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1. Inleiding  
 
Voor u ligt het coalitieakkoord dat de partijen VGBK, SGP, VVD en ChristenUnie met elkaar zijn overeengekomen 
voor de periode 2015-2018. Het eerste coalitieakkoord van de gemeente Krimpenerwaard en voor de gemeente 
Krimpenerwaard. 
 
In dit akkoord geven wij op hoofdlijnen de ontwikkelingsrichting aan voor onze gemeente. Dat doen wij op basis 
van de belangrijke thema’s die wij zien voor de komende bestuursperiode én waarover wij met elkaar vooraf 
politieke afspraken willen maken. Indien een onderwerp niet expliciet in dit akkoord is genoemd, dan betekent dat 
dus niet dat wij het ook niet belangrijk vinden. 
 
Als rode draad door dit akkoord loopt het respect voor elkaars overtuiging, de visie om onze Krimpenerwaard 
stevig te positioneren in de regio en de sterke verbinding die wij willen aangaan met de omgeving. Wij willen de 
gebiedskenmerken en lokale onderlinge verschillen als kwaliteit inzetten om te komen tot een economisch-vitale, 
veilige, zorgzame en bruisende gemeente. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven. Zowel voor onze 
inwoners en ondernemers, als voor de recreanten en toeristen van buiten onze gemeentegrenzen. Om dat op een 
goede manier te bereiken, gaan wij nauw samenwerken met onze inwoners, het bedrijfsleven, het 
maatschappelijke middenveld en onze buurgemeenten en medeoverheden. Binnen onze gemeente is een zeer 
grote hoeveelheid aan kennis, kunde en enthousiasme aanwezig. Wij hebben er vertrouwen in dat wij, samen met 
de inbreng en inzet van al deze talenten, gezamenlijk onze opgaven op een goede wijze kunnen oppakken. 
Kernwoorden zijn daarbij: dialoog aangaan, verbindend optreden, externe oriëntatie.  
 
In de afzonderlijke thema’s beschrijven wij eerst in algemene zin de ontwikkelingen of trends die wij signaleren. 
Vervolgens geven wij daar een specifiekere betekenis aan voor de gemeente Krimpenerwaard. Dat doen wij door 
een beeld te schetsen hoe wij de komende vijf á tien jaren op die trend of ontwikkeling moeten inspelen. Wij 
sluiten elk thema af met concrete activiteiten in deze bestuursperiode.    
 
Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen tegen de achtergrond van de vele financiële onzekerheden in de 
begroting. De exacte financiële situatie weten wij in de loop van 2015. De kans is reëel dat wij op basis van 
nieuwe kennis en inzichten nieuwe afwegingen moeten maken. 
 
Het college heeft nu de opgave om de hoofdlijnen uit dit akkoord verder uit te werken in een werkprogramma voor 
de komende drie jaar waarbij het ook aandacht heeft voor de specifieke kernen. Wij verwachten een visierijke en 
praktische uitwerking van de onderwerpen, waarbij wordt aangegeven op welke wijze inwoners, raad of andere 
partners daarbij worden betrokken. Wij wensen het college daarbij veel succes!  
 
 
 
lijsttrekker VGBK (Willem Schoof)    lijsttrekker SGP (Jan Willem van der Ham) 
 
 
 
 
 
 
lijsttrekker VVD (Ria Boere)     lijsttrekker ChristenUnie (Benjamin Anker)  
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2. Samenleving 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
De wijze waarop Nederlanders samen leven verandert. Waar voorheen vooral verenigingen, instellingen en 
kerken voor de sociale cohesie zorgden, zien we dat daar ook de sociale netwerken aan zijn toegevoegd als 
gevolg van de mogelijkheden van het internet. Vooral jongeren weten deze netwerken, zoals bijvoorbeeld 
facebook, goed te gebruiken. Daarnaast zien wij landelijk de demografische ontwikkeling van relatief veel ouderen 
ten opzichte van de totale bevolking. Om jongeren te behouden treffen met name de landelijke gemeenten extra 
maatregelen. 
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
De samenleving in de Krimpenerwaard heeft een sterk verenigingsleven. Vanuit de sport, de kerken, de 
detailhandel, de cultuur en de woningbouw is een grote verscheidenheid aan verenigingen ontstaan. Deze 
verenigingen, en overigens ook de scholen, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen in 
de Krimpenerwaard. Het behoud van de verenigingen en de vrijwilligers daarbinnen, is van belang voor de sociale 
cohesie en de dynamiek binnen onze gemeenschap.  
 
De identiteit van de gemeenschap binnen onze verschillende kernen is divers. Kleine kernen die slechts 
beschikken over een beperkt aantal basisvoorzieningen, maar tevens een stad die jaarlijks behoorlijke aantallen 
toeristen trekt. Je vindt er rust, groen en ruimte, maar ook economische bedrijvigheid.  
 
De samenleving is een optelsom van jong en oud, ouders en kinderen, werkenden en werklozen, zelfredzame en 
kwetsbare inwoners, gezinnen en alleenstaanden. Met elkaar zorgen we voor het behouden en versterken van 
een gezonde samenleving. In onze samenleving staan we naast elkaar, zorgen we voor elkaar als dat nodig is en 
doet iedereen mee. Dat meedoen kan op vele manieren. We leven op respectvolle wijze met elkaar samen. 
Ruimte biedend aan diverse levensovertuigingen.  
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- In 2015 starten wij een onderzoek naar de wijze waarop we de verschillende subsidieverordeningen kunnen 

harmoniseren en binnen het bestaande taakstellende budget zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.  
- In het verlengde hiervan oriënteren we ons in 2015 op het accommodatiebeleid. Wij streven naar het bieden 

van een vorm van ondersteuning die zich goed verhoudt tot gezond financieel gemeentelijk beleid, de 
aantoonbare behoefte en de maatschappelijk bijdrage. Door het intensiveren van het gebruik van de 
voorzieningen door ‘medegebruik’ verhogen we de inkomsten en verdelen we de lasten onder meer 
gebruikers. We benutten de efficiency-kansen die zich door de voortschrijdende technologie voordoen bij 
bijvoorbeeld het bibliotheekwerk. De samenwerking met Gouda en Krimpen aan den IJssel kan benut worden 
om op effectieve wijze het bevorderen van de ontwikkeling van het lezen te ondersteunen.  

- Bij het afgeven van vergunningen voor evenementen respecteren wij de zondagsrust door handhaving van 
het bestaande beleid. Dit betekent een eindtijd voor evenementen van 23.00 uur, conform de huidige vijf 
APV’s. Bestaande evenementen worden niet beperkt zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.  

- Wij versterken de samenwerking tussen de private en de publieke sector ten behoeve van het promoten van 
de streek. Hierbij wordt ingezet op cofinanciering in geld of in natura. We etaleren de veelzijdigheid van de 
Krimpenerwaard met haar stad en vele dorpskernen, haar weidse uitzichten en compacte bebouwing; de stad 
en de polder.  
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3. Jeugd en Wmo 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Rijkstaken worden gedecentraliseerd naar gemeenten. De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een 
transitie. Dit houdt onder andere in dat gemeenten per 2015 verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en 
begeleiding van hun inwoners. Achter deze decentralisatie zit de gedachte dat gemeenten dichter bij hun 
inwoners staan en daardoor ook beter zicht hebben op welke wijze hun inwoners van deze diensten gebruik 
kunnen maken. Deze overdracht van rijkstaken naar gemeenten gaat gepaard met een korting die, afhankelijk van 
het specifieke onderdeel, varieert van 10% tot 40%. 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die jeugdigen nodig 
hebben om gezond en gelukkig op te groeien en mee te doen. De begeleiding wordt gegeven op basis van het 
uitgangspunt  ‘één gezin, één huishouden, één plan.  
 
De demografische ontwikkelingen van ons land laten zien dat Nederland langzaam vergrijst. Met name landelijke 
gemeenten ondernemen activiteiten om de jeugd of jonge inwoners aan zich te binden. Voor wat betreft het 
onderhoud van de onderwijsvoorzieningen voor primair onderwijs, draagt het rijk deze taak over aan de 
schoolbesturen. Gemeenten verstrekken vanaf dat moment alleen de kredieten aan scholen voor nieuwe 
voorzieningen.   
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en wie de ouderen heeft, heeft de wijsheid. In de Krimpenerwaard wonen 
beide bevolkingsgroepen. In de dorpse kernen leveren de scholen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. 
Leren en onderwijs kunnen volgen is een groot goed. Het is de basis voor je toekomst.  
Onze jeugd is over het algemeen onbezorgd, snel, vrolijk en speels, maar een beperkt aantal groeit op in een 
onveilige omgeving. Alcohol, gokken en drugs kunnen een verwoestende uitwerking hebben op de huiselijke 
omstandigheden waarin kinderen opgroeien. De indicaties voor zorg, die op dit gebied door huisartsen zijn 
afgegeven,  zijn voor gemeenten een financieel risico omdat gemeenten die zorg moeten bekostigen. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
 
Op het gebied van jeugd 
- Wij gaan de wijze waarop huisartsen gezondheidszorg indiceren aan jeugdigen monitoren. Indien nodig dan  

leggen wij afspraken rondom de wijze van indicering door huisartsen vast in nieuwe convenanten. 
- Wij vergroten de verkeersveiligheid in buitengebieden voor onze jeugd. Hierbij gaat het om de aanpak van 

verkeersonveilige schoolroutes, verlichting van schoolroutes tussen kernen en controle op zwaar verkeer. Ook 
worden scholieren op school (zowel in theorie als in praktijk) bewust gemaakt van hun eigen rol in het verkeer. 

- Wij willen dat schoolpleinen buiten de lestijden openbaar toegankelijk zijn. Om dat te bereiken gaan wij het 
gesprek aan met de schoolbesturen. Bij nieuwbouw wordt altijd gestreefd naar multifunctioneel gebruik. 

- Wij blijven strikt toezien op de uitvoering van de leerplichtwet en handhaven indien nodig. Deze taken voeren 
wij in samenwerking met Midden-Holland uit.  

- Jongeren ontmoetingspunten (JOP’s) zijn mobiel zodat deze, indien er geen behoefte meer aan is of leiden tot 
overlast, verplaatst of verwijderd kunnen worden.  

- Wij gaan een actief sportbeleid ontwikkelen. Wij vinden breedtesport belangrijk en hebben aandacht voor jong 
talent, bijvoorbeeld door middel van het uitreiken van sportonderscheidingen.  

- Wij vragen jongeren om activiteiten te initiëren en aan ons kenbaar te maken welke voorzieningen daarvoor 
nodig zijn.  

- Voor jeugdbeleid is de inzet van de jongerenwerker essentieel. 
- Wij willen geen coffeeshops en seksinrichtingen binnen onze gemeente.  
- Wij onderhouden goede contacten met de bestuurders van de onderwijsinstellingen. Wij vinden het belangrijk 

mee te denken over bijvoorbeeld de voor- en vroegschoolse educatie, de leerlingenzorg (inclusief het 
vergroten van de sociale weerbaarheid) en de buitenschoolse opvang. 

- Wij streven naar behoud van onderwijs dicht bij huis. 
- Wij starten een onderzoek naar de mogelijkheden van speciaal onderwijs in de Krimpenerwaard. 
- Het stimuleren van het behalen van zwemdiploma’s vinden wij belangrijk.  
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Op het gebied van Wmo 
- Wij zetten in op signalering en preventie, adequate doorverwijzing en indien van toepassing passende 

repressie. Onze focus ligt op het voorkomen en vroegtijdig signaleren, zodat interventies effectiever en minder 
kostbaar zijn. We werken aan een inclusieve samenleving waarin ook de jeugdige meedoet en op school zit of 
werkt. De dorpse karakters van de kernen en de kleinschaligheid van de stad leveren hier een positieve 
bijdrage aan. Wij voeren deze nieuwe taken uit binnen de financiële middelen die wij hiervoor van het rijk 
ontvangen.  

- Indien zorg en ondersteuning ontbreekt en niet gegeven kan worden door familie, buren of mensen die 
aangesloten zijn bij de algemeen toegankelijke voorzieningen, komt de gemeente in actie.  

- Wij voeren de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ 
doelmatig maar sober uit. 

- De huidige bezuinigingen op de Wmo vragen een optimale inzet van de huidige vrijwilligers. Het behouden en 
werven van vrijwilligers wordt nog belangrijker dan het al was.  

- Onze ouderen zijn ons kapitaal. Wanneer zij niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen staan wij naast 
hen. Maatschappelijke en kerkelijke instanties kunnen hier een ondersteunende functie in vervullen.  

- Wij bepalen samen met de inwoner wat hij of zij nog zelf kan en welke vorm van ondersteuning nodig is.   
- Wij ondersteunen activiteiten die het samenkomen van ouderen bevorderen, zodat voorkomen wordt dat zij in 

een sociaal isolement raken.  
- In iedere kern vinden dagbestedingsactiviteiten plaats waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om 

identiteitsgebonden activiteiten aan te bieden. Op basis van efficiency, kwaliteits- en prijscriteria wordt de 
nadere invulling bepaald. 

- Huishoudelijke ondersteuning wordt passend verstrekt. Schoon en veilig is het uitgangspunt.   
- Wij maken ons sterk voor goede voorlichting over gezondheidsrisico’s en preventieve controles (zoals 

borstkankeronderzoek) op de daarvoor bekende plekken mogelijk worden gemaakt.  
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4. Openbare orde en veiligheid 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Openbare orde en veiligheid zijn steeds meer gebaat bij een goed samenspel tussen verschillende partijen. 
Partnerschap is belangrijk, want veiligheid is van iedereen. In dat licht is ook te zien dat de politie zich steeds 
meer richt op haar kerntaken. Verder is door het aannemen van de nieuwe Politiewet de vorming van een 
nationale politie een feit. Deze ontwikkelingen maken dat een gemeente meer dan ooit een actieve rol op het 
gebied van veiligheid moet innemen.  
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Openbare orde en veiligheid staan hoog in het vaandel van de gemeente Krimpenerwaard. De openbare ruimte is 
van iedereen. Iedereen heeft daarom ook de plicht om zijn of haar steentje bij te dragen aan een veilige en 
leefbare woonomgeving. De Krimpenerwaard scoort landelijk hoog als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Dat 
is geen reden om achterover te leunen, maar een opdracht om dat tenminste zo te houden. Inwoners én overheid 
zijn nadrukkelijk samen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- Wij willen de wijkagent als belangrijk aanspreekpunt voor de inwoners in de wijken. De wijkagent kent zijn 

omgeving en zijn omgeving kent hem/haar. In onze gemeente verdient iedere kern zijn wijkagent. De 
reorganisatie bij de politie (waar gemeenten overigens nauwelijks invloed op hebben) maakt dat wij de 
ontwikkelingen van onder meer de inzet van wijkagenten nauwgezet moeten volgen.  

- Wij handhaven de inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (waaronder ook zogenaamde bikers) voor 
specifieke taken ten aanzien van milieu, afval, verkeer en drank- en horecawetgeving. In geval van structurele 
overlast behoort cameratoezicht – al dan niet voor een beperkte periode – tot de mogelijkheden. 

- Jongeren zoeken elkaar op en hierdoor ontstaan in elke kern zogenaamde hangplekken. Deze locaties 
brengen wij in kaart en gaan wij monitoren. In geval van overlast worden de jongeren én hun ouders daar over 
duidelijk aangesproken of treedt gemeente en politie gezamenlijk op. Leren omgaan met en zich houden aan 
wet- en regelgeving alsmede sociale normen begint immers in het gezin. 

- Wij hanteren een lik-op-stuk beleid ten aanzien van vernieling van gemeentelijke eigendommen, waarbij het 
principe geldt dat de veroorzaker van de schade die ook betaalt. De kosten van wangedrag mogen niet op de 
samenleving worden afgewenteld en mede daarom doet de gemeente altijd aangifte van vernielingen.  

- Wij houden de aanrijtijden van hulpdiensten nauwkeurig in de gaten.  
- Wij vinden dat de kern van de brandweer de vrijwillige brandweerman/vrouw is. Om de vrijwillige 

brandweerkorpsen op sterkte te houden en jongeren in staat te stellen op verantwoorde wijze het 
brandweervak te leren, voorziet de gemeente in voldoende financiële middelen.  

- Wij zien dat wijkteams, buurtcoördinatoren en buurtprojecten belangrijke instrumenten vormen bij de 
handhaving van de openbare orde en de uitgangspunten van schoon, heel en veilig. Wij stimuleren daarom 
dergelijke initiatieven. 

- Wij stimuleren inwoners om deel te nemen aan Burgernet omdat de meerwaarde al is bewezen; één op de 
tien burgernetacties worden opgelost dankzij tips van deelnemers. 

- Wij stimuleren deelname aan het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor winkelgebieden en bedrijventerreinen. 
Voor de woongebieden stimuleren wij deelname aan het ‘Keurmerk Veilig Wonen’. 

- Wij stellen vuurwerkvrije zones in om kwetsbare groepen op kwetsbare plekken (zoals bejaardenhuizen) 
tegen overlast te beschermen en brandgevaarlijke situaties en ordeverstoring te voorkomen.  

  



 

12 
 

  



 

13 
 

5. Werk en inkomen 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
De economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op het terrein van Werk en inkomen voor de 
gemeenten. De situatie op de arbeidsmarkt, waaronder de beschikbaarheid van betaalde arbeid, is leidend voor 
de inzet van de gemeente. De inzet is om de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.   
 
Met de invoering van de Participatiewet vanaf  januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle 
doelgroepen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de uitvoering van de werkzaamheden van Sociale 
Zaken wordt aansluiting gezocht bij het Sociaal Domein waarin zelfredzaamheid en gebruikmaking van het 
netwerk van het individu belangrijke uitgangspunten zijn. 
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
De gemeente wil op termijn op het terrein van Werk en inkomen in de regio met de partners een zo optimaal 
mogelijk werkend netwerk op het terrein van inkomensvoorziening, (re-)integratie en armoedebestrijding om 
hiermee de leefbaarheid en actieve deelname aan de samenleving te vergroten. 
 
De gemeente kan zelf (buiten de eigen ambtelijke organisatie) geen structurele banen scheppen, maar zich wel 
inzetten om werklozen maximaal te ondersteunen bij het vinden van een baan. De gemeente moet zich daarvoor 
committeren aan een actieve aanpak om werkzoekenden aan werk te helpen. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- In deze coalitieperiode willen wij met het bedrijfsleven concrete afspraken maken over de inzet van 

werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De consulent Werk en Inkomen (voorheen Job Hunter) 
wordt intensiever ingezet in de werkgeversbenadering. We focussen daarbij op wat mensen wel kunnen. 

- De gemeente is zich bewust van haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid door mensen uit de 
doelgroepen daar waar mogelijk in de eigen organisatie in te zetten. 

- Herijking en optimalisering van de inrichting van de Sociale Werkvoorziening heeft prioriteit : 
o Het budget ten behoeve van de sociale werkvoorziening wordt door de rijksoverheid sterk verminderd 

in de veronderstelling dat een groot deel van de huidige werknemers in de sociale werkvoorziening 
straks geheel of gedeeltelijk werk kan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

o Met deelnemende gemeenten zal voor de werknemers snel een goede oplossing worden gezocht. Dit 
is nodig om in de komende jaren grote financiële risico's voor de gemeente te voorkomen.  

- Herijking en optimalisering van de inrichting van een Werkbedrijf heeft prioriteit om:  
o Actief in te zetten op het bestrijden van jeugdwerkloosheid en werkloosheid bij werknemers boven de 

45 jaar. 
o Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden naar vermogen actief 

te laten worden, door re-integratieactiviteiten (gericht op het verkrijgen van een betere positie op de 
arbeidsmarkt door middel van een mobiliteitscentrum), het verrichten van vrijwilligerswerk of een 
andere vorm van zinvolle activiteiten. Dit mag overigens niet leiden tot het verdringen van reguliere 
banen.  

- Mede door de economische crisis is de afgelopen jaren een groeiend aantal huishoudens in de 
Krimpenerwaard in financiële problemen gekomen. De gemeente organiseert adequate schuldhulpverlening 
en goede ondersteuning door maatschappelijk werk. Wij willen in dat kader schuldsituaties zoveel mogelijk 
voorkomen en waar ze onverhoopt ontstaan de doorlooptijden van schuldhulptrajecten verkorten. 
Samenwerkingsafspraken en bestaande convenanten met onder andere verhuurders, leveranciers van water 
en energie worden daar waar nodig geactualiseerd. 

- De gemeente blijft met behulp van sociale regelingen een vangnet bieden voor hen die echt niet kunnen 
deelnemen aan het arbeidsproces. Wel handhaven we strikt op misbruik van uitkeringen. De mogelijkheden 
van intensievere inzet tot handhaving gaan wij inventariseren en indien nodig implementeren. 
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6. Economie, ondernemen en bedrijvigheid 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Economie is belangrijk voor de vitaliteit van de samenleving. Landelijke trends zijn een veranderende verhouding 
tussen maatschappelijke partijen, aandacht voor verminderen van regeldruk, functiemenging in agrarische 
gebieden of bedrijfsterreinen en herstructurering van bedrijventerreinen. Samenwerking tussen overheid, 
ondernemers en onderwijs (de drie O’s) is hierbij steeds meer van belang. De arbeidsmarkt is het 
gemeenschappelijke terrein waarbij de sociale agenda (mensen aan het werk, de periode van 
uitkeringsafhankelijkheid kort houden en armoede voorkomen) en de economische agenda (werkgelegenheid, 
economische groei en vestigingsklimaat) bij elkaar komen. Veel gemeenten geven aandacht aan een 
ondernemersloket en er is aandacht voor het betrekken van lokale ondernemers bij aanbestedingen (in 
combinatie met ‘social return of investment’). Als gevolg van de huidige arbeidsmarkt zijn er relatief veel ZZP-ers.  
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
De Krimpenerwaard is een ondernemende regio en daar zijn wij trots op. Onze gemeente heeft relatief veel ZZP-
ers. Ondernemers dragen met hun economische activiteiten bij aan de vitaliteit van de gemeente en daar moet de 
gemeente dan ook in ondersteunen. Belangrijke sectoren zijn en blijven de bouw, industrie, logistiek, binnenvaart 
en landbouw. Veel ondernemers, waaronder agrariërs en winkeliers, zijn goed georganiseerd. Het ondernemen 
laten wij aan ondernemers zelf over, en de gemeente denkt mee en onderhoud goede contacten met 
ondernemers. Zodoende kunnen  gemeenten en ondernemers gezamenlijk optrekken. Om de kenmerkende 
kwaliteiten van onze gemeente te behouden moet bedrijfsuitbreiding in samenhang worden gezien met de 
(woon)omgeving. In dat verband moet er bijzondere aandacht zijn voor duurzaamheid en innovatie. Ondernemers 
in de Krimpenerwaard zijn vaak sterk gericht op de eigen kern en leveren zodoende een belangrijke bijdrage aan 
de maatschappelijke vitaliteit van de kernen. Voor de gemeente ligt de taak om de ondernemers te verbinden met 
(middelbare) onderwijsinstellingen zodat samenwerking met de drie O’s plaats kan vinden. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- Wij verkorten en vereenvoudigen procedures en geven helderheid richting ondernemers over regelgeving.  
- Wij versterken het ondernemersklimaat door in gesprek te gaan met ondernemers, de verbinding te zoeken 

en meerwaarde te creëren in de samenwerking met bedrijven. Hierbij organiseert de gemeente 
netwerkbijeenkomsten en stelt ze samen met ondernemers en ZZP-ers een samenwerkingsagenda op. 

- Wij richten een (digitaal) bedrijvenloket op. 
- Bij behoefte aan een bedrijfsinvesteringsfonds dan wel een BIZ-regeling faciliteert de gemeente deze. 
- Wij onderzoeken de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerreinen 

om internetverbindingen en digitale netwerken te versterken.  
- Wij bieden ruimte voor uitbreiding van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen indien de vraag daarvoor is 

aangetoond en revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen daarvoor geen oplossing biedt. Bij uitbreiding is 
er naast de belangen van ondernemers aandacht voor andere belangen (zoals van omwonenden en het 
landschap).  

- Wij versterken de regionale attractiviteit voor bedrijven door de samenhang tussen bedrijven, onderwijs en 
overheid te vergroten (drie O’s). 

- Wij stimuleren ondernemers tot deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
- Wij streven naar een voortvarende uitvoering van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021, met 

inachtneming van de agrarische belangen. Wij zien de agrarische sector als essentiële drager van het 
cultuurlandschap. Agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. 

- Wij stellen samen met de agrarische sector een visie en meerjarenprogramma Landbouw op. Hierbij gaat het 
onder andere om: vernieuwend ondernemen, verkeersbewegingen en zwaar transport in en rond het 
landbouwbedrijf, uitbreidingsmogelijkheden, alternatief grondgebruik en gebruik van biomassa (voor productie 
van duurzame energie). 

- Wij houden onze kernen bereikbaar door duidelijke bewegwijzering en voldoende gratis parkeergelegenheid 
bij winkelgebieden. Voor de versterking van het winkelbestand gaan wij intensief samenwerken met 
winkeliers. 

- De openstelling van winkels is in principe van maandag tot en met zaterdag. Reeds gemaakte afspraken, met 
voorgaande besturen over andere of ruimere winkeltijden, respecteren wij.   

- De gemeente streeft naar een topnotering binnen drie jaar in de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten van 
Nederland. 
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7. Ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit raken en versterken elkaar. De gemeente krijgt steeds meer 
verantwoordelijkheden op het gebied van de ruimtelijke inrichting en er worden regels vereenvoudigd, onder 
andere met de nieuwe Omgevingswet. Belangrijke trends zijn huishoudensverdunning, vergrijzing, het scheiden 
van wonen en zorg. Ook willen steeds meer mensen invloed hebben op de bouw van hun woning en is er 
aandacht voor verduurzaming van de leefomgeving. De ordening van de ruimte vraagt steeds meer om maatwerk, 
meedenken vanuit vraag en kwaliteit (en niet vanuit regels) en functiemenging.  
Ook onze wensen ten aanzien van mobiliteit veranderen. Zo werken minder mensen op een vaste werkplek en 
groeit het internetwinkelen. Daar tegenover staat dat mensen in hun vrije tijd vaker er op uit trekken. Ook groeit 
het aantal vitale (dus mobiele) 65-plussers. 
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
De Krimpenerwaard is een veelzijdig gebied. De gemeente moet blijven zoeken naar een balans tussen het 
behoud van de omgevingskwaliteiten en het waarborgen van een vitale en leefbare regio. Een leefbare gemeente 
betekent ook voldoende woningvoorraad die wat betreft typologie aansluit op de behoefte. Op dit moment zien wij 
een te beperkte doorstroming op de woningmarkt, dat duidt op de vraag naar meer gedifferentieerde woningen 
met bijzondere aandacht voor het betaalbare segment en vrije sector huurwoningen. Flexibel bouwen en bouwen 
van woningen in combinatie met andere functies stelt mensen in staat langer in hun eigen woning te blijven 
wonen. Een aantrekkelijke woonomgeving, dynamische kernen, zichtbare en goed bereikbare bedrijvigheid, 
combineren van diverse vervoersmogelijkheden en ruimte voor recreatie, natuur, wonen en bedrijvigheid is in een 
notendop de uitdaging voor de gemeente.  
De nieuwe gemeente ligt tussen de diverse stedelijke regio’s. Dit geeft goede aanknopingspunten om de 
ontsluiting en mobiliteit te verbeteren. Hierbij gaat het om de ontsluiting richting de A16, openbaar vervoer, 
recreatief netwerk en ontsluiting via de rivieren. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
 
Ruimtelijke Ordening 
- Projecten die door de voormalige gemeenten zijn geïnitieerd (opgenomen in de Regionale Agenda Wonen en 

vastgelegd in structuurvisies en afhankelijk van de financiële dekking vanuit de voormalige gemeenten) zetten 
wij onverminderd voort.  

- Wij zoeken samen met inwoners en bedrijven naar kansen en mogelijkheden. De houding van de gemeente is 
open en constructief, met ruimte voor nieuwe initiatieven. Wij denken, binnen kaders en algemeen belang, 
mee met wat er wél kan. Onder andere daarom dienen bestemmingsplannen flexibel te zijn en wordt het 
welstandsbeleid herijkt, waarbij wij aandacht hebben voor meer vrije bouwmogelijkheden.  

- In het karakteristieke veenweidegebied komen landbouw, natuur en recreatie allemaal tot hun recht. De 
uitvoering van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 wordt voortvarend opgepakt. In het 
buitengebied zijn voldoende mogelijkheden voor agrariërs om hun bedrijf uit te breiden, en er komt ruimte om 
vrijkomende agrarische opstallen een andere functie te geven. Hierbij kan het toevoegen van woningen een 
middel zijn om het doel, behoud van een vitaal en karakteristiek buitengebied, te bereiken. Ook kunnen 
kleinschalige vormen van woningbouw een middel zijn om de ruimtelijke, recreatieve of sociale aspecten in 
het buitengebied te versterken.  

- Wij zien het buitengebied weliswaar als een herkenbare eenheid, maar er zijn lokaal ook gebiedsspecifieke 
kenmerken. Dit vraagt bij het opstellen en toetsen van een bestemmingsplan ook om een gebiedsspecifieke 
afweging in geval van initiatieven van inwoners en ondernemers. 

- Wij hebben bij realisatie of uitbreiding van functies (zoals wonen en werken) aandacht voor de belangen van 
omwonenden, en aanwezige waarden op het gebied van natuur en recreatie.  

- Wij inventariseren de karakteristieke panden ten behoeve van een monumentenbeleid.  
 
Wonen 
- Woningbouw zetten wij in als instrument, gericht op vitaliteit van de kernen en toekomstige demografische 

opbouw van onze bevolking. 
- Woningbouwplannen die zijn opgenomen in de Regionale Agenda Wonen voeren wij uit. 
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- Wij stellen binnen drie jaar een woonvisie vast waarbij wij ingaan op thema’s zoals de realisatie van 
betaalbare woningen, het tegengaan van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming op de 
woningmarkt. Hiervoor benutten wij de mogelijkheden van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en zetten 
wij het instrument van startersleningen in.  

- Wij maken (prestatie)afspraken met projectontwikkelaars en woningcorporaties.  
 

Mobiliteit 
- Wij streven naar goede bereikbaarheid en goede ontsluiting van de kernen en de Krimpenerwaard als geheel. 

De ontsluiting aan de westkant van de gemeente is daarvoor een knelpunt. Wij gaan actief in overleg met 
andere overheden voor betere doorstroming van de Algeracorridor.  

- Het openbaar vervoer moet op peil blijven en waar mogelijk verbeteren. Wij treden in overleg met partijen over 
openbaar vervoer in verband met de dienstregelingen. Dit vereist, binnen ieders verantwoordelijkheid, een 
goed samenspel met de provincie en vervoersmaatschappijen.  

- Wij onderzoeken de toekomstmogelijkheden en –bestendigheid van de veerdiensten, waarbij wij aandacht 
hebben voor de knelpunten en de bijdrage die de veren leveren aan de ontsluiting en vitaliteit van onze 
gemeente.  
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8. Duurzaamheid, infrastructuur en milieu 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en het versterken van de betrokkenheid daarbij is een belangrijke 
trend. Een duurzaam beheer kan bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid, tegen lagere kosten en met 
een lager energiegebruik. Er is, nationaal en mondiaal bezien, steeds meer aandacht voor hergebruik van 
grondstoffen en reductie van broeikasgasemissies.  
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Door bewust te kopen, slimmer te reizen, afval te recyclen en het gebruik van duurzame energie te bevorderen 
werken wij samen aan een gezonde en leefbare omgeving in de Krimpenerwaard. Dat gebeurt al op onder andere 
het gebied van het gescheiden inzamelen van afval. Het verduurzamen van het beheer van de buitenruimte wordt, 
in ons gebied met sterke bodemdaling, steeds belangrijker. De ligging ten opzichte van de Hollandsche IJssel en 
de Lek vraagt om visie op het Deltaprogramma (waaronder buitendijks bouwen).  
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
 
Afval 
- Wij gaan afvalscheiding optimaliseren en kiezen voor invoering van het Diftar systeem. In eerste instantie 

hanteren wij de frequentie (hoe vaak wordt afval aangeboden) als maatgevend voor de kosten en op termijn 
wordt het gewicht (hoeveel afval wordt aangeboden) maatgevend. De afvalstoffenheffing is hiermee ook 
afhankelijk van het aanbiedgedrag van de inwoner. Een betere afvalscheiding (waardoor het restafval 
afneemt) zorgt voor een lagere afvalstoffenheffing. 

- In alle kernen worden “Blipverts” (locaties voor klein chemisch en elektrisch afval) geplaatst. In 
nieuwbouwwijken worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor aparte afvalstromen. Onderzoek naar 
de mogelijkheid voor ondergrondse containers in bestaande wijken gaat gepaard met reconstructie en groot 
onderhoud. 

- Wij onderzoeken de mogelijkheid van harmonisering van het inzamelen en verwerken van grof huishoudelijk 
afval en brengen de gevolgen daarvan in beeld. In dat verband onderzoeken wij of één centraal inzamelpunt 
binnen de gemeente haalbaar is en voordelen biedt ten opzichte van de huidige verspreid liggende 
afvalbrengstations.   

 
Energie en duurzaamheid 
- Wij geven het goede voorbeeld over het duurzaam gebruik van energie. Alle gemeentelijke diensten gaan 

daarom gebruik maken van groene stroom en van slimme verlichtingsarmaturen en ledverlichting. Wij 
stimuleren het gebruik van duurzame energie (bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnecollectoren of 
waterkracht). De coalitie is geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied. Grote 
windturbines ontsieren het landschap en alleen turbines met een hoogte die aansluit op de bebouwde 
omgeving en passen in het landschap staan wij toe.  

- Wij stimuleren het gebruik van duurzame moderne technieken bij nieuw- en verbouw, zowel bij gemeentelijk 
als particulier vastgoed om aan de ambitie te voldoen om energiezuinig te bouwen.   

- Wij promoten de aankoop van eerlijke producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor 
wordt aangesloten bij het initiatief van Fairtrade Gemeente. 

 
Verkeer 
- Wij stimuleren de bewustwording onder inwoners bij het kiezen van een vervoermiddel met als doel het 

autogebruik te verminderen. Daarbij geldt ook dat wij het gebruik van openbaar vervoer, door vraag en 
aanbod op een slimme manier met elkaar te verbinden en waardoor de dekkingsgraad kan worden vergroot. 
Overleggen met diverse vervoersdiensten (CVV, leerlingenvervoer e.d.) over deze mogelijkheden is daarbij 
noodzakelijk.   

- Wij breiden het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen uit.  
- Wij hanteren het nationale uitgangspunt “Duurzaam Veilig” bij verkeersmaatregelen en zoeken bij 

verkeersdrempels zoveel mogelijk naar alternatieven. Bij onderhoudswerken verwijderen wij 
verkeersdrempels tenzij er geen alternatief is om een veilige verkeerssituatie te creëren. 
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9. Recreatie en toerisme 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
Recreatie en toerisme is aangenaam en het geeft ontspanning. Ook zorgt het voor versterking van de economie 
en creëert het werkgelegenheid. Het aantal vakanties naar het buitenland neemt af, het aantal toeristen uit het 
buitenland groeit. Daarbij is ook de focus van de sector op de doelgroep gezinnen met kinderen verbreed naar 
alleenstaanden (met kinderen) en senioren. Steeds meer toeristen, uit binnen- en buitenland, zoeken de 
eigenheid van Holland. 
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Te weinig mensen denken aan de Krimpenerwaard als men spreekt over Het Groene Hart, terwijl juist onze waard  
een veenweidegebied is met unieke kwaliteiten. Het karakteristieke slagenlandschap, de lintbebouwing, de 
openheid en het vele groen en water zijn karakteristieke kenmerken van ons gebied. De Krimpenerwaard bevat 
vele iconen. Niet alleen de zilverstad Schoonhoven is illustratief voor het gebied, ook de andere kernen kennen 
een eigen ontstaansgeschiedenis die vaak teruggrijpt op de vroegere relatie met de rivieren. De cultuurhistorische 
bebouwing zoals molens en oude boerderijen en het kavelpatroon in het buitengebied dragen bij aan het verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis van het gebied als geheel. In ons gebied worden recreanten en toeristen de 
activiteiten ‘in de buitenlucht’ aangeboden, zoals koeien melken, spelen in speelpolders, kaas maken, vlotten 
bouwen, streekproducten, etc. Recreëren en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden bij de boer kan een 
nevenactiviteit voor de agrariërs zijn en tevens inspelen op de vraag van recreanten en toeristen.  
In het buitengebied is rust, natuur en het boerenleven te ervaren, waarbij de steden als Gouda en Rotterdam op 
een steenworp afstand liggen. Er liggen volop kansen door ons gebied onder de aandacht te brengen in de regio. 
Een sterke gebiedspromotie, met focus op de belangrijkste activiteiten en het benutten van de centrale positie 
(richting onder andere Groene Hart, regio’s Rotterdam en Gouda en de Alblasserwaard en de Randstad) zijn 
belangrijke aandachtspunten. Hierbij kan de Krimpenerwaard zich aanbieden als een authentiek en rustig stukje 
Holland aan de rand van de Randstad. 
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- Wij stellen een programma voor gebiedspromotie op om recreanten en toeristen uit de (verre) regio te 

informeren over hetgeen onze gemeente te bieden heeft. Dat doen wij onder andere op basis van ons unieke 
en karakteristieke landschap en de diversiteit van de kernen waaronder Schoonhoven Zilverstad.  

- Ten behoeve van het opstellen van dit programma organiseren wij netwerkbijeenkomsten met 
(recreatie)ondernemers. De promotie van streekproducten dient daarin een stevige positie te krijgen. Ook de 
realisatie van (digitale)informatiepunten kan onderdeel zijn van het programma voor gebiedspromotie. Omdat 
ook de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 kansen biedt voor recreatie en toerisme dienen 
beide plannen op elkaar te worden afgestemd. 

- Wij stimuleren kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in het buitengebied. 
- Recreatieve routes, zoals fiets-, wandel-, kano-, fluisterboot en 3 pk,- schaats-, skeeler en ruiterroutes 

verdienen ontwikkeling.  
- Wij stellen een vaarverordening op om de ontwikkeling van recreatie en toerisme te stroomlijnen met andere 

gebruikers. 
- De inkomsten uit de toeristenbelasting zetten wij in ten gunste van de sector en worden benut voor de 

gemeentelijk inzet ten aanzien van het programma gebiedspromotie.  
- Wij willen één aanspreekpunt om alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme 

samen te brengen.   
- Wij maken een subsidiescan om de mogelijkheden te onderzoeken van (extra gelden) voor onze regio op het 

gebied van recreatie en toerisme. 
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10. Financiën  
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkeling? 
De economische situatie in Nederland heeft direct gevolg voor gemeenten. Onder de noemer ‘samen trap op, 
samen trap af’ betekent minder inkomsten van het rijk direct dat het rijk minder uitkeert naar gemeenten. Daar 
komt bij dat het belastinggebied van gemeenten verder wordt aan banden wordt gelegd. Ook gaan de 
decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten gepaard met een korting op het budget. Dit heeft tot gevolg dat 
het risicoprofiel van gemeenten wordt verhoogd. 
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Een goede financiële positie en een solide begroting zijn voor de gemeente Krimpenerwaard en haar toekomst 
belangrijk. De coalitiepartijen staan een strikte begrotingsdiscipline voor met als resultaat een evenwichtige en 
gezonde meerjarenbegroting. Tegelijkertijd streven wij ernaar om de lokale lasten voor de inwoners en bedrijven 
zo laag mogelijk te houden. Wij zien in dat verband een uitdaging. Een eerste conceptbegroting is opgesteld. 
Deze eerste begroting is een technische begroting, waarbij de meerjarenbegrotingen van de vijf gemeenten zijn 
geconsolideerd, opgeteld en de drie decentralisaties budgettair neutraal opgenomen zijn. Op basis van deze 
rekenexercitie laat het huishoudboekje van de nieuwe gemeente een tekort zien van ongeveer € 1,5 miljoen. 
Daarnaast is er nog een aantal financiële onzekerheden en vormen de drie decentralisaties een financieel risico. 
Een aantal van die risico’s zal waarschijnlijk ook gerealiseerd worden waardoor, zonder bijsturing, het tekort 
oploopt naar € 4 miljoen. Wij zullen daarom keuzen moeten maken. Om de begroting op orde te krijgen, gaan wij 
ons  herbezinnen op de gemeentelijke taken, voorzieningen en accommodaties. Hiertoe zal een grondige 
taakanalyse worden uitgevoerd. Een financieel gezonde gemeente is daarbij uitgangspunt.  
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- Op basis van de bekende financiële situatie in het voorjaar 2015 herijken wij de begroting en de 

reserveposities. Op basis daarvan actualiseren wij tevens de gemaakte keuzes. 
- De lopende projecten van de voormalige gemeenten worden verder uitgevoerd, afhankelijk van de geleverde 

financiële dekking vanuit die betreffende gemeente. 
- Bij het overhevelen van taken vanuit het rijk naar de gemeente fungeren de bijbehorende rijksbudgetten als 

financiële kaders voor het betreffende beleid. Een sluitende begroting wordt bewerkstelligd door het in de 
hand houden van de uitgaven, niet door het vergroten van de inkomsten door verhoging van de lokale lasten. 
Voor de drie decentralisaties geldt dat deze in 2018 budgettair neutraal moeten zijn.  

- De totale inkomsten uit OZB nemen niet meer toe dan alleen met de jaarlijkse inflatiecorrectie. De bestaande 
OZB-verordeningen worden  zo snel mogelijk  geharmoniseerd. Dit zal in individuele gevallen pijn gaan doen. 
Dat is echter onontkoombaar. De belofte om de totale inkomsten uit OZB niet te laten groeien, houdt niet de 
belofte in dat niemand ten opzichte van voorgaande jaren meer zal gaan betalen.  De coalitiepartijen willen 
hier eerlijk en transparant over zijn. 

- Met de samenvoeging van de vijf gemeenten en de K5-organisatie is een korting van 5% op het budget 
‘personeelslasten’ gerealiseerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Wij houden, bij gelijkblijvende taken, 
vast aan dat percentage.  

- Wij willen dat de beheerplannen een meerjarig een financieel sluitende dekking vertonen. De beheerplannen 
behoren inzicht te geven in de onderhoudskosten om alle kapitaalgoederen op het vastgestelde 
kwaliteitsniveau te houden. 

- Wij hanteren als uitgangspunt dat wij de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen niet verhogen en bij een 
bezuinigingsopgave willen wij een evenredige verlaging doorvoeren op de gemeenschappelijke regelingen. 

- Wij houden begraven betaalbaar. De huidige inkomsten uit deze rechten wordt richtinggevend voor de 
vaststelling van de nieuwe tarieven. Wij onderzoeken de harmonisatie van de begrafenisrechten met als 
uitgangspunt dat begrafenisrechten niet 100% kostendekkend hoeven te zijn wat betreft de openbare ruimte 
en het onderhoud daarvan.   

- In 2015 wordt een nieuwe nota Risicomanagement aangeboden aan de raad. 
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11. Bestuur en dienstverlening 
 
Wat zien wij als belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen?  
De Nederlandse inwoner is steeds mondiger en laat zijn mening via vele kanalen makkelijk horen. Naast de 
traditionelere wijzen zoals per telefoon en per brief, maakt internet de laatste decennia een grote ontwikkeling 
door. Door middel van internet, met meer specifiek facebook, twitter, blogs, etc, kunnen inwoners (en ook 
bedrijven) snel en makkelijk een groot publiek bereiken. Veel informatie is op makkelijke wijze bereikbaar en 
nieuwe informatie kan heel snel worden verspreid. De dynamiek van de maatschappij is veranderd en blijft 
veranderen door het internet en alles wat daar mee samenhangt. Gemeenten moeten aansluiting houden met de 
maatschappij en op de ontwikkelingen inspelen en meebewegen waar mogelijk. Dat kan niet alleen via het 
internet en andere digitale contacten. Nog altijd is er een groep mensen die geen toegang heeft tot het internet of 
de vaardigheden mist om daar gebruik van te maken.   
 
Wat betekenen die trends en ontwikkelingen op langere termijn voor ons gebied? 
Goed bestuur gaat niet alleen over de inhoud. Het hangt ook samen met de manier waarop het is georganiseerd. 
Komend vanuit vijf verschillende gemeenten willen de coalitiepartijen bouwen aan samenhang en vertrouwen. Wij 
willen op transparante wijze de verbinding leggen met onze inwoners en ondernemers, gemeenteraad, 
maatschappelijke organisaties en kerken, mede-overheden en alle overige partners van de gemeente. Belangrijk 
is dat de gemeente betrouwbaar is en haar woord nakomt, heldere afspraken maakt en verwachtingen waar 
maakt. Een gemeente die de inwoner erkent en mee laat denken over belangrijke ontwikkelingen kan veel 
betekenen. Op die manier maken wij maximaal gebruik van het sociaal, maatschappelijk en intellectuele kapitaal 
uit onze gemeenschap om goede keuzen te maken voor onze gemeenschap. Echter niet alles wat een 
inwoner(sgroep) wil, kan ook. Bij wensen van de individuele inwoners of groeperingen moeten wij alle belangen 
laten meewegen, ook die van minderheden of groepen die minder makkelijk de weg naar het gemeentehuis 
vinden. Daartoe dienen de bestaande en stevige sociale, maatschappelijke, kerkelijke en economische structuren 
in de gemeente optimaal worden benut.  
 
Wat kunt u deze coalitieperiode van ons verwachten? 
- Wij gaan actief de dialoog aan met onze inwoners, bedrijven, kerken en maatschappelijke instellingen uit de 

kernen. Waar dat kan, gaan wij beleid in gezamenlijkheid vormgeven of afstemmen met deze partijen. 
- Bestuurlijke drukte gaan wij zoveel mogelijk reduceren. Korte communicatielijnen tussen gemeente, inwoners 

en ondernemers zijn een uitdaging voor de nieuwe gemeente.  
- Het gemeentebestuur is zichtbaar en een stevige partner binnen de gemeente én daarbuiten. Voor het 

behartigen van onze regionale belangen richten wij ons op de Nieuwe Regio, Stadsregio Rotterdam en indien 
nodig andere regio’s.   

- De gemeentelijke organisatie moet verder worden opgebouwd. Dat moet een flexibele organisatie worden met 
als waarden dienstverlenend, meedenkend, samenwerkend, resultaatgericht, betrouwbaar, betrokken en 
integer. Het wordt een organisatie die kijkt en handelt vanuit kansen en mogelijkheden.  

- Wij geven rekenschap van het feit dat de nieuwe organisatie in acht maanden tijd is neergezet waar normaal 
twee jaar voor staat. De organisatie heeft dan ook nog een duidelijke opdracht om de komende periode de 
interne bedrijfsvoering verder te professionaliseren. 

- De maatschappij verandert. Dat vraagt om de nodige flexibiliteit. Niet alleen voor openings- en sluitingstijden 
maar voor bereikbaarheid en beschikbaarheid. Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, Het Nieuwe 
Werken en plaats- en tijdonafhankelijk werken brengen met zich mee dat in deze coalitieperiode de bouw van 
een nieuw gemeentehuis niet aan de orde zal zijn. 

- Wij willen toewerken naar een compacte krachtige gemeentelijke organisatie met een dienstverlening waarbij 
het resultaat telt. Wij staan daarbij voor de drie E’s: Efficiënt, Effectief en Excellent. Uiteraard geldt hierbij het 
uitgangspunt dat het wel betaalbaar moet blijven.  

- Excellente dienstverlening is niet in één jaar te realiseren. Daarom stellen wij prioriteiten en maken keuzes 
voor meerdere jaren. In 2015 onderzoeken wij de inwonerstevredenheid om te weten hoe de inwoners over 
de huidige dienstverlening oordelen. In 2017 houden wij een volgend onderzoek om de ontwikkeling op het 
gebied van dienstverlening te bepalen. Aan het einde van de coalitieperiode resulteert dit in een 
kwaliteitshandvest. 

- Wij willen geen overbodige regels. Deregulering is om die reden een onderwerp dat breed binnen de 
organisatie leeft. 
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- Wij houden alle samenwerkingsverbanden tegen het licht om te bepalen of de samenwerking ook past met de 
omvang en ambities van onze nieuwe gemeente en waarin efficiency en effectiviteit sleutelwoorden zijn.   

- Wij onderzoeken welke vormen van dienstverlening het beste passen bij welke producten. Iedere vorm is 
denkbaar: van digitaal tot persoonlijk door middel van een huisbezoek.  

- Wij stellen de App “Gemeentelijke dienstverlening Krimpenerwaard” in werking om zo onze inwoners te 
informeren over bijvoorbeeld (aangevraagde) producten, meldingen, afvalkalender, nieuwsbrieven en 
wijkbijeenkomsten. Deze app bouwen wij gedurende onze coalitieperiode verder uit. 
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12. Verdeling van de portefeuilles  
 
Aantal wethouders 
De coalitie ziet dat de nieuwe gemeente een aantal grote en uitdagende opgaven heeft voor de periode 2015-
2018. Deze zijn onder andere:  
- bij start van de nieuwe gemeente zullen veel lopende projecten in de uitvoering worden voortgezet, en 

daarnaast is ook harmonisering op vele fronten nog een intensief traject;  
- de gebiedsovereenkomst zal een zeer intensief overlegtraject inhouden; 
- de drie decentralisaties zijn flinke opdrachten voor de gemeente; 
- onze ambitieuze plannen voor gebiedsmarketing zullen veel overleg vragen, binnen en buiten de 

Krimpenerwaard. 
Vanwege de bovengenoemde taken en om de uitvoering van dit coalitieakkoord op goede wijze op pakken gaan 
wij met vijf wethouders deze uitdaging aan. 
 
Portefeuilleverdeling 
In onze optiek dient de burgemeester geen politieke portefeuilles te hebben in deze periode zodat zijn aandacht in 
het bijzonder kan uitgaan naar de opgave om de nieuwe gemeente sterk te positioneren binnen de regio. 
Daarnaast moet de nieuwe gemeente als een stevige gesprekspartner gaan gelden bij de provincie en de 
rijksoverheid. De focus van zijn werkzaamheden zullen daardoor voornamelijk liggen in het aangaan van relaties 
van met andere overheden. Ook zal de burgemeester verder bouwen aan het professionaliseren van de interne 
bestuurlijke en ambtelijke organisatie.  
 
Deze coalitie komt daarmee tot de volgende verdeling van de portefeuilles: 
 
Burgemeester 
- Openbare orde en veiligheid 
- Personeel & Organisatie 
- Samenwerkingsverbanden 
- Communicatie en voorlichting 
- Handhaving 
 
1e Wethouder / 1e loco-burgemeester (VGBK):  
- Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting 
- Vergunningverlening / bouwzaken 
- Monumentenzorg 
- Gebiedsmarketing (recreatie en toerisme) 
 
2e Wethouder / 2e loco-burgemeester (SGP):  
- Gebiedsovereenkomst 
- Verkeer en vervoer (beleidstaken) (inclusief veer) 
- Duurzaamheid en milieu (inclusief afval) 
- Jeugd inclusief onderwijs  
 
3e Wethouder/ 3e loco-burgemeester (VVD):  
- Financiën (technisch / coördinerend) 
- Infrastructuur (inclusief groen, riool etc., openbare ruimte) 
- Beheer openbare gebouwen  
- Deltaprogramma 
 
4e Wethouder / 4e loco-burgemeester (ChristenUnie): 
- Economie 
- Sociale Zaken 
- Werkgelegenheid 
- Arbeidsparticipatie 
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5e Wethouder (VGBK): 
- Burgerparticipatie 
- Samenleving (sport, cultuur, bibliotheek, subsidiebeleid, vrijwilligersbeleid etc.) 
- Dienstverlening (inclusief ICT) 
- Wmo (ouderen / gehandicapten / zorg) 
 

 




