen 

6.  Bij paragraaf Sport en cultuur (p. 19), 2e alinea, na 
bij amendement 5 aangehaalde tekst.  
 
Toevoegen:  
“Ook willen we dat de gemeente bijdraagt aan de 
uitwerking van het Actieplan “Naar een veiliger 
sportklimaat. Het doel van het Actieplan is het 
creëren van een veiliger sportklimaat zodat 
iedereen met plezier kan sporten zonder last te 
hebben van intimidatie of geweld. Dit Actieplan is 

Gewijzigd 
amendement: 
 
Aangenomen 
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op initiatief van de PvdA-Kamerfractie door het 
kabinet opgesteld samen met de landelijke 
sportorganisaties, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie 
MOgroep Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening (W&MD).” 
 
Wordt na discussie gewijzigd in:  
“Ook willen we dat de gemeente bijdraagt aan de 
uitwerking van het Actieplan “Naar een veiliger 
sportklimaat. Het doel van het Actieplan is het 
creëren van een veiliger sportklimaat zodat 
iedereen met plezier kan sporten zonder last te 
hebben van intimidatie of geweld.” 
 

7.  Onder "Veiligheid", p. 20, halverwege de alinea, 
na de tekst "We zetten de lijn van grenzen stellen 
en perspectief bieden door. De top-60 aanpak 
sluit daarbij aan evenals het Integrale 
Veiligheidsbeleid. De PvdA vindt dat de 
professionaliteit van het Veiligheidshuis verder 
moet worden versterkt. De partners moeten meer 
de straat op om overlast gevende jongeren aan te 
spreken."  
 
Toevoegen: 
"Daarbij wil de PvdA de samenwerking 
voortzetten met de stadsmarinier, die vanuit een 
rechtstreeks mandaat van B&W bevoegd is om 
ambtelijke barrières te doorbreken die dit 
veiligheidsbeleid in de weg staan." 
 
Wordt na discussie gewijzigd in:  
“Daarbij wil de PvdA de samenwerking 
voortzetten met de stadsmarinier.” 
 
 
 

Gewijzigd 
amendement: 
 
Aangenomen 
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8.  Onder de kop Veiligheid, p. 20, aan het einde 
 
Toevoegen: 
“Op voorstel van de PvdA in Gouda zal door de 
gemeenteraad in de komende periode een 
hoorzitting worden georganiseerd over de 
omvang en de impact van etnische profilering op 
in het bijzonder de Marokkaanse jeugd in deze 
stad.” 
 

Ingetrokken na 
discussie en 
vervangen door 
de 
amendementen 
13 en 14 

9.  Onder de kop “Wonen en bouwen”, p.22, 1e 
alinea, 9e regel, achter de zin “De gemeente 
betrekt huurdersorganisaties bij het opstellen van 
de nieuwe Woonvisie en bij het maken van de 
prestatieafspraken met corporaties.”  
 
Toevoegen:  “Voor het opstellen van de 
Woonvisie doen we een woonlastenonderzoek.” 
 
Wordt na discussie gewijzigd in:  
“Voor het opstellen van de Woonvisie vindt de 
PvdA Gouda het wenselijk dat er een 
woonlastenonderzoek komt.” 
 

Aangenomen 

10.  Het hoofdstuk “Natuur en milieu”, p. 24 
 
Wijziging:  Titel van “Natuur en milieu” naar: 
“Natuur, milieu en duurzame ontwikkeling”. 
 

Aangenomen 

11.  Aan het eind van het hoofdstuk ‘Natuur en milieu’, 
p. 24, (na “duurzaamheidsmaatregelen”): 
 
Toevoegen:  
“Zij stimuleert – naast initiatieven tot 
energiebesparing - opwekking en gebruik van 
duurzame energie.” 
 

Aangenomen 

12.  Aan het eind van het hoofdstuk ‘Natuur en milieu’, 
p. 24 

Aangenomen 
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Toevoegen:  
“De PvdA wil dat Gouda Fairtrade-gemeente blijft 
als bijdrage aan mondiale bewustwording.” 
 

13.  (p. 21) Na de zin: “Daarvoor zijn goed onderwijs, 
betere huisvesting en opvoedingsondersteuning 
essentieel.”  
 
Toevoegen: “Iedere vorm van discriminatie, zoals 
ethnische profilering, wijzen wij categorisch af.” 
 

Aangenomen 

14.  (p. 21) In de zin: “Aan Marokkaans-Nederlandse 
probleemjongeren moeten we nadrukkelijk 
grenzen stellen en tegelijkertijd perspectief 
bieden.”  de woorden: “Marokkaans-Nederlandse” 
verwijderen. 
 

Aangenomen,  
- 49 voor 
- 2 tegen 
 

 
 4. Vaststelling kandidatenlijst raadsverkiezingen 2 014 
De voorzitter ligt toe hoe de ontwerpkandidatenlijst tot stand is gekomen. 

• In de ALV van 12 november 2012 zijn de profielen wethouder en 
raadslid goedgekeurd 

• In de ALV van 12 maart 2012 heeft de ALV ingestemd met de 
instelling van een adviescommissie die adviseert aan het bestuur.  

 
De adviescommissie heeft een ontwerpkandidatenlijst opgesteld n.a.v. de 
motivatiebrieven, CV’s en de gesprekken met de kandidaten. Het bestuur 
heeft dit advies unaniem overgenomen. Op de ALV worden de leden van 
de adviescommissie, Jaap Warners, Iemkje Tijsseling, Ineke Woudenberg 
en Jos van Seters in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. 
 
De procedure rondom het vaststellen van de kandidatenlijst is vooraf 
kenbaar gemaakt in Gouds Rood. 
 
Vanuit de aanwezigen reageren drie leden op de voorliggende 
kandidatenlijst.  
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• Gea Gravesteijn valt op dat er maar 1 vrouw bij de eerste 10 staat. 
Dit zouden er in haar ogen meer moeten zijn.  

• Hans du Pre stelt voor om Anita Engbers toe te voegen aan de 
kandidatenlijst vanuit haar ervarenheid. Het bestuur geeft aan dat 
dit niet mogelijk is gezien de reglementen van de partij.  

• Marion Suijker ligt toe waarom zij zich specifiek voor de 
gemeenteraad heeft gekandideerd.  

 
Langs de volgorde van de voorgestelde kandidatenlijst wordt plek voor 
plek door de ALV de kandidaten geplaatst. Er volgen diverse stemmingen 
en stemrondes, uiteindelijk resulterende in de volgende definitieve 
kandidatenlijst: 

1. Rogier Tetteroo 
2. Marion Suijker  
3. Peter den Boer 
4. Michiel Sikkes  
5. Siham Massrour 
6. Hein Pierhagen  
7. Johan Veld 
8. Najim Mohandis  
9. Irene van Zevenbergen-Joele 
10. Khalid Tatou 
11. Klaas Bolt 
12. Max de Groot  
13. Khalid Boutachekourt 
14. Hetty Goedvolk 
15. Herman Klein 
16. Marianne Lint 
17. Wim Sonnemans 
18. José van Eijkelenburg-Brands 
19. Gerard Struijk 
20. Joka Ciere-Simić 
21. Ria Caljouw-Rooyackers 
22. Nils van Teijlingen 
23. Gerrit Schinkel 
24. Will Oosterom-van der Ree 
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Tot slot, het bestuur heeft een verzoek van Guido Prinsenberg ontvangen. 
Hij had zich gekandideerd en zich, na het horen zijn plek op de lijst, 
teruggetrokken. Het verzoek is om dit verzoek als niet verzonden te 
beschouwen en hem onderaan de kandidatenlijst toe te voegen. Na enige 
discussie in de vergadering wordt het volgende voorstel in stemming 
gebracht: Guido Prinsenberg toevoegen op plek 25 onder de voorwaarde 
dat het landelijk partijbureau hiertegen geen procedurele bezwaren heeft. 
Dit voorstel wordt met 2 stemmen verschil verworpen.  
 
5. Lijstverbinding Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

• De ALV stemt in met een lijstverbinding met Groenlinks.  
• Indien het bestuur nog met andere partijen een verbinding wenst 

aan te gaan dient een aanvullende ALV uitgeschreven te worden.  
 

6. Begroting 2014 en jaarwerkplan 2014 
• Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. Rondvraag  
• Geen vragen 

 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering na 2 mededelingen: 

• 14 december 2013: Vrijwilligersactie in de Raambuurt 
• 11 januari 2014: Nieuwjaarsreceptie    
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Kiezer 
 

  
Door: Co Caljouw 
 
Na de komende raads- en Europese verkiezingen vallen ze weer volop te 
beluisteren, de dooddoeners: de kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft 
altijd gelijk. Deze ode aan de kiezer klinkt uit de mond van zowel de 
winnaar als de verliezer. 
 
Ik ben zo vrij bij de rol van de kiezer, het kiezersvolk, een kapitaal 
vraagteken te zetten. De staatsman van de vorige eeuw Winston Churchill 
noemde de democratie, de macht aan het volk zogezegd, de minst slechte 
van alle politieke systemen en inderdaad onze democratie is verre van 
volmaakt. 
Sterker: een verregaande erosie is ons politieke bestel langzaam aan het 
verpulveren. 
 
Het begint al bij de capriolen die de dames en heren politici/lijsttrekkers, 
geschminkt en wel, voor de televisie uithalen om in de gunst van de 
kijker/kiezer te komen. Zoals meedoen aan laaggeletterde spelletjes 
waarbij een versprekinkje of even stotteren en niet op de (afgeschafte) 
cent nauwkeurig weten hoeveel een halfje volkoren sesambrood kost je 
de politieke kop kan kosten. 
 
Ik laat hier het debiteren van hele en halve onwaarheden en soms zelfs 
een volstrekt gemis aan integriteit van de politieke voorvrouwen en –
mannen maar buiten beschouwing en kom bij de kiezer, het zo 
hooggeëerde publiek, het volk. 
 
Eerst een anekdote: ik betreed een (toen nog gesubsidieerd) biljartlokaal, 
waar de koffie voor enkele dubbeltjes valt te bekomen en begroet de 
oude(re) spelenden met de tekst: en hebben de heren al hun stem 
uitgebracht? Het is de ochtend van een van de voorgaande 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Het antwoord, min of meer unaniem, luidt: ik ga niet meer stemmen voor 
die zakkenvullers (er volgt nog een ris negatieve kwalificaties); hier valt 
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niet te discussiëren dus verlaat ik mismoedig het stelletje nihilisten. Onder 
meer voor het recht in alle vrijheid je stem te mogen uitbrengen, denk ik 
dan, hebben ontelbare aantallen mensen hun leven gegeven. 
Maar ook Drees en consorten, de vakbonden, de vele anderen die, veelal 
vanuit een rattige armoede voor hun idealen: een beter leven voor hun 
ouderen, hun kinderen, henzelf, gelijke rechten voor man en vrouw, 
andersgeaarden en wat niet al zoals goede behuizing, voldoende loon, 
ontslagbescherming en nog een handvol verworvenheden hebben 
gestreden. Allen zijn in de vergetelheid geraakt of, wat nog veel erger is, 
bij het grofvuil van de onverschilligheid, de gemakzucht, het gebrek aan 
historisch besef; ja zelfs boosaardige vuilspuiterij gezet. 
 
De welvaartsstaat waarin zij voor een habbekrats hun vrijetijdsspelletje 
mogen beoefenen is voor hen dus kennelijk uit het niets komen 
aanwaaien. 
 
Straks, zo vrees ik, zijn er weer minder kiezers komen opdagen die voor 
een steeds groter deel achter de popi-jopiepartijen, zoals landelijk de PVV 
en een handvol Goudse splinters zijn aangelopen. Onder dezulken talloze 
ex-PvdA-stemmers die hun trouw aan de sociaal-democratie hebben 
verkwanseld. 
 
Een beetje minder kruiperigheid jegens de kiezer lijkt me meer dan ooit 
geboden! 
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Hoe legt de regering de koopkracht uit? 

  
Door: Arie Slinger 
 
In Nederland onderscheiden we grofweg drie groepen. De vermogenden, 
de middeninkomens en de minima, waaronder de uitkeringsgerechtigden. 
De politiek bepaalt wat haalbaar of gunstig is voor deze groepen. 
We ondervinden nu, dat de meerderheid in de Tweede Kamer (VVD en 
PvdA) zich heeft verbonden met D66, CU en SGP. Niet uit verbondenheid 
met de drie laatstgenoemde partijen, maar uit een buitenparlementair 
compromis (VVD en PvdA), terwille van een kleine meerderheid in de 
Eerste Kamer.  
 
Wat zou de PvdA mijns inziens moeten doen om de koopkracht van de 
burgers te verhogen? 
 
Twee dingen:  
 
1. de BTW verlagen en 
2. de belastingen verhogen voor de beter gesitueerde  

middengroepen en van de zeer vermogenden (rijken).  
 
Als je de BTW verlaagt naar het peil van voor de ingevoerde verhoging 
profiteren daarvan de uitkeringsgerechtigden en andere groepen met een 
laag inkomen. Maar ook de beter gesitueerde middeninkomens en de 
vermogenden. 
Dat is en lijkt logisch, maar is het niet. Wat nodig is, is een verhoging van 
de inkomsten- en vermogensbelasting. Zelfs dan profiteren daarvan nog 
de hogere inkomsten en vermogens. Dat kun je in dit verband 
balanspolitiek noemen. Maar de balans is nog steeds niet in evenwicht, 
omdat de werklozen dreigen terecht te komen in een lage uitkering. 
Via de belastingverhoging voor de middengroepen en de rijken kunnen we 
dat zodanig compenseren, dat alle drie de groepen hun koopkracht 
kunnen verbeteren. Met dien verstande, dat de tweemaal-modaal-
verdieners en de rijken een veer moeten laten. Overigens een “veer” die 
door een lagere BTW deels wordt gecompenseerd. 
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Dit lijkt mij een sociaal en economisch verdedigbaar standpunt; zeker 
vanuit de principes van de PvdA. Of tellen die niet meer? Macht is 
belangrijk in de politiek. Maar voor wie blijft dan de vraag. Ik geef daarop 
een lekenantwoord. 
Ik ben geen econoom, maar mijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid 
zegt, dat we het antwoord in de door mij geschetste richting moeten 
zoeken.  
Daar komt bij, dat de economie - niet de werkgelegenheid - licht aantrekt. 
Daarom lijkt mijn antwoord op de crisis simpel. Eenvoud is een kenmerk 
van het ware. Of niet, PvdA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wist u dat… 

  
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw eigen gegevens in de 

ledenadministratie actueel kunt houden? 
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw voorkeuren voor inhoudelijke 

berichtgeving vanuit de partij kunt aangeven? 
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Gierzwaluw 
 

  
Door: Co Caljouw 
 
Tijdens de gebruikelijke quiz op de geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst 
van de partij in het Verzetsmuseum vroeg onze nieuwbakken voorzitter 
Gerrit Schinkel als quizmaster naar de naam van de enige vogel die in het 
verkiezingsprogramma van onze afdeling voorkomt. Het antwoord luidde: 
de gierzwaluw, die onder het kopje Natuur, milieu en duurzame 
ontwikkeling (als vanouds het sluitstuk) in de binnenstad zou moeten 
worden beschermd. 
 

 
 
 
Dat doet deze natuurbeschermer goed want het gaat inderdaad slecht met 
dit vogeltje dat gedurende de maanden mei, juni en (een stukje) juli 
tjirpend over en rond de daken van ons historisch centrum scheert. 
Vele jaren eerder constateerde deze vogelaar dat het met een andere 
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binnenstadbewoner en wel de huismus ook al niet best ging maar toen 
was mijn partij nog druk met vele andere zaken. 
 
Vogelbescherming Nederland dat zich elk jaar genoodzaakt ziet een 
bedreigde gevederde vriend extra onder de aandacht te brengen heeft 
overigens 2014 bestempeld als het jaar van de spreeuw, die ook steeds 
minder en al kwetterend op de daken van Gouda wordt aangetroffen. 
Uit deze keer ten goede (niet voor de vogels dus) blijkt echter nog eens 
overduidelijk dat de Partij van de Arbeid een stadspartij is die voor het in 
Gouda nabije buitengebied weinig oog (en oor) heeft. 
En ook daar gaat het er uiterst beroerd aan toe. Als we Reeuwijk toch min 
of meer als een luxe stadswijk van onze gemeente mogen beschouwen: 
daar zijn de roerdomp, het woudaapje, de purperreiger, de kwak alsook de 
grote karekiet min of meer geruisloos verdwenen zonder dat er ook maar 
een haan naar kraaide. 
 
Eerder verdwenen uit het Goudse Houtgebied de kievit, grutto, tureluur en 
nog een handvol weidevogels om over allerlei zangvogeltjes nog maar te 
zwijgen. Mede daardoor hoor je in het voorjaar de fameuze roep van de 
mannetjeskoekoek steeds minder. 
 
Het stemt mij tevree dat onze afdeling eindelijk ook eens op het gebied 
van de natuurbescherming acte de présence geeft. Beter laat dan nooit! 
Wordt het in de praktijk toch te laat voor talloze planten en dieren, ook 
binnen onze stadsgrenzen, dan is het de hoogste tijd voor het 
Rotterdamse “geen woorden maar daden”! 
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Brief aan de leden PvdA in Gouda 

  
Door: Marion Suijker 

wethouder 
 
Aan: de leden van de Partij van de Arbeid in Gouda 
 
       Gouda, Maart 2014 
 
Beste leden van de Partij van de Arbeid Gouda, 
 
Met deze brief wil ik  jullie, de leden van de Partij van de Arbeid in Gouda,  
bedanken voor het vertrouwen dat ik twee perioden namens onze partij 
wethouder van onze mooie stad heb mogen zijn. Al weer acht jaar 
geleden werd ik gevraagd om wethouder te worden voor de PvdA, die 
door een goede verkiezingsuitslag een tweede wethouder mocht leveren. 
Hoewel ik betrokken was bij de Goudse PvdA, kwam dat verzoek toch 
plotseling. Ik was geen raadslid of lid van het afdelingsbestuur. Ik had 
medio jaren `90  als redacteur ons lijfblad Gouds Rood nieuw leven 
ingeblazen. Gewoon omdat ik vind dat leden belangrijk zijn. Ik was toen 
directeur/bestuurder van de Stichting Kwadraad, een organisatie voor 
psychosociale hulpverlening. Kwadraad had ik drie jaar daarvoor mede 
opgericht. Dat was dus even nadenken, maar dat mocht – zoals dat gaat 
in dit soort processen – niet al te lang duren. Drie dagen precies. Ik heb 
toen ja gezegd op voorwaarde dat ik de portefeuille zorg,  welzijn en 
sociale zaken zou mogen vervullen. Op dat gebied lag en ligt immers  mijn 
kennis, ervaring en maatschappelijke drijfveer.  
 
Wethouder mogen zijn voor onze partij in onze mooie stad Gouda is een 
hele eer. Je mag en kunt ook het verschil maken voor mensen. Mensen 
die het nodig hebben. Mensen die het kunnen gebruiken. Mensen die een 
steuntje in de rug verdienen. Mensen perspectief bieden. Een sociale 
gemeente zijn, zoals de missie van onze partij aangeeft. Dat alles binnen 
de smalle marges van de democratie, zo is mij gebleken. Het gaat zeker 
niet allemaal vanzelf. Het is vaak een kwestie van goed opletten bij 
invoering van nieuwe wetten, het realiseren van bezuinigingen en het 
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verdelen van de schaarse middelen in de gemeentebegroting. De 
aandacht voor mensen, de sociale functie van de gemeente in onze stad, 
heb ik daarbij altijd voorop proberen te stellen. En je doet dat natuurlijk 
niet alleen. Ik voelde me altijd gesteund door de fractie. Die ik natuurlijk 
ook van harte hiervoor bedank. 
 
Samen met onze partner partijen in het college van B&W hebben we als 
PvdA verantwoordelijkheid genomen voor het bestuur van onze stad. De 
samenwerking binnen de twee colleges die ik heb mogen meemaken heb 
ik als constructief en hecht ervaren. Constructief in die zin dat we met 
elkaar willen bouwen aan onze stad en daarin daadwerkelijk stappen 
wilden maken. Hecht omdat we daarbij goed samen hebben kunnen 
optrekken en altijd open en duidelijk naar elkaar zijn geweest. Dat heeft er 
mijn inziens mede toe bijgedragen dat er geen wethouders gedwongen 
tussentijds hebben moeten vertrekken en de ploeg de periode goed heeft 
kunnen afmaken. En dat mag wel eens gezegd worden. Een stabiel 
college lijkt een luxe in deze wispelturige tijd met veel partijen in de 
oppositie van gemeenteraden, die zich willen profileren en daarbij scherp 
letten op mogelijke miststappen van collegeleden. Dat maakt het pad van 
een bestuurder soms onverdacht glibberig. Een stabiel college is echter 
wel een voorwaarde om in de gemeentepolitiek stappen vooruit te kunnen 
maken. Dus de echte dingen te kunnen doen voor de mensen in de stad.   
 
Terugkijkend naar de afgelopen acht jaar is er veel tot stand gekomen 
waar we toch met gepaste trots op kunnen terugkijken. In mijn portefeuille 
is dat bijvoorbeeld een goede invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). Deze is in 2007 begonnen. Ik had een missie om 
de sociale infrastructuur in de stad zo goed mogelijk te organiseren en 
financieel te beheren. In mijn visie is sociaal geld, geld dat je sociaal moet 
blijven besteden, ook al houd je soms wat over. Niet de spreekwoordelijke 
lantaarnpalen daarvan betalen dus. Dat was echter in de gemeentelijke 
boekhouding niet de gewoonte. We zijn dat anders gaan doen. Er is een 
reserve sociaal domein ingesteld, waar besparingen in terecht konden 
komen. En dat is een goede beslissing geweest. We hebben - ondanks de 
vele miljoenen bezuinigingen die de gemeente de afgelopen vier jaar heeft 
moeten doorvoeren - toch veel nieuwe dingen kunnen doen die liggen op 
het gebied van preventie. Bijvoorbeeld investeren in mantelzorg, 
investeren in vrijwilligersbeleid, investeren in een ouderenadviseur.  
We hebben drie centra van jeugd en gezin in de stad gerealiseerd , die 
een belangrijk aandeel hebben bij de overheveling van de jeugdzorg naar 
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de gemeente in 2015. En gelukkig is de infrastructuur van de brede school 
behouden gebleven!  Ondanks de bezuinigingen hebben we een 
ruimhartig armoedebeleid in stand kunnen houden. Een beleid waardoor 
ook kinderen van ouders met een zeer laag inkomen lid kunnen zijn van 
verenigingen, kunnen sporten en zich sociaal en cultureel kunnen 
ontwikkelen. We lopen in Gouda zeker niet achter als we zeggen een 
sociale gemeente te zijn.  
 
Gouda is een regionale centrumstad. We hebben vele 
onderwijsvoorzieningen waarvoor de gemeente goed moet zorgen. Dat is 
een kwestie van verdeling en niet altijd eenvoudig. Ik denk dat we trots 
mogen zijn op de nieuwbouw van het GSG en de op handen zijnde 
verhuizing van Al Qalam. Al Qalam, de islamitische basisschool in onze 
stad, die wij ook nog eens twee jaar achtereen hebben mogen feliciteren 
met het predicaat excellente school.  
Maar nog niet alles is gerealiseerd. Op de agenda staat nog steeds goede 
huisvesting voor De Ark, school voor speciaal onderwijs. Ook daar zal 
door beschikbaar houden van voldoende financiële middelen uiteindelijk 
een goede oplossing voor kunnen worden gevonden.  
 
In de afgelopen jaren is ook veel aan ouderenvoorzieningen gerealiseerd. 
Niet alleen tastbaar in de vorm van het grote aantal seniorenwoningen in 
de stad, maar juist ook in de sociale infrastructuur. Dit niet in de laatste 
plaats door een goede samenwerking met de partners in de zorg in onze 
stad. Ook daarop mogen we trots zijn. We mogen ook met recht zeggen 
dat Gouda in afgelopen jaren een echte levensloopbestendige stad is 
geworden.  
 
Er is uiteraard nog veel meer te noemen, maar dan wordt deze brief veel 
te lang. De stad is nog niet af. Een gemeente is nooit klaar, maar 
bestuurders doen er verstandig aan zich toch zekere beperkingen op te 
leggen. Twee termijnen voor een wethouderschap is een goede periode. 
Blijf je langer zitten, dan kan de frisse blik op zaken vervagen en dreig je 
toch te vergroeien met het ambt. En niet onbelangrijk, er zijn meer leden 
die bereid zijn zich voor onze partij in te zetten, ook als wethouder. Een 
partij die zorgt voor continuïteit, zorgt ook dat nieuw talent de kans krijgt. 
Ook in die zin is het goed om na acht jaar plaats te maken. Plaats te 
maken voor een goede opvolger, die met nieuw elan de missie van onze 
partij kan voortzetten. Onze lijsttrekker Rogier Tetteroo is daarvoor een 
uitstekende kandidaat. 
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De rijke ervaring die ik de afgelopen jaren als wethouder heb mogen 
opdoen neem ik  graag mee naar een nieuwe baan. Per 1 april 2014 word 
ik directeur/bestuurder van de  Vrouwen Opvang Rosa Manus te Leiden. 
Rosa Manus vangt vrouwen op die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 
Ook zet de organisatie zich in voor de  bestrijding van huiselijk geweld, 
een helaas teveel voorkomend verschijnsel.  Een onderwerp dat ik 
uitermate maatschappelijk relevant vind en waarop zich in de komende tijd 
de nodige beleidsmatige veranderingen voordoen, waarop de organisatie 
zal moeten inspelen. Een nieuwe uitdaging dus in het sociaal domein, 
waar mijn grote passie ligt.   
 
De Goudse politiek laat ik echter nog niet los. Als raadslid wil ik onze partij 
in de gemeenteraad gaan vertegenwoordigen en zo betrokken blijven bij 
het bestuur van onze stad. Dit doe ik vooral vanwege de decentralisaties 
op het gebied van het sociaal domein, waar de gemeente binnenkort 
verantwoordelijk voor is. Ik wil graag in de rol als raadslid hierbij betrokken 
blijven. Ik heb er veel zin in om in deze rol wat voor de stad te kunnen 
blijven betekenen. Ik dank dan ook de ledenvergadering dat deze mij 
daarin heeft gesteund.  
 
Ik kijk terug op een mooie periode, waarin ik met velen ook veel tot stand 
heb mogen brengen. Ik ervaar het als een voorrecht de functie van 
wethouder voor de Partij van de Arbeid  in Gouda te hebben mogen 
vervullen. Ik dank u zeer voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop ook 
de komende periode me als raadslid te mogen inzetten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marion Suijker  
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Wonen en werken 

  
Door: Co Caljouw 
 
De nieuwe woonwijk Westergouwe gaan we bouwen. De stad moet 
groeien zodat nieuwe bewoners hier komen wonen en werken. Dit staat 
letterlijk onder het kopje Wonen en bouwen in het PvdA-
verkiezingsprogramma. 
 
Wonen en werken en dat terwijl er nu al sprake is van leegstand (en niet 
alleen op enorme schaal in bedrijfsgebouwen) en een niet onaanzienlijke 
(jeugd)werkloosheid. Gouda groeit al vele jaren niet meer en zal, net als 
vele andere gemeenten in het noorden, oosten en zuiden van ons land, op 
korte termijn te maken krijgen met krimp. 
 
Daarmee om te gaan zal wellicht al voor de nieuwe gemeenteraad een 
zware klus worden. Als we daarenboven in het algemene kader van de 
bezuinigingen nu reeds het voorzieningenpeil drastisch verlagen hoe dan 
de nieuwe bewoners te gerieven?  
 
De sterk toenemende vergrijzing en mede daardoor sterfte alsook de 
geringe aanwas van kinderen, Gouda zal reeds alle moeite hebben met dit 
gegeven beleid te voeren. 
 
Alom in den lande worden scholen gesloten, in sommige kleine plaatsen 
zelfs de laatste; overal een dramatisch krimpend winkelbestand waarbij 
Gouda in het Groene Hart zelfs koploper is. Dit tegengaan door 
woningbouw en nieuwe inwoners drijft op ronduit een illusie. Waar moeten 
die nieuwe ingezetenen dan wel vandaan komen?  
 
Niet uit de omliggende gemeenten want die hebben ook al min of meer 
hun eigen Westergouwe, overigens daarbij fiks op de vingers getikt door 
de provincie die niet alleen leegstand vreest maar ook nog een plukje 
landschap in tact wil laten. 
 
Uit Hardenberg dan (10 km van de grens met Duitsland gelegen), waar ik 
complete lege straten met nieuwbouw aantrof? In arren moede zijn dure 
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koopwoningen tegen een schappelijk prijsje als huurhuizen aangeboden 
maar de leegstand is blijvend. 
 
Een eventuele PvdA-wethouder met wonen in zijn pakket aldaar zal zeer 
ingenomen zijn met de groeidrang van zijn Goudse partijgenoten als de 
laatste Hardenberger het licht uitdoet om zich snel naar Westergouwe te 
spoeden alwaar de huizen en het werk in ruime mate liggen te wachten. 
De landschapsarchitect Adriaan Geuze, een van origine polderjongen die 
dit snel slinkende grasland als ademen beschouwt, schetste onlangs in de 
krant zijn gevoel over al die gemeentelijke expansiedriften.  
 
Hij heeft Zuid-Holland zien verworden tot een soort Los Angeles, een 
eindeloze suburbia. En dan gaat het niet om mooi of lelijk. Een kind dat in 
een nieuwbouwwijk woont achter de Ikea bij afslag drie, zo stelt hij, groeit 
niet op in een gemeenschap, niet in verbondenheid met het landschap. 
Het wordt deel van een anonieme samenleving. 
 
Willen we dat? Het wordt de hoogste tijd dat mijn partij, hopelijk sterk in de 
raad vertegenwoordigd, nu eindelijk eens de welhaast naoorlogse 
groeireflexen onderdrukt en mijn stad behoedt voor wat ik stellig zie 
gebeuren: een tweede “gat van Bloemendaal” maar dan met blijvende 
gevolgen, financieel en ruimtelijk. 
 
Een wezenlijke, sterk inhoudelijke, discussie met onze achterban over dit 
onderwerp ligt voor de hand! 
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Speech aanvaarding lijsttrekkerschap 

  
Door: Rogier Tetteroo 
 
Speech ter aanvaarding lijsttrekkerschap PvdA Gouda, 9 december 2013 
 
Geachte aanwezigen, beste leden, 
 
Zojuist heeft u mij aangewezen als lijsttrekker van de PvdA Gouda voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik dank u hartelijk voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Het is mij een eer. 
Uiteraard kan in de klus niet alleen klaren. Ik ben dan ook verheugd mij 
gesteund te zien worden door een hele enthousiaste en energieke ploeg 
kandidaat-raadsleden. Met uw steun gaan we samen een succes maken 
van de verkiezingen.  
We zullen letterlijk een beroep op u gaan doen. We hebben alle 
beschikbare inzet hard nodig. De kunst is om onze achterban te motiveren 
hun stem uit te brengen. Daarvoor moeten we de straat op en gezien 
worden. 
 
De PvdA staat voor eerlijk delen en gelijke kansen. Voor een solidaire 
samenleving. Die solidariteit ligt constant onder vuur, ook van een aantal 
lokale partijen. Daarom wordt het geen gemakkelijke campagne. De 
afgelopen vier jaar heeft de populistische oppositie keer op keer beweerd 
dat de stad ten onder gaat. Mensen worden bang gemaakt. Wij kunnen 
daar op worden aangesproken. Ons antwoord is dan helder: kijk naar wat 
er is bereikt, en oordeel dan zelf. Laat je niet gek maken. 
Ik ben er dan ook  van overtuigd dat de Gouwenaar zijn stem geeft aan 
een partij met ideeën en met visie. Een partij die decennia het verschil 
heeft weten te maken in deze stad.  
 
Ons motto is vertrouwd en onverminderd actueel: Gouda Sterker en 
Socialer!  
Tijdens de campagne zullen we eensgezind de belangrijkste kernwaarden 
van de PvdA Gouda uitdragen. We gaan er voor wederom de grootste 
partij van deze stad te worden. De PvdA Gouda staat voor een sociale 
stad, een veilige stad en een duurzame stad. 
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Sociaal door niet te korten op armoedebeleid, een ruimhartig 
kwijtscheldingsbeleid, het voorkomen en aanpakken van 
schuldenproblematiek, goede onderwijsplekken, goede en betaalbare 
woningen voor jong en oud, zorgen voor snelle doorgeleiding van uitkering 
naar werk en het besteden van zorggelden voor zorg en niet voor iets 
anders.  
 
Veilig door het stellen van grenzen en zo nodig hard optreden tegen 
criminelen en raddraaiers, maar ook een goede aansluiting van school 
naar leerwerkplek of stage, naar een zinvolle dagbesteding voor jeugd en 
jongeren, voor het betrekken van de burgers bij de veiligheid in hun eigen 
wijk en door meer transparantie in het veiligheidswerk van politie en 
justitie.  
 
Duurzaam door te blijven inzetten op alternatieve energie, slimme 
afvalverwerking, groen in de wijk, speelplekken voor de jeugd, behoud en 
versterking van maatschappelijke en culturele voorzieningen.  
 
In het zojuist vastgestelde verkiezingsprogramma hebben we onze 
idealen vastgelegd. Nu gaan we ze uitdragen om weer het vertrouwen van 
de Gouwenaars te krijgen voor die sociale, veilige en duurzame stad.  
 
Er liggen flinke uitdagingen. De komende raadsperiode wordt de periode 
van de decentralisaties van taken en bevoegdheden op het sociaal 
domein. Een ongekend belangrijke en veelomvattende operatie, waar vele 
miljoenen mee gemoeid zijn. De PvdA is bij uitstek de partij die weet waar 
het over gaat, over de zorg zo gericht en zo effectief mogelijk inzetten, 
maatwerk, samen met de eigen netwerken van mensen in de eigen wijk 
met sociale zorgteams. En wie geen netwerk heeft kan op ons rekenen. 
De overheid staat pal voor diegenen die het niet zelf kunnen rooien.  
 
De oorzaak en gevolgen van armoede blijven we aanpakken. Voor 
kinderen die in armoede opgroeien gaan we extra middelen inzetten. Een 
fonds. Geen kind mag in armoede groot worden. Schuldproblematiek 
gaan we bestrijden en tegelijkertijd gaan we inzetten op het voorkomen 
van schulden. 
 
De stad kent veel leegstand die aangepakt moet worden. Tegelijkertijd is 
er een groeiende behoefte aan betaalbare woningen. Leegstaande 
kantoren ombouwen tot woningen voor jongeren of specifieke categorieën 
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van bewoners  zorgt niet alleen voor een structurele verbetering van de 
woonkansen voor die groepen, maar kan grote invloed hebben op de 
gehele woningtoewijzing in Gouda. Samen met de corporaties en onder-
nemers kunnen we het verschil maken. 
 
Werk, werk en nog eens werk. We gaan met het bedrijfsleven en scholen 
aan de slag. We gaan sociale zaken en economie aan elkaar koppelen 
om een perfecte match van werkvraag en aanbod te verzekeren. Ons 
ideaal is iedereen een baan!  
 
Bedreigingen zijn er helaas ook en die gaan we niet uit de weg. De 
grootste bedreiging is de schatkist. Het zit er dik in dat er nog meer 
bezuinigd moet worden. Die miljoenenbezuinigingen gaan we gefaseerd 
invoeren. We gaan geen instellingen en voorzieningen kapot bezuinigen  
en we gaan zeker niet korten op armoedebeleid. De lasten mogen stijgen  
met de inflatie. Dat is genoeg. De komende jaren zullen we sober en  
doelmatig omspringen met de ons toevertrouwde middelen. 
 
Daarbij zullen we zoveel als mogelijk een beroep doen op de stad en zijn  
inwoners. Door de intrinsieke waarde van Gouda aan te boren, te  
mobiliseren en te motiveren kunnen we grootse dingen verrichten. Daar  
ben ik van overtuigd. Dit vergt een bestuur dat zich ook laat zien in de  
stad, dat zich verdiept in zijn inwoners en instellingen. Dat oog heeft voor  
de uitvoering van beleid en de knelpunten daarin aanpakt en wegneemt.  
Dat bereikbaar en herkenbaar is voor de Gouwenaars.  
 
Een bestuur dat stimuleert en luistert. Een bestuur dat faciliteert waar het  
gewenst is, doet waar het moet en laat waar het kan. Een bestuur dat een  
houding aanneemt van "het kan wèl!". Zo ontstaat die solidaire stad.  
Zo wordt Gouda sterker en socialer! 
 
Aan u allen de oproep om mij en de partij te komen helpen Gouda sterker 
en socialer te maken. Kom uit je huis, van de bank en kom mee  
canvassen. Kom mee praten met de Gouwenaars. Kom mee campagne  
voeren. Om zo op 19 maart een knallende verkiezingsuitslag te pakken  
om onze idealen voor deze prachtstad te kunnen waarmaken! Dank u wel! 
 
Rogier Tetteroo 
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Zorg 

  
Door: Co Caljouw 
 
Als je, zoals ik, de acht kruisjes nadert blijkt enige zorg om de zorg 
waarmee je wellicht al snel wordt geconfronteerd alleszins op zijn plaats. 
Mijn nog maar weinige haren rezen te berge toen ik zeer recent van een 
vriendin vernam hoe het haar moeder (96) vergaat in deze 
maatschappelijke sector. 
 
Ik noem vooralsnog geen namen maar wat ik ronduit een drama noem 
speelt zich af in Gouda. En waar de zorg organisatorisch alsook budgettair 
in de schoenen is geschoven van de gemeente is formeel dus de 
wethouder, die het zorgpakket in zijn/haar portefeuille heeft gekregen de 
eerstverantwoordelijke. Een niet te benijden positie! 
 
Waar het in de zorg al snel om de financiën lijkt te gaan wordt de kwaliteit, 
los van hun oorzakelijk verband (bezuinigen, minder personeel, minder 
uren, weinig salaris) dramatisch aangetast omdat het personeel, onder 
weinig krachtige leiding, zo blijkt, zich slechts alleen aan zijn 
taakomschrijving schijnt te houden. 
 
En horen de dagelijks “bijspringende” kinderen als de kamer nauwelijks is 
opgeruimd (laat staan schoongemaakt), besmeurd wasgoed - moeder is 
incontinent - blijft liggen, een soortement po aangekoekte poepresten 
bevat, de schilferende (hoofd)huid nooit eens wordt behandeld, met nog 
een handvol tekortkomingen, steevast het verweer: dat behoort niet tot 
mijn taak. 
 
Maar welk takenpakket is van toepassing als een stagiaire, zonder 
begeleiding, bij moeder het pruikje achterstevoren opzet waardoor 
langdurig haren voor haar ogen het zicht belemmeren? 
Vooral de lichtzinnigheid waarmee zeer terechte kritiek van de kinderen 
wordt afgedaan, zowel door de verzorgers zelf als de leiding, is uitermate 
bedenkelijk en in feite kwetsend. 
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Wie wil niet voor zijn/haar soms hoogbejaarde ouder de meest zorgzame 
hulp en bijstand? 
 
Het is duidelijk dat in zo’n tekortschietend zorgpatroon er geen seconde 
tijd is voor een opbeurend praatje, het uitwisselen van nieuwtjes, een 
korte nabespreking van een tv-programma een avond tevoren; kortom het 
bij uitstek sociale aspect van de zorg wordt schromelijk verwaarloosd. 
De moeder in kwestie, nog zeer goed “bij haar hoofd” wil onder deze 
omstandigheden (ik heb vele onkiese gebeurlijkheden buiten dit klaagstuk 
gehouden) niet verder, zoals ze al vele malen aan haar kinderen heeft 
laten weten. 
 
In feite is dit de doodsteek voor de kwaliteit van de zorg jegens een 
Goudse medeburger en te vrezen valt dat hier onomwonden in meervoud 
moet worden gesproken. 
 
Dat laat de partij van Willem Drees toch niet over haar kant gaan? 
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Even voorstellen: Mayke Nieuwenhuis 

  
Door: Mayke Nieuwenhuis 
 
Ja ja... een nieuw gezicht als kandidaat voor het bestuur (zie agenda ALV, 
pagina 4,red.). Sinds september vorig jaar ben ik, actief geworden binnen 
de PvdA Gouda.  
 
Ik ben 35 jaar oud, woon samen met mijn vriend Johan en Joris van 5 jaar 
in de Goudse wijk Korte Akkeren.  
 
Mijn achtergrond is Peda- 
gogische Wetenschappen.  
Momenteel werk ik als  
projectleider in de geeste- 
lijke gezondheidszorg, bij  
Altrecht Talent in Woerden. 
Ik heb ruime ervaring op de  
terreinen jeugd(zorg)beleid,  
kracht(pracht)wijken-beleid  
en Wmo-beleid.  
 
Gouda ken ik nog niet zo  
goed, maar door politiek  
actief te worden, wil ik daar  
snel verandering in brengen.  
Kwetsbare burgers, daar zet  
ik me graag voor in. Eerlijk 
(delen) en verbinden zijn  
waarden waar ik voor sta.  
Daarom: PvdA!  
Bovendien geniet ik graag  
van het stadse leven en ook  
van het mooie Groene Hart!  
 
Graag tot ziens en spreeks,  
Mayke Nieuwenhuis 
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Werkbezoek kamerlid Loes Ypma 

  
Door: Wim Sonnemans 
 

PvdA-Kamerlid Loes Ypma heeft maandag  
10 februari Speciale Basisschool De Oostvogel  
bezocht. Dit in het teken van de nieuwe Wet op  
het Passend Onderwijs. Deze wet bepaalt dat  
scholen vanaf augustus 2014 elk kind een pas- 
sende onderwijsplek moeten bieden. 

Leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning krijgen deze 
zoveel mogelijk op een gewone school in de buurt. Kinderen die het echt 
nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Een 
samenwerkingsverband van scholen zorgt voor de nodige extra 
ondersteuning. Prachtig idee wat betreft de PvdA, maar de invoering 
brengt voor reguliere en speciale basisscholen nog wel wat haken en 
ogen met zich mee. 

Knelpunten blijken te liggen bij de bestuurlijke organisatie van het 
onderwijs, een doelmatige besteding van het beschikbare geld, de 
vereiste vaardigheden van leerkrachten en het delen van kennis en 
ervaring binnen een samenwerkingsverband. Ook voor veel ouders is nog 
onduidelijk hoe de nieuwe wet gaat uitpakken voor hun kinderen. Loes 
Ypma gaat deze invoeringsproblemen en mogelijke oplossingen 
aankaarten in de Tweede Kamer. 

PvdA-wethouder Marion Suijker blijft werken aan een goede aansluiting 
tussen Passend Onderwijs en de nieuwe Jeugdwet waardoor gemeenten 
de zorg voor kwetsbare kinderen beter kunnen organiseren. Voor de 
Goudse PvdA blijft het ook in de toekomst van groot belang dat geen kind 
tussen wal en schip raakt. 
Aan het gesprek met directeur Wilfred Simons en medewerkers van de 
Oostvogel namen tevens enkele kandidaat-PvdA-raadsleden deel, 
evenals de directeur van Balans (landelijke vereniging voor ouders van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag). 
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Jaarverslag 2013 PvdA Gouda 

  
Het kalenderjaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor onze afdeling. 
Veel energie en tijd van het bestuur en leden van onze afdeling is gegaan 
naar het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014. Het proces dat hieraan voorafgaat is intensief en is, zoals bijna 
gebruikelijk, gepaard gegaan met enige strubbelingen. U kunt zich 
voorstellen dat bijvoorbeeld het samenstellen van de kandidatenlijst per 
definitief tot teleurstellingen leidt aangezien niet iedereen in de top 5 kan 
staan.  
 
In voorliggend jaarverslag geven wij als bestuur u inzicht in onze 
activiteiten van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen die speelden. Ter 
eerste leggen we de focus op de bestuurssamenstelling en de 
vertegenwoordiging van onze afdeling in partij geledingen. Vervolgens 
volgen wij ons Werkplan 2013 zodat u relaties kunt leggen tussen onze 
intenties en gerealiseerde activiteiten. Daarna vindt u een terugblik op het 
politieke jaar 2012 vanuit onze fractie. We eindigen met een korte 
vooruitblik naar 2014. 
 
Bestuur en afdelingsvertegenwoordiging 
De samenstelling van het bestuur is in 2013 stevig gewijzigd, in maart is 
afscheid genomen van drie bestuursleden die zich niet nogmaals 
herkiesbaar hebben gesteld, namelijk Max de Groot,  Marc van Ewijk en 
Will Oosterom. Nogmaals spreken wij onze dank uit voor hun inzet en 
verdiensten voor de afdeling in de vele jaren dat zij 
bestuursverantwoordelijkheid namen. Toegetreden tot het bestuur is 
Ronald Greven, waarna de bestuurssamenstelling er in 2013 uiteindelijk 
zo uit zag: 

- Gerrit Schinkel – voorzitter 
- Ronald Greven – penningmeester 
- Nils van Teijlingen – algemeen bestuurslid 
- Mark Maijenburg – secretaris  

 
In 2013 waren onze gewestelijk afgevaardigden Max de Groot, Siebe 
Keulen en Tonnie de Kamper. Reserve was Wim Cornelis. 
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Congresafgevaardigde was Bea Marsman met Jaap Warners als 
vervanger. 
 
Ledenvergadering  
In 2013 organiseerde het bestuur viermaal een algemene 
ledenvergadering. Dit was er een meer dan gebruikelijk vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen. Op 11 februari zijn de profielen voor de 
fractie en wethouder door u vastgesteld, tevens zijn toen besluiten 
genomen over het vervolgproces voor het samenstellen van het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.  
In de ALV van 25 maart legden wij als bestuur verantwoording af over het 
kalenderjaar 2012. Waarna de ALV van 14 oktober wederom in het teken 
stond van de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens deze avond heeft ieder 
input kunnen leveren op het concept verkiezingsprogramma. Dit 
verkiezingsprogramma is uiteindelijk vastgesteld, na diverse 
amendementen, tijdens de ALV van 9 december. Ook is toen de 
kandidatenlijst vastgesteld. Alhoewel deze ALV misschien wat lang duurde 
voor velen, beschouwen wij de gang van zaken m.b.t. de kandidatenlijst 
als groot goed en bevestiging van de ledendemocratie binnen onze partij.  
 
Via deze weg willen wij nogmaals de leden van de adviescommissie, Jaap 
Warners, Iemkje Tijsseling, Jos van Seters en Ineke Woudenberg, 
bedanken voor hun inspanningen om te komen tot de concept-
kandidatenlijst.  
 
1-mei viering  
Onze partij heeft in haar naam het wordt Arbeid en dit jaar is geheel 
volgens traditie wederom een 1-mei viering georganiseerd. Tijdens het 
avondprogramma spraken Jelle Menges, oud JS-voorzitter en lid 
partijbestuur afdeling Amsterdam, en Duco Hoogland (Tweede Kamer lid). 
Ook werden vier jubilarissen in het zonnetje gezet met hun 25 jarig 
lidmaatschap. Afgesloten wordt, ook geheel in stijl, met het zingen van de 
Internationale.  
Overdag waren de leden van onze afdeling die 65 jaar of ouder waren 
verblijd met en bos rozen. 
 
Gouds Rood  
Gouds Rood is in 2013 5 maal verschenen, in druk in een oplage van 100 
exemplaren. Gouds Rood verschijnt over het algemeen voorafgaand aan 
een reguliere afdelingsvergadering. De redactie van Gouds Rood bestaat 
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uit Nils van Teijlingen en Co Caljouw. José van Eijkelenburg organiseerde 
de papieren bezorging van Gouds Rood. Ze heeft daarbij een heel team 
van trouwe bezorgers die de daadwerkelijke bezorging doen. Vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen is de laatst editie van GR in 2013 bij alle 
leden eenmalig op papier bezorgd.  
 
Website, Facebook en Twitter 
Medio 2013 is het bestuur gestart met het opzetten van een nieuwe 
website die qua ‘look en feel’ gelijk is aan de landelijke webpagina. 
Inmiddels is de oude website offline en de nieuwe in de lucht en via deze 
weg bedankt het bestuur Max de Groot voor het jarenlang beheren 
hiervan. Voor de nieuwe site is door Michiel Sikkes veel werk verzet. 
Tevens heeft hij de Facebook-pagina van de afdeling opnieuw ingericht. 
Ook is in 2013 een Twitteraccount geopend waarop we als afdeling te 
vinden zijn. Alle communicatie is gericht op het informeren van onze 
achterban, het uitdragen en verduidelijken van onze standpunten.  
 
Wijkactiviteiten / contact met de burger  
In het verleden werkte de PvdA actief met wijkcontactpersonen. Omdat we 
merkten dat dit steeds minder toegevoegde waarde had voor ons, mede 
vanwege de inactiviteit van diverse wijkteams, zijn we gestopt met het 
actief uitdragen hiervan. Wel is aan voor iedere wijk een of twee 
fractieleden gekoppeld als eerste aanspreekpunt.  
 
Het streven om een Ombudsteam op te richten in 2013 is omgezet in 
daden, we beschikken over een Ombudsteam dat in 2014 verder vorm 
gegeven gaat worden. Bij het Ombudsteam kan iedereen terug met 
vragen over (problemen met) de gemeentelijke dienstverlening. Met onze 
kennis over wet- en regelgeving en ons netwerk zoekt het Ombudsteam 
naar oplossingen van deze problemen.  
 
Regionale samenwerking  
De toekomstige samenwerking met Waddinxveen is voorlopig niet aan de 
orde. Goede contacten met Waddinxveen blijven wel van belang. Ook met 
andere afdelingen in Zuid Holland streven wij naar meer contacten. Hier is 
in 2011 een voorzichtig begin mee gemaakt door de voortrekkersgroep 
Regio Noord. Trekkers van dit initiatief waren de afdelingen Leiden, 
Alphen aan den Rijn en Gouda. Deze initiatieven zijn het afgelopen jaar 
op een laag pitje gezet. Dit heeft diverse oorzaken (o.a. persoonlijke 
omstandigheden van enkele gangmakers en de voorbereidingen van de 
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gemeenteraadsverkiezingen). De contacten zijn er nog steeds en het is de 
bedoeling dat deze, en andere initiatieven, in 2014 weer zullen worden 
geïntensiveerd.  
 
Nieuwjaarsreceptie  
Op 12 januari 2012 is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden waarvoor 
naast de eigen leden ook de andere fracties van de gemeenteraad waren 
uitgenodigd. De quiz was daarna weer erg leerzaam en vond plaats onder 
leiding van onder andere van Anita Engbers en Wilbert van de Griendt. 
Tevens sprak onze wethouder haar Nieuwjaarsspeech uit. 
 
Nieuwe leden-actie  
Op donderdag 5 september is de nieuwe ledenbijeenkomst gehouden in 
het Huis van de Stad. Dit jaar was dit in een ´nieuw jasje´ gestoken onder 
de noemer ´(her)Ontdek de PvdA Gouda’. Niet alleen de nieuwe leden 
waren uitgenodigd, maar ook alle (nog niet actieve) leden van onze 
afdeling. Door de voorzitter en fractievoorzitter is verteld wat de PvdA in 
Gouda wil en doet, waarna een enthousiast gesprek ontstond. Als bestuur 
kijken we terug op een geslaagd evenement, 4 van de 6 aanwezige nog 
niet actieve leden zijn naderhand actief geworden, waarvan 2 zelfs op de 
kandidatenlijst staan voor de verkiezingen van 19 maart. 
 
Vrijwilligersklus  
In december hebben we met diverse leden de Raambuurt versierd met 
kerstversiering. Dit is in samenwerking met de Speelwinkel georganiseerd.  
 
Ledenadministratie en het actueel houden van e-mail lijst  
Vanwege verbetering van het landelijk systeem van de ledenadministratie 
is het tegenwoordig mogelijk om onze leden te mailen vanuit de 
ledenadministratie. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een 
separate maillijst bij te houden. Dit wordt daardoor ook afgebouwd. Als 
bestuur zijn we Anja Poleij erkentelijk dat ze wel een historisch 
ledenbestand blijft bijhouden. Dit omdat we dan bij een lustrum of reünie 
oud-leden van de afdeling kunnen blijven bereiken. Daarnaast blijft Anja 
betrokken bij het actueel houden van onze ledenadministratie. Daaraan 
direct een verzoek gekoppeld: het is van belang dat uw gegevens in de 
ledenadministratie correct zijn. U dit deze verifiëren door in de loggen op 
‘mijnpvda’ onderaan de home-pagina van de websites van de PvdA. 
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Politiek café  
Via ons Politiek café proberen wij de leden en andere geïnteresseerden 
meer bij de Goudse politiek te betrekken. In 2013 zijn 2 politiek cafés 
georganiseerd, in maart met als thema ‘Fnuik de crisis’ met als spreker 
Tweede Kamerlid John Kerstens. De bijeenkomst met Tweede Kamerlid 
Tanja Jadnanansing over ‘De koers van het onderwijs’ in juni was drukker 
bezocht. Maar al met al waren beide cafés goed voor een gezonde 
wisselwerking tussen inhoud en ontspanning.  
 
Vanwege de drukte met de voorbereiding voor de verkiezingen in 2014 
heeft er in het najaar van 2014 geen politiek café plaats gevonden.  
 
Fractie folder  
In 2013 is er geen fractiefolder uitgebracht. Wel hebben diverse 
fractieleden bijdrages geschreven voor in Gouds Rood en voor op de 
website.  
 
Scoutingscommissie  
In 2012 is binnen de afdeling Gouda een scoutingscommissie ingesteld. 
Deze commissie heeft als opdracht gekregen om te proberen leden actief 
bij de afdeling te betrekken. De commissie bestaat uit  Ria Caljouw, 
Ricardo Witteman, Iemkje Tijsseling en Gerrit Schinkel. De commissie 
heeft een aantal (informele) gesprekken gevoerd met  geïnteresseerde 
leden die mogelijk wat voor de PvdA kunnen en willen betekenen. Indirect 
heeft dit resultaten opgeleverd (zie o.a. de bijeenkomst van nieuwe leden 
op 5 september 2013 en de “nieuwe” leden die zich inzetten bij het 
canvassen). De commissie zal na de raadsverkiezingen weer frequenter 
bijeen gaan komen. 
 
Permanente campagne en vernieuwing  
Wij willen als partij niet alleen tijdens verkiezingen zichtbaar zijn maar juist 
ook in de periode tussen verkiezingen in. In 2013 zijn door de fractie 
diverse canvas-avonden georganiseerd, waarbij vooral geluisterd wordt 
naar de wensen van burgers. Ook stonden we met een stand op de 
Lentetour van ProDemos op 18 april in het Huis van de Stad.  
 
Doorkijk naar 2014 
Op het moment dat u dit leest zitten we kort voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De campagne draait op volle 
toeren. Wij als bestuur hebben vertrouwen in een goede uitslag, maar 
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daarbij is wel cruciaal dat iedereen die maar overweegt om te stemmen op 
de PvdA dat ook doet. Daarbij doen wij een beroep op u, u kunt ons 
helpen. Niet alleen door zelf te stemmen, maar ook door u familie, 
vrienden, buren en kennissen daartoe te overtuigen. Wij rekenen op uw 
steun en inzet. 
 
Het bestuur van de afdeling Gouda: 
Nils van Teijlingen, Ronald Greven, Gerrit Schinkel en Mark Maijenburg 
 
 
 

 

 
Financieel Jaarverslag 2013 

  
Hiervoor u ligt het financiële jaarverslag 2013 van de afdeling Gouda. Dit 
verslag is samengesteld uit de werkzaamheden van twee 
penningmeesters dit jaar, te weten Marc van Ewijk (die sinds maart 2013 
is afgetreden en ondergetekende voor de rest van het jaar).  
In dit jaarverslag laten wij zien hoe wij in 2013 de inkomsten hebben 
gegenereerd en welke uitgaven wij hebben gedaan. Dit ook in vergelijking 
met het daarvoor gemaakte budget. Daar waar nodig zal een kleine 
toelichting op de cijfers gegeven worden.  
  
Laten wij beginnen met op te merken dat de afdeling Gouda in 2013 
significant minder heeft uitgegeven dan begroot, waardoor bij ongeveer 
begrote inkomsten wij 1600 euro aan onze reserves hebben kunnen 
toevoegen. Deze door de afgelopen jaren opgebouwde reserve kan nu 
mede aangewend worden om voor PvdA Gouda in Maart een goede 
raadsverkiezings-uitslag te kunnen realiseren. 
  
Als wij een nadere analyse uitvoeren naar de inkomstenkant, dan valt op 
dat de contributie van de raadsleden onregelmatig verloopt. Dit betekent 
dat sommige per maand, anderen van april tot april en weer anderen 
incidenteel de afgesproken betalingen verricht. Daarnaast zijn (en dat is  
de verklaring voor het niet binnenhalen van de begrote cijfers) op 31-12-
2013 meerdere raadsleden geweest die geen of onvoldoende contributie 
hebben afgedragen. Deze manier van verschillende betalingsgedrag 
en methode is iets wat wij graag met de nieuwe fractie per april zouden 
willen harmoniseren. 
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De vergaderkosten zijn eenmalig hoger uitgevallen doordat er cadeaus 
zijn betaald voor bestuursleden met jarenlange staat van dienst voor onze 
partij. Wij vonden het te billijken hiervan ook met een passend cadeau die 
blijk van waardering te kunnen aangeven. Echter heeft dit wel tot een 
overschrijding van de bestuurskosten geresulteerd. In de aanloop van de 
campagne maart 2013 en aan de permanente campagne is in 2013 
minder uitgegeven dan begroot. Dit begroten is lastig met de scheidslijn 
van december i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen. In de begroting voor 
de totale GR campagne 2014 is een duidelijk bedrag opgenomen die zich 
over de twee jaren 2013/2014 verspreid. Het kan dus zeker zo zijn dat het 
lagere bedrag in 2013 gecompenseerd wordt door een hoger dan begroot 
bedrag voor de campagne in 2014. 
  
Toch mogen we spreken van een goed jaar waarin we geslaagd zijn vele 
activiteiten voor u te kunnen organiseren binnen de gestelde financiële 
criteria. Ik hoop u volgend jaar op dezelfde wijze een soort gelijk overzicht 
te mogen presenteren. 
  
Mochten er vragen zijn n.a.v. bovenstaande overzicht, schroom dan niet 
mij dat te vragen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ronald Greven, penningmeester PvdA Gouda 
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Jaarrekening van PvdA Gouda voor 2013 
 
Balansgegevens 
 
ACTIVA   2013          2012 
Geldmiddelen 
Kas            0,00          0,00 
Banken    4.485,47   3.291,88 
Spaarrekeningen          0,00          0,00 
Beleggingen           0,00          0,00 
Stichtingen           0,00          0,00 
Vorderingen/vooruitbetaald 
Diverse vorderingen vooruit betaald 0,00          0,00 
Inventaris apparatuur          0,00          0,00 

Gebouwen          0,00          0,00 
Totaal activa    4.485,47   3.291,88 
 
PASSIVA    2013          2012 
Kapitaal    4.485,47   3.291,88 
Verkiezingsfonds            0,00          0,00 
Overige fondsen          0,00          0,00 
Schulden / vooruit ontvangen         0,00          0,00 
Totaal passiva    4.485,47   3.291,88 
 
TUSSENREKENINGEN           2013          2012 
Resultaat           0,00          0,00 
Kruisposten bank          0,00          0,00 
In en uit afdrachten 500- afdelingen  0,00          0,00 
Totaal tussenrekeningen         0,00          0,00 
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Begrotinggegevens 
 
INKOMSTEN Begroting 2013  Uitkomst 2013   Uitkomst 2012 
Fondsenwerving  
t.b.v. verkiezingen        0,00          0,00          0,00 
Contributie politici  2.760,00   2.380,00   3.426,20 
Renteopbrengsten         0,00          0,00          0,00 
Overige ontvangsten         0,00          0,00          0,00 
Afdracht van  
Partijbureau   3.066,80   3.066,80   2.994,64 
Extra afdracht  
van Partijbureau        0,00          0,00        29,77 
Afdracht vanuit v 
erkiezingsfonds         0,00          0,00          0,00 
Inkomsten gezamen- 
lijke activiteiten          0,00         0,00          0,00 
Totaal inkomsten  5.826,80   5.446,80   6.450,61 
 
UITGAVEN Begroting 2013  Uitkomst 2013   Uitkomst 2 012 
Kosten personeel        0,00          0,00          0,00 
Overige vergoedingen        0,00          0,00      683,65 
Scholing          0,00          0,00          0,00 
Huisvestingskosten        0,00          0,00          0,00 
Telefoonkosten          0,00          0,00          0,00 
Drukkosten/mailings     500,00      398,96      337,79 
Vergaderkosten     216,80      400,00      483,10 
Reiskosten         0,00          0,00          0,00 
Promotie/campagne  3.200,00   1.705,94   2.483,29 
Kantoorartikelen        0,00          0,00          7,75 
Bankkosten          0,00        42,58        36,26 
Webbeheer          0,00          0,00      404,00 
Ledenwerving      310,00          0,00          0,00 
Ledenbehoud   1.000,00   1.008,53        44,50 
Ledenraadpleging     600,00      233,80          0,00 
Gezamenlijke activiteiten 
binnen de PvdA         0,00          0,00      568,40 
Gezamenlijke activiteiten  
buiten de PvdA          0,00          0,00      374,59 
Thematische vergadering 
/werkgroepen          0,00          0,00          0,00 
Toevoeging overschot naar 
 Verkiezingsfonds         0,00      500,00          0,00 
Totaal uitgaven 5.826,80   4.289,81   5.423,33 
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Campagne in beeld 
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AGENDA 

  
 
DAG TIJD STATUS LOCATIE 
15 mrt 11:00 Jaarlijkse actie: Kwintes Aanmelden Mayke 
17 mrt 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
19 mrt  Gemeenteraadsverkiezingen  

 
24 mrt 20:00 ALV Café Résistance 

 
14 aprl 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
  1 mei 20:00 1 mei viering Café Résistance 
20 mei 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
22 mei  Europese verkiezingen  

 
  2 juni 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
14 juli 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
11 aug 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
  4 sep 20:00 Ontdek PvdA Gouda Huis van de Stad 
15 sep 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
20 okt 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
10 nov 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
  8 dec 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
15 dec 20:00 ALV  Café Résistance 
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Uitnodiging 1 mei-viering 2014 
 

  
 
U bent van harte uitgenodigd voor de 1 mei-viering van PvdA Gouda 
 
Met een uitgelezen gastspreker, aansluitend discussie,  
het zingen van de Internationale en aansluitend borrel! 
 
Dag:  woensdag 1 mei 
 
 
Tijd:   19:30 - 21:00  deur open: 19:30 
     aanvang:  20:00 
 
Locatie:  Café Résistance  achterkant Verzetsmuseum 
  Turfmarkt 30 Gouda 
 
Info:   Bestuur PvdA Gouda Nils van Teijlingen 
  06 - 19 030 683 
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De Rode Taxi 
 
 

19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Gouda 
 
Bent u lid van de PvdA of sympathisant en kunt u niet  
of moeilijk zelfstandig naar het stembureau komen? 
 
De PvdA (de ‘rode taxi’) komt u op 19 maart halen, zodat u 
uw stem kunt uitbrengen. Bel, liefst uiterlijk 18 maart: 
 
 

06 19 030 683 
 
 
U kunt dan een afspraak maken om opgehaald te worden. 
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TELEFOONNUMMERS 
AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Mark Maijenburg secretaris     756675 
Ronald Greven penningmeester    
Nils van Teijlingen lid & Gouds Rood       06-28400645 
 

WETHOUDER 
Marion Suijker        534553 
 

RAADSFRACTIE  
Rogier Tetteroo fractieleider        06-42200196 
 Bloemendaal/Plaswijck 
Johan Veld vice-fractieleider    535081 
 Plaswijck    
Peter den Boer fractiesecretaris/penningmeester   511084 
 Goverwelle, Stolwijkersluis  
Marjan Arenoe presidium     689529 
 Kort Haarlem, Gouda Oost 
Anita Engbers Binnenstad, De Korte Akkeren, Nieuwe Park 511468 
Herman Klein Achterwillens   06-40916328  
Jan van den Heuvel Kadenbuurt, Korte Akkeren, Bloemendaal 524126 
 

OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
Monique Flux  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier  06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
Frank van der Knaap Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis 523095 
Gerard Struijk Goverwelle     586041 
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 

STATENLEDEN  ZUID - HOLLAND 
Siebe Keulen          06-33724433 
JONGE SOCIALISTEN GOUDA 
Michiel Sikkes          06-13305542 
VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
Hennie Noorlander (Binnenstad)     524655 
Joop van de Wel (Bloemendaal-Oost)    532456 
Riet Kalden (Bloemendaal-West)    537745 
Peter Schekkerman (Oost)     522182 
Gerrit Schinkel (Korte Akkeren en Goverwelle)  531229 
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STEM! 
De PvdA Gouda staat voor een sterke en 
sociale stad, voor een duurzame en 
solidaire samenleving. 
Voor eerlijk delen en gelijke kansen.  
 
Om Gouda sterker en socialer te maken hebben we de steun van de 
Gouwenaar hard nodig. Ons ideaal is niemand in armoede, niemand in 
schulden, adequate zorg met hulp van ieders netwerk, iedereen een baan en 
een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd in een stad waar het veilig is en het goed 
ondernemen is.  
 
We korten niet op armoedebeleid. We gaan extra middelen inzetten voor 
kinderen die in armoede opgroeien. Een kinderfonds.  
 
Zorg wordt Maatwerk. Zorgteams in de wijk. Met hulp van netwerken van de 
mensen. Wie geen netwerk heeft kan op ons rekenen. Zorggelden besteden 
we voor zorg en niet voor iets anders. 
  
Vrijwilligerswerk voor wie bijstand geniet moet een opstap naar werk zijn. We 
staan voor een goed ondernemersklimaat. We werken aan een perfecte 
match van werkvraag en -aanbod. 
 
We gaan door met de stadsmarinier. We stellen grenzen, maar bieden ook 
perspectief. We betrekken burgers bij de veiligheid in hun wijk. 
 
We blijven inzetten op alternatieve energie, slimme afvalverwerking, groen in 
de wijk, speelplekken voor de jeugd, behoud en versterking van 
maatschappelijke en culturele voorzieningen. 
 
We gaan leegstaande panden ombouwen tot woningen. Hierdoor verbeteren 
de woonkansen voor de Gouwenaars en wordt de woningtoewijzing flexibeler.  
 
We faseren bezuinigingen. We gaan geen instellingen kapot bezuinigen. We 
gaan besparen door meer samen te werken met andere overheden. De lasten 
mogen stijgen met de inflatie. We springen sober en doelmatig om met de ons 
toevertrouwde middelen. 
 
Kom mij en de partij helpen Gouda sterker en socialer te maken. Breng op 19 
maart uw stem uit voor een sterke en socialer Gouda zodat de Partij van de 
Arbeid de idealen voor deze prachtstad kan waarmaken!  
  
Rogier Tetteroo, Lijsttrekker PvdA Gouda 


