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Van de Fractievoorzitter
Geachte leden, geachte Burgers,
Terugblik en vooruit blik!
Gaan we gewoon door met wat aanpassingen of heeft de achterliggende tijd ons aan het denken gezet? Het heeft ons in ieder geval
geleerd dat wij als mensen veel gaven hebben gekregen, maar dat we maar heel weinig tot niets in de hand hebben. Een tijd die ons
hopelijk heeft geleerd om ons leven in Gods hand te leggen!
In de achterliggende maanden hebben we als Gemeenteraad van Goes en fractie van de SGP-ChristenUnie een flink aantal
vergaderingen online via Teams vergaderd. Het gaf soms een leuke inkijk bij raad- en commissieleden thuis. Gelukkig hebben we
inmiddels weer enkele keren fysiek kunnen vergaderen. Om een goed debat te kunnen voeren is fysiek met elkaar vergaderen toch
wel een must.
Ondanks de beperkingen kon de besluitvorming gelukkig gewoon doorgaan en hebben we als gemeente weer stappen vooruit
genomen. Een aantal grote projecten en dat met name de Spoorwegonderdoorgang bij de van Hertumweg zijn afgerond met een
positief financieel resultaat. Verder zijn er in de achterliggende 3,5 jaar heel wat punten uit het verkiezingsprogramma, die voor een
grote deel ook terug kwamen in het collegeprogramma gerealiseerd.
Goes staat er financieel redelijk goed voor zoals wij ook hebben verwoord in onze Algemene Beschouwing op de kadernota van 2022.
Zie ook onze website (Vooruitkijken met de Kadernota – SGP ChristenUnie Goes (sgp-cugoes.nl)). Ook het sociaaldomein heeft de
nodig aandacht gevraagd, hierover verder op in deze nieuwsbrief iets meer info. Tot slot mogen we ook terug zien op een goede
samenwerking met onze coalitiegenoten de VVD en het CDA en geeft dat ook vertrouwen voor de toekomst.
Johnny Lukasse, fractievoorzitter SGP-ChristenUnie Goes

Verkiezingsprogramma 2022-2026
De fractie heeft er inmiddels een eerst brainstorm en werksessie opzitten. Het eerste concept van het
nieuwe verkiezingsprogramma voor maart 2022 begint inmiddels vorm te krijgen. Graag willen wij de
komende tijd ook input ophalen onder onze leden en Goesenaren die de SGP-ChristenUnie steunen. Heeft
u goede ideeën, input of andere zaken die een plek zouden moeten krijgen in ons nieuwe
verkiezingsprogramma dan horen wij die graag. Mail kan naar fractie@sgp-cugoes.nl of naar
jlukasse@kliksafe.nl

Veerse Meer visie, recreatie zone Wolphaartsdijk
Op verschillende mediakanalen wordt er van alles geschreven over het
proces zoals dit tot nu toe verloopt. Het gaat hier om een gebied dat al
jaren onderwerp van discussie is. Iedereen wil eigenlijk wel dat er iets
gebeurt, maar de belangen liggen ver uit elkaar. Een upgrade van het
gebied is echt nodig en wat ons betreft had de visie al vastgesteld
kunnen worden. De concrete invulling is de volgende stap waarbij de
SGP-ChristenUnie graag zou zien dat vooral lokale ondernemers nog
enige ruimte krijgen om te ontwikkelen in het gebied. Kleinschalig,
duurzaam en passend in het landschap. In het najaar zal dit dossier
waarschijnlijk weer aan de orde komen. Helaas wordt dit dossier op dit
moment min of meer geboycot door de oppositie partijen en dat doet
geen recht aan het gebied en werkt onnodig vertragend.
Johnny Lukasse
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Gemeente Financiën
Het jaar 2020 heeft ook voor Goes flinke impact gehad in de financiën.
We hadden gelukkig een stabiele financiële positie, we konden dus wel een stootje hebben.
We zien dat de algemene reserve iets is afgenomen, er een klein verlies is gemaakt en onze voorzieningen wat zijn oplopen.
Onze schuldpositie is desondanks nog altijd bijzonder goed te noemen: 81%.
We staan er dus nog steeds goed voor, al moeten we goed blijven opletten op onze inkomsten en uitgaven.
Ook blijven we grote onzekerheden houden richting de toekomst.
Het gaat dan vooral om grote dossiers met flinke financiële gevolgen; zoals aanpassingen in het sociaal domein, minder
inkomsten van het rijk en uiteraard de nasleep van corona.
De begroting voor het nieuwe jaar zal dus een mooie uitdaging worden.
Maurits Born

Nieuw Asielzoekers Centrum in Goes
Direct nadat we de presentatie hadden bijgewoond van het Zeeuws Plan van Aanpak Asielzoekers hebben we overleg gehad
binnen de fractie. We waren het erover eens dat onze fractie een welwillend en ruimhartig standpunt moesten innemen in deze
zaak.
Na advies te hebben ingewonnen bij de portefeuillehouder (burgemeester Mulder) hebben we op haar advies schriftelijk vragen
gesteld aan B&W. We wilden weten of zij bereid waren om Goes aan te melden als een plaats die in aanmerking wilde komen
voor opvang van asielzoekers. Minstens voor een 'pilot' centrum met maximaal 150 plaatsen.
De antwoorden waren bemoedigend en we waren dan ook blij verrast met het voorstel van B&W aan de raad in Goes. In het
kader van de Zeeuwse Aanpak Asielzoekers willen B&W Goes aanmelden voor de realisatie van een opvang voor maximaal 300
bewoners gedurende 15 jaar. Bij de behandeling in de vergadering van de raad op 24 juni bleek een grote meerderheid dit
voorstel te steunen.
We waren, tijdens onze bijdrage aan de bespreking, ook in de gelegenheid dit vraagstuk te benaderen vanuit onze Christelijke
beginselen.
'Omzien naar noden van vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke politiek.
We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde God en het land waar wonen hebben we ook maar gekregen. Onze fractie
heeft daarom de principiële overtuiging dat we een veilige plek moeten bieden aan slachtoffers van rampen, oorlog, vervolging
en onderdrukking. Als we de menselijke waardigheid als een van de kernwaarden van ons eigen land zien, dan kunnen we het ons
niet veroorloven daarvan weg te kijken als het om vluchtelingen gaat die in ons land asiel zoeken.
Dat betekent niet dat we als land of gemeenschap alle leed in de wereld op onze schouders kunnen nemen, maar, waar we
kunnen, moeten we wel onze bijdrage willen leveren. We moeten daarom in Goes gastvrij zijn en menswaardigheid voorop
hebben staan als het gaat om de tijdelijke huisvesting van asielzoekers'.
We zullen er op blijven aandringen dat het betrekken van de burgers bij dit project van groot belang is. Zo kunnen we samen in
Goes wat betekenen voor medemensen die vaak alles hebben moeten achter laten en hier een nieuwe start willen maken.
Cees Verkuil
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Sociaal domein
Veel gemeenten kampen met tekorten op het sociaal domein. Ook in Goes hebben we hiermee te maken. Daarom
hebben we kort geleden besloten daar sterker op te letten en de WMO-verordening te wijzigen, met daarin enkele
lastige bezuinigingen.
De inzet van de gemeente Goes wordt om iedereen die dat nodig heeft te blijven helpen, daarvoor is het nodig om kritisch te zijn
op de kosten. Daarom wordt er beter gekeken naar aanvragen. De bedoeling is dat mensen zolang het kan ondersteuning krijgen
uit hun eigen netwerk. Ook hebben we algemene voorzieningen, zoals dagbesteding. Die willen we meer inzetten, zodat we veel
duurdere maatwerkvoorzieningen kunnen voorkomen.
Ingrijpender zijn de versoberingen die we doorgevoerd hebben in de nieuwe WMO-verordening. De gemeente Goes gaat geen
huishoudelijke hulp meer vergoeden voor mensen met een goed inkomen (vanaf 150% van de bijstandsnorm). Ook is een regeling
opgenomen waardoor het makkelijker wordt om mensen die een dure woningaanpassing nodig hebben, te verplichten om te
verhuizen. Dat is alleen bedoeld voor gevallen waarin het onredelijk duur zou zijn om een woningaanpassing te doen, bijvoorbeeld
wanneer een uitbouw met een badkamer beneden nodig zou zijn. De gemeente is niet meer verplicht dit dan te betalen, als ze een
ander huis aan kunnen bieden.
We hebben alle voorstellen zo goed mogelijk gewogen en ons steeds afgevraagd of het een rechtvaardig voorstel is én of
kwetsbare mensen nog de hulp krijgen die nodig is. Eén van de voorstellen, het voorstel om geen huishoudelijke hulp meer te
vergoeden voor korter dan zes maanden, konden we niet steunen. Huishoudelijk hulp zou al alleen worden vergoed bij een laag
inkomen, we vinden dat niet altijd van het netwerk, vaak mantelzorgers, kan worden verwacht om dit voor een lange periode van
zes maanden te doen. Dat is een zware belasting. Met de fractie van Nieuw Goes steunden we daarom een amendement om deze
termijn van zes maanden naar drie maanden te halen. Helaas kreeg dat net geen steun. Ook deze wijziging is daardoor toch
aangenomen.
U kunt meer over dit onderwerp lezen op onze website. https://www.sgp-cugoes.nl/

Jurian van der Ree

Volg ons ook op:
Site: https://www.sgp-cugoes.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/SGPCUGOES
Twitter: https://twitter.com/sgp_cu_goes
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