
Goes, 29 april 2020


Geachte wethouder, beste Joost,


Als SGP-ChristenUnie Goes zijn we blij dat het CDA er in is geslaagd snel een opvolger voor Derk 
Alssema te vinden. Je neemt geen gemakkelijke portefeuille over, wel is het een buitengewoon 
mooie portefeuille. Het zijn onderwerpen die er toe doen. Als beginnend wethouder heb je de 
komende tijd nodig om dit nieuwe werk je eigen te maken. In normale tijden zou dat er anders aan 
toegaan, maar door de corona-crisis is het minder mogelijk mensen te ontmoeten. Daarom willen 
we je via deze weg van harte welkom heten, maar ook inhoudelijk wat punten introduceren.  Drie 
onderwerpen, of noem het wensen van onze fractie, willen we graag expliciet onder je aandacht 
brengen.


Energietransitie 
Vorig jaar, tijdens de begrotingsraad, nam de raad onze ‘motie zonne-energie’ aan. Daarin 
spraken we uit het van groot belang te vinden dat de energietransitie democratisch tot stand 
komt. De raad moet hierin een sterke rol krijgen. Bijvoorbeeld in beleid ten aanzien van zonne-
energie.  We riepen de wethouder op de gemeenteraad actief te betrekken en met de 
gemeenteraad na te denken hoe inwoners betrokken moeten worden in het opstellen van een 
zogenaamde kansenkaart. Een bijeenkomst om hierover te spreken stond gepland, maar is door 
de corona-crisis geannuleerd. 


Concreet: 

- Op korte termijn vernemen we graag hoe dit alsnog vormgegeven gaat worden en hoe dus 
recht gedaan wordt aan deze motie vanuit de gemeenteraad.


Jeugdzorg 
De jeugdzorg wordt wel het zorgenkindje van gemeenten genoemd. En dat is niet zonder reden, 
want veel gemeenten kampen met tekorten. Ook het steeds maar oplopende aantal kinderen in 
de jeugdzorg baart zorgen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat ouders en jongeren in een zo 
vroeg mogelijk stadium de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat professionals de ruimte krijgen 
om te zorgen.


Concreet: 
- Een innovatieve aanpak is nodig, bijvoorbeeld het laagdrempelig aanbieden van 

opvoedondersteuning, te beginnen bij jonge ouders, zoals uw voorganger beloofde te 
onderzoeken tijdens de vorige begrotingsraad, naar aanleiding van vragen van onze fractie. Of 



om blinde vlekken weg te werken, zoals het aanbieden van passende en professionele zorg 
voor tienermoeders.


- Zorgverleners moeten ruimte krijgen, daarom moeten overbodige regels geschrapt worden en 
moeten verschillen tussen gemeenten actief weggewerkt worden, om zo de administratie te 
verminderen. 


- De nieuwe inkoopstrategie is een grote verandering en vergt veel van zorgaanbieders. Ook de 
corona-crisis kan aanbieders voor uitdagingen stellen. Monitoring van dit proces, maar ook het 
informeren van de gemeenteraad hierover, is van belang.


Woningbouw 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 maakte je een campagne-video. Terecht riep je daarin 
op voor meer woningen voor jongeren en alleenstaanden. Dit is al langere tijd een wens van onze 
fractie, graag zouden we daarvoor meer aandacht willen. 


Concreet: 
- Jongeren zijn van groot belang voor de gemeente Goes, daarom moet in onze gemeente 

aantrekkelijke woonruimte beschikbaar zijn voor starters en alleenstaanden, zowel koop als 
huur. 


- Een onderzoek is nodig om beter in beeld te brengen wat behoeften zijn voor woningbouw in 
Goes, ook de sociale huur verdient aandacht. Kiezen mensen in sociale huur bijvoorbeeld niet 
te vaak voor een andere gemeente binnen de regio, omdat de wachtlijst voor Goes langer is…?


- Een kwetsbare doelgroep zijn jonge of alleenstaande moeders. Als zij geen geschikte 
huisvesting hebben, is dit snel nodig. Daarom zouden wij graag zien dat deze doelgroep op de 
urgentielijst voor sociale huur terecht komt. 


De drie thema’s die we hierboven geschetst hebben, laten de uitdagingen voor de komende jaren 
zien. Het zou mooi zijn als we op al deze vlakken nog deze periode stappen kunnen zetten. Wij 
wensen je veel succes toe, maar vooral zegen, licht en wijsheid van de Allerhoogste. 


Met hartelijke groeten,


Namens de SGP-ChristenUnie fractie 
Jurian van der Ree



