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‘Het gaat goed met Gouda!’

Wethouder
Jan-Willem van Gelder
• Burgerparticipatie en
burgerinitiatieven
• Burgerschap en integratie
• Strategisch communicatiebeleid
• Sport
• Aansluiting onderwijs
en arbeidsmarkt
• SROI

De laatste begroting van
deze collegeperiode is goedgekeurd.
Dankzĳ
strakker
financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de
gemeente Gouda niet alleen
een aantal tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrĳke investeringen in de stad én kunnen de
lasten voor inwoners omlaag:
het gaat goed met Gouda!

Uitreiking eerste Groenprijs.

Het college is trots op de
behaalde resultaten van het
coalitieakkoord ‘Gouda daagt
uit!’ en het aanvullende Actieprogramma. Deze week deelt
Jan-Willem van Gelder zijn
motivatie en ervaringen als
wethouder, resultaten uit zijn
portefeuille en zijn ambities tot
de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018.
Wethouder Jan-Willem van Gelder,
wat maakt het werken voor de stad
zo mooi?
Ik werk graag dicht bij de inwoners. Je kunt snel inspelen op wensen en ideeën. Inwoners voelen zich
zo serieus genomen, hebben invloed
op wat er in de stad en wijk gebeurt.
Ik wil daarbij vooral proberen om de
samenwerking tussen inwoners en
de politiek te verbeteren, maar ook
tussen inwoners en organisaties
met elkaar. Dat is eigenlijk het allermooiste van mijn rol: goede mensen
en plannen steunen, zodat de stad
groeit en bloeit.
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“De verbinding tussen
elkaar verbeteren”
‘Zorgen dat de stad groeit en bloeit’.

inwoners. Op sport ben ik ook trots:
in korte tijd zware bezuinigingen van
tafel, een nieuw fonds voor ondersteuning aan verenigingen en praktische zaken zoals uitbreiding bij de
rugby, enkele nieuwe sportvelden en
de sporthal in het Groenhovenpark.

“Inwoners zijn
keihard nodig
om samen de stad
te vormen”

“

iedereen hoort erbij in Gouda en doet
mee!

”

Op welke concrete resultaten ben
je als wethouder het meest trots?
Allereerst dat de stad een stabiel

“

”

college heeft met de politieke coalitie.
In meerdere opzichten was de schade van de bestuurscrisis vorig jaar zomer groot. We zijn nu in een andere,
betere fase gekomen en daar is hard
aan gewerkt. Verder ben ik trots op
de resultaten van burgerparticipatie.
Er zijn veel goede initiatieven en we
merken daarvan de positieve invloed
op het leefklimaat in de stad. Zie het
programma ‘Kracht van de Samenleving’ waarin ruimte is voor een andere bestuursstijl met veel ruimte voor

Wat voor interactie met bewoners/ondernemers/de stad inspireert je?
Een voorbeeld is de stadsconferentie over integratie ‘Samen Gouda’. Met 140 bevlogen organisaties
en inwoners hebben we een fantastische middag en avond gehad om
met elkaar na te denken hoe we in
Gouda met elkaar willen samenleven.
Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar
kennen, hoe en waar we elkaar ontmoeten? Zoekend naar de overeen-
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Met welk(e) project(en) ga je de
resterende maanden nog hard aan
de slag?
Allereerst met integratie, met Samen Gouda. Want het is nu tijd voor
concrete acties en daar hebben
we de gemeenteraad hard bij nodig. Ook wil ik samen met de ondernemers nog een aantal langdurige werklozen aan een baan helpen.
Met een aantal bedrijven hebben we
al concrete resultaten geboekt, maar
het kan nog een tandje beter.
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Huldiging medaillewinnaars Paralympische spelen.

Hoe staat Gouda ervoor na deze
collegeperiode?
Dat oordeel laat ik graag eerst en
vooral aan de inwoners. Hoewel we
het collegeprogramma hebben uitgevoerd, vind ik dat we er nog niet
zijn. Ruimte voor ondernemers, verenigingen en inwoners kan nog
steeds aan kracht winnen, evenals
de aandacht voor economie en arbeidsmarkt.

”

Wat was het meest uitdagende
van het afgelopen jaar?
Dat was het proberen om de verbinding en samenwerking met de vrijwilligers in de wijkteams en de bewoners vooruit te helpen en daaraan
actief bij te dragen. Samen met bewoners in de wijken strijden tegen cynisme en passiviteit. Het ging om het
inzicht over te dragen dat je als bestuur en ambtenaren de inwoners keihard nodig hebt om samen de stad te
vormen. Ik zag teveel nadruk op bureaucratie, regels en geld. Daarom
zeg ik: inwoners boven regels. Want

komsten: wat zijn de dingen die ons
verbinden om samen met elkaar te
kunnen leven? Zeer inspirerend om te
zien hoeveel mensen in Gouda hieraan bijdragen met een hele goede rol
en inbreng. Het is mooi hoe een politiek gevoelig thema op een zeer menselijke en persoonlijke wijze door inwoners wordt ingevuld.

“

“
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Bekĳk ook het filmpje van
Jan-Willem van Gelder op
www.gouda.nl/jan-willem

