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De lokale partij van Gouda
Is een pure lokale partij waarbij de Goudse inwoner centraal staat. Dat betekent dat de Goudse
burger volop de gelegenheid krijgt om vooraf mee te praten over het ontwikkelen van plannen.
Maar ook dat de Goudse burger tevens de gelegenheid krijgt om over zaken, die van groot belang
zijn voor Gouda, zijn of haar mening kenbaar te maken. Daar ligt de kracht van een lokale partij
die wars van bemoeizucht van landelijke politieke partijen is en waarbij de burger van Gouda er
nog toe doet. Het gaat om zijn of haar leefomgeving; om zijn of haar deelname aan de Goudse
maatschappij en om zijn of haar inbreng in de ontwikkeling van onze stad.
Daarom is ons motto: spreek de leden van de fractie van GBG aan hetzij rechtstreeks, hetzij via
de e-mail, social media of website. Maar ook telefonisch zijn fractieleden een luisterend oor voor
de Goudse inwoners.
Lokaal is ook lokaal.
Alle inwoners van onze stad vormen met elkaar de gemeente Gouda. Zij zijn het die het besturen
van een stad dagelijks aan den lijve ondervinden. In velerlei opzichten zal GBG de geëigende
bijdrage in de gemeenteraad willen leveren. Als echte volksvertegenwoordigers, daarbij in
aanmerking nemen de belangen van de inwoners, zullen zij standpunten innemen die voor
iedereen herkenbaar en uitlegbaar zullen zijn. Daar ligt wederom de kracht van een lokale partij.
Direct herkenbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. Het gemeentebeleid moet in de ogen van GBG
gedragen worden door de inwoners van Gouda, want zij doen er tenslotte toe.
Partij en inwoners
Een partij van uitsluitend Gouwenaars voor Gouwenaars. Wie je ook bent, waar ook je wieg heeft
gestaan, welke opleiding je ook hebt genoten, of je nu rijk bent of arm, iedereen is welkom bij
GBG. Iedereen die de stad een warm hart toe draagt en daardoor ook een bestuurlijke bijdrage
zou willen verlenen is van harte welkom. Gezamenlijk kan met vereende krachten, welke
achtergrond je ook hebt, meer bereikt worden voor de stad en zijn bewoners. Een uitdaging om
met belangstellende inwoners samen te werken en daardoor bij te dragen aan het welzijn van de
Goudse inwoners. Daar staat met name een lokale partij voor. Op de bres staan voor de belangen
van de Goudse inwoners. GBG is er voor alle burgers van Gouda. Niemand uitgezonderd.
Iedereen mag en kan meedoen bij de bestuurlijke invulling van onze stad.
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Vrijheidsrechten
De door de grondwet in artikel 1 gegarandeerde vrijheidsrechten staan bij GBG hoog in het
vaandel. Vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, van vereniging, van vergadering en van
betoging zijn maar enkele voorbeelden. Het zijn stuk voor stuk rechten die burgers de vrijheid
geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Daarentegen heeft de overheid de
verplichting dat zij tegenover de burger alleen mag optreden bij of krachtens de wet en dat zij in
het verkeer met de burger de beginselen van behoorlijk bestuur in acht dienen te nemen. Ook
bevat de grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek.
Bij al dit soort fundamentele rechten zal GBG strijden dat ze eerlijk en rechtvaardig worden
nagekomen. Ongeacht in welke positie iemand ook zou mogen verkeren, dient iedereen, burgers
en bestuurders van deze stad, zich te houden aan de rechten en de verplichtingen die op ons
allemaal rusten.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het effectief besturen van de stad kan worden gerealiseerd indien er een duidelijke scheiding
komt tussen vaststellen van beleid en uitvoeren van beleid. Gemeenteraad en college werken op
basis van een raadsprogramma. De gemeenteraad bepaalt het beleid voor zover dat wettelijk niet
aan het college of de burgemeester wordt overgelaten. De uitvoering van het beleid ligt geheel bij
het college en de burgemeester.
GBG schuwt niet het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, zowel in de rol van
volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad als in die van het college van burgemeester en
wethouders. Op basis van raadsbreed werken in de gemeenteraad van Gouda als in de
voorbereiding en uitvoering van de taak van het college, zal GBG zijn krachten willen inzetten,
waarbij de basisprincipes en de standpunten, neergelegd in het verkiezingsprogramma, daarin
leidend zullen zijn. Bij raadsbreed werken in de gemeenteraad van Gouda stellen de
vertegenwoordigde politieke partijen een programma op dat uitgevoerd wordt door het college.
Collegeleden dienen over (bewezen) vakinhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten te beschikken om
het raadsprogramma te kunnen uitvoeren. Om de bestuurlijk greep op de uitvoering van het
raadsprogramma door het college gericht te kunnen handhaven, verdient het de voorkeur dat
collegeleden niet alleen benoemd worden uit de vertegenwoordigde politieke partijen in de
gemeenteraad maar juist daarbuiten. Zowel voor de volksvertegenwoordigers als voor de
bestuurders in het college komen hiermee hun eigen taken en bevoegdheden het meest tot z’n
recht. Het raadsbreed opgestelde programma is altijd leidend. Daarnaast stellen alle
gemeenteraadsfracties prioriteiten van beleid vast, het tijdpad waarbinnen dat beleid
gerealiseerd zal dienen te zijn en wat de effecten daarvan dienen te zijn. Daarbij komt de
controlerende functie van de gemeenteraad scherper tot z’n recht. Alles in volledige openheid en
openbaarheid richting de Goudse burger. Geen achterkamertjes-politiek. Nut en noodzaak van
vastgesteld beleid worden voor iedere betrokkene inzichtelijk en herkenbaar.
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Financieel gezond beleid
GBG werkt alleen mee aan een financieel gezond gemeentelijk beleid en aan sluitende
begrotingen. Binnen die uitgangspunten zijn alle opties, die mede bijdragen in overweging en
besluitvorming, bespreekbaar. Daarbij rekening houdend dat de lasten voor de burger en de
ondernemers niet onevenredig stijgen. De economische aspecten voor bedrijfsleven en
ondernemend Gouda in zowel ruimtelijke als in financiële zin worden daarbij in aanmerking
genomen in het belang van de stad en haar inwoners.
GBG, als de lokale partij in Gouda
Spreek het vorenstaande ook u aan, word dan lid van deze vereniging en werk mee aan een
groeiende lokale politiek in Gouda en bepaal het gemeentelijk beleid in Gouda. Voor uw
aanmelding zie onze website of bel met de secretaris: Jan van den Heuvel, 06 – 50635502.

GBG rekent op u en dan kunt u rekenen op GBG.

