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Algemene beschouwingen 

8 juli 2015 

 

Voorzitter, 

 

De PvdA vroeg onlangs aan de inwoners van Krimpenerwaard hoe zij vinden 

dat het gaat met hun nieuwe gemeente. Daar kwamen diverse reacties op. De 

rode draad in al die verhalen: “Wat duurt het toch lang, voordat ik een antwoord 

of een reactie van de gemeente krijg op mijn vraag of probleem.” 

Mijn fractie herkent dat gebrek aan tempo. Het zijn niet alleen inwoners die lang 

moeten wachten. Ook wij hebben ruim een half jaar moeten wachten op de 

eerste fatsoenlijke begroting en nog belangrijker: een uitgewerkt 

collegewerkprogramma.  

En dat verwacht je heel wat… 

 

Iets langer dan een half jaar geleden stond ik op deze plek en noemde ik het 

akkoord tussen de coalitiepartijen een ‘uitstelakkoord’. Een akkoord waarin er 

vooral heel veel op de lange baan werd geschoven. Toen gaf u aan dat het 

collegeakkoord en de begroting wel een aantal stevige politieke keuzes zouden 

bevatten. De PvdA constateert echter dat het programma nog steeds bol staat 

van onderzoeken, losse eindjes en politieke besluiteloosheid. College, het wordt 

het nu wel eens tijd voor duidelijke keuzes. Tijd voor de keuze voor een sociaal 

Krimpenerwaard, tijd voor een politiek die zich op mensen richt in plaats van 

harde en kille euro’s en tijd voor een college dat iedere dag werkt aan een 

groene en duurzame gemeente.  

 

Het programma lijkt vooral uit te gaan van de beschikbare financiën en 

benodigde bezuinigingen, in plaats van waar het echt om gaat: de mensen in de 

Krimpenerwaard. Het collegewerkprogramma draagt de titel Fundament voor de 

toekomst. Maar wat ons betreft is ieder fundament dat niet gebaseerd is op de 

inwoners van Krimpenerwaard, niets meer dan fundament van drijfzand.  
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Voor de PvdA gelden die belangrijke kernpunten:  

1) een goede zorg voor de inwoners van Krimpenerwaard.  

2) Iedereen moet kunnen wonen in een groene Krimpenerwaard.  

3) En de zorg voor een financieel gezonde gemeente.  

 

Aan die drie punten hebben wij uw programma getoetst en ik deel mijn betoog 

dan ook op de wijze in. 

 

Eén: Zorgt het college goed voor onze inwoners? 

 

Het sociale blok zou wat ons betreft het fundament onder ieder 

collegewerkprogramma moeten zijn. De gemeente is er voor haar inwoners. En 

dat zou je hier dan ook verwachten. Helemaal omdat het college een centraal 

programma vol onderzoek heeft geparachuteerd: vitaliteit en samenleving. 

Maar wat blijkt? Het programma ‘samenleving’ bevat vooral zondagsrust en 

accommodatiebeleid. Niet het eerste waar wij aan denken. Voor de PvdA staat 

behoud van sociaal kapitaal voorop. Activiteiten die helpen om vrijwilligers en 

voorzieningen te behouden. Juist nu we meer op informele zorg en 

ondersteuning moeten leunen. 

  

En dan het accommodatiebeleid. Ook hier pakt het college het heel erg op vanuit 

efficiency en het besparen van harde euro’s. Maar: investeer juist in 

wijkvoorzieningen! Durf een pand in een wijk te handhaven als huiskamer van 

de wijk, geef het aan inwoners en daag ze uit. Vraag ze te komen met een 

passende vulling, eventueel met een zorgaanbieder. Stimuleer de eigen kracht 

van een dorp of wijk! Maar laat ook welzijnsinstellingen en zorginstellingen de 

handen ineenslaan en een leeg pand gebruiken. Voor een bezoekhuis, met 

dagbesteding en beweegtherapie. Gesteund door de gemeente. Of samen met een 

groep bewoners. Als vernieuwende invulling van het accommodatiebeleid.  

Daarom dienen we een motie in om accommodatiebeleid verder te laten reiken 

dan effectief en efficiënt gebouwbeheer. 

 

Op het gebied van jeugd hielden wij een tijdens de behandeling van het 

coalitieakkoord een motie aan. De PvdA wil dat de jeugd de kans krijgt zich te 

ontwikkelen. Dus we waren erg benieuwd. En ja: het programma reikt verder 

dan overlast. Gelukkig doet het meer recht aan de kansen van jeugd. U gaat ook 

een jeugdbeleid ontwikkelen, wij gaan daar graag met u over in gesprek. Wij 

hebben nu alvast, op het snijvlak met inkomen, een motie om gericht in te zetten 

op budgetbeheersing bij jongeren; voorkomen van schulden. 

 

Maar dan toch weer de seksinrichtingen en coffeeshops. Onnodige 

stigmatisering. Wij gaan er van uit het een foutje is en dat dit gewoon alleen 

hoort onder uw programma ‘Overlast’. Overigens zou uw inzet juist moeten 
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liggen bij het aanpakken van drugsgebruik en -overlast, en niet bij het 

aanpakken van niet-bestaande coffeeshops.  

 

Verder zien we vooral veel onderzoek en zijn we blij met de aandacht voor 

zwemvaardigheid en openbaar gebruik van schoolpleinen. Er is echter weinig 

visie op verlaging van de zorgzwaarte. Hoe gaat college nu er echt voor zorgen 

dat onze jeugd niet onnodig in verre en zware zorg zit? Wat ons betreft: echt 

stevig versterken op preventie en zorg dicht bij de inwoners. Aantoonbaar de 

regie pakken. Dát was visie geweest. En lef. Dat verwachten we wel van het 

college, helemaal omdat er een plan van aanpak over taakstelling opgenomen 

staat voor jeugd en Wmo.  

 

Ook op het gebied van de Wmo zien we vooral veel onderzoek. Positief dat 

college vrijwilligers actief steunt, dat mag wat ons betreft echt sterker. 

Nogmaals: we moeten steeds meer op informele zorg steunen. Ook bevalt ons 

dat college kijkt naar de wenselijke en mogelijke dagbestedingen. Wij voegen 

daar graag aan toe ”zo regulier en dichtbij mogelijk”. Dus niet naar de grote 

organisaties, maar met de lokale mogelijkheden invullen. En die zijn er. Of die 

kunnen ontwikkeld.  

 

Overigens willen wij complimenten geven voor uw programma over werk en 

inkomen. Wij zijn vooral blij met de schuldhulpverlening en het overnemen van 

de PvdA-suggesties met betrekking tot jeugdwerkloosheid. Het zou ons goed 

doen van het college te horen dat ze nu werkt aan de ambitie om de sociale 

dienst in de top 5 van de benchmark te krijgen. Dienstverlening en service 

voorop! 

 

Twee: Kun je straks nog wonen in een groene Krimpenerwaard? 

 

Tot onze vreugde staan er mooie elementen in het volle hoofdstuk Ruimtelijke 

ordening, wonen en mobiliteit. Wij noemen het vaststellen van een overzicht 

met monumenten en erfgoedbeleid. Het opstellen van een verkeersvisie met 

daarin ook ons openbaar vervoer. Dit moet op zijn minst gelijk blijven of liever 

beter worden. U streeft naar migratiesaldo 0, in onze ogen nog steeds een reële 

optie.  

In dit programma staan ook de afspraken met de woningbouwverenigingen. Hier 

hebben wij graag een aanvulling op. Passend kunnen wonen is voor velen een 

zaak van de financiële thuissituatie. Steeds meer mensen kunnen hun huur niet 

betalen. Incassokosten lopen snel op en zijn vaak de aanleiding van stress, 

overspannen zijn en het niet meer kunnen overzien van de situatie. 

Woningbouwverenigingen treden steeds harder op.  
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De PvdA Krimpenerwaard vindt het een zaak van burgerrechten en goed fatsoen 

dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. In ons land kan dakloosheid toch 

geen optie zijn. Wij verzoeken dat we in de Krimpenerwaard een behoorlijk 

woonlastenbeschermingsfond afspreken met de woningbouwcorporaties. Hierbij 

hoort ook goede financiële informatie voor huurders vooraf als middel om 

achterstanden te voorkomen. De PvdA Krimpenerwaard zegt: Iedereen een 

betaalbaar dak boven zijn hoofd! En we dienen een motie in die hier bij aansluit. 

 

We voeren diftar in en willen een duurzame gemeente zijn! De PvdA is het hier 

helemaal mee eens! Minder afval is beter voor het milieu, een duurzame 

gemeente idem dito. Maar ook hier vragen wij u waarom u niet een versnellinkje 

hoger inzet. Waarom niet het aantal kilo’s afval per persoon naar 75 kilo. Een 

reëel streefgetal volgens recent onderzoek! Wij zeggen: We gaan voor minder 

afval, voor een strakke bak. 

 

Graag zien we ook de mogelijkheid onderzocht om energiecoöperaties tussen 

particulieren, bedrijven en de gemeente te initiëren. De Krimpenerwaard heeft 

voldoende mogelijkheden om energie te winnen en onderling te delen. Hierover 

zullen we later dit jaar een voorstel indienen. 

 

Bij ruimtelijke ordening horen ook de bedrijventerreinen. U vindt terecht dat 

uitbreiding van onze terreinen mogelijk moet zijn als de noodzaak daartoe wordt 

aangetoond. De PvdA wil bij het aantonen van die noodzaak de beschikbare 

bedrijventerreinen van IJsselstein, Lopik, Gouda en Krimpen aan den IJssel mee 

laten tellen. Er staat daar genoeg leeg. De PvdA Krimpenerwaard bouwt niet 

voor leegstand! 

 

Drie: Zorgt het college voor een financieel gezonde gemeente? 

 

Dan de vraag: hoe financieel gezond is de Krimpenerwaard eigenlijk? 

Als we naar de begroting kijken, dan zien we inmiddels een tekort oplopend tot 

vier miljoen in 2018. Vier miljoen? U dekt de financiering van uw 

collegewerkprogramma, 1,3 miljoen euro, uit datzelfde programma. Oftewel: u 

geeft wel 1,3 miljoen éxtra uit, maar we weten niet waar dat vandaan gehaald 

wordt. Het is alsof u een vakantie boekt, zonder te weten of u dit jaar wel uw 

eindejaarsuitkering ontvangt. De PvdA maakt zich zorgen over waar die 

rekening komt te liggen en wij zullen het niet accepteren als er bezuinigd wordt 

op het menselijk kapitaal van onze gemeente.  

 

Maar er is ook een opening. Het college heeft aangegeven een behoudende 

begroting te hebben neergelegd. Dat vindt de PvdA risicovol en mogelijk leiden 

tot onnodige bezuinigingen. In de afgelopen jaren is er in de verschillende 

gemeenten veel bezuinigd, maar alle gemeenten hielden ieder jaar tonnen tot 
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miljoenen over. Wij vragen het college dan ook in het najaar met een realistische 

begroting voor 2016 en verder te komen. Zodat we op basis daarvan ook échte 

keuzes kunnen maken. 

 

Waar wij overigens wel buitengewoon blij mee zijn is de intentie van het college 

om te investeren in burgerparticipatie. Ook hier is de invulling verre van 

concreet. De PvdA ziet daar ook kansen. Wij zijn een groot voorstander van 

dorpsberaden, waarin inwoners hun eigen dorp weer terugkrijgen. De PvdA 

denkt graag met u mee als het om burgerparticipatie gaat. 

 

En dan mijn eigen vooruitgeschoven hete aardappel: de zondagsrust. De PvdA is 

het hier principieel met het college over oneens. Volgens ons moet iedereen, met 

respect voor elkaar, zélf kunnen bepalen welke invulling hij of zij aan de zondag 

geeft. En evenementen die de positie van de Krimpenerwaard versterken moeten 

ook op zondag gewoon doorgang kunnen vinden. 

Daarnaast zijn wij van mening dat nieuwe evenementen volgens dezelfde 

spelregels behandeld moeten worden als de bestaande en dat het voor de 

levendigheid en de toeristische aantrekkelijkheid van de Krimpenerwaard nodig 

is om, in overleg met omwonenden, op zaterdagen tot 12 of 1 uur ’s nachts een 

feest of festival te kunnen organiseren.  

Maar wat is er tussen de coalitiepartijen eigenlijk afgesproken? De 

portefeuillehouder gaf vorige week dinsdag een andere uitleg dan de grootste 

coalitiepartij tijdens de behandeling van het coalitieakkoord. Volgens de 

portefeuillehouder was er buiten de bestaande vergunningen niets meer mogelijk 

tussen 23.00 uur zaterdagavond en 1 uur in zondagmiddag. Terwijl ik op 2 

januari heb begrepen dat er vrijwel niets wijzigt. De oude vergunningen blijven 

gelden en bij de aanvraag van nieuwe vergunningen kan het college nog steeds 

gebruikmaken van zijn bevoegdheid om die vergunning te verstrekken. Ook 

tussen 23.00 en 1 uur op zondagmiddag. Mijn vraag aan zowel collegepartijen 

als het college is hoe dat nu eigenlijk zit. 

 

De PvdA wil in de tweede termijn een motie indienen die oproept om de APV 

zo op te stellen, dat het organiseren van een nieuw evenement ook op 

zondagochtend nog moet kunnen. Mits een ordentelijke kerkgang geborgd is. 

Want, zoals ik al aangaf. Iedereen moet de ruimte krijgen zijn of haar zondag op 

zijn eigen wijze in te vullen. 

Ik ga afronden.  

Op dit moment kunnen we eigenlijk niet tegen de begroting stemmen. Het 

college moet nu echt aan de slag en daar heeft het geld voor nodig. Het is echter 

een begroting zonder dekkingsplan. Het college leunt volledig op inzet van 

reserves. Dat vinden wij zorgelijk. Maar duidelijk mag zijn dat wij niet 

instemmen met alle keuzes in het collegewerkprogramma. Er liggen te veel 

vragen, er moet te veel nog worden onderzocht. 
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College, als u dat dan allemaal gaat doen, dan roepen wij u op om ten minste de 

communicatie naar inwoners te verbeteren. Dat ze sneller antwoord krijgen. Dat 

problemen écht worden opgepakt. Dat waar mogelijk onze inwoners kunnen 

meepraten, ook op momenten dat alles nog niet is besloten. Zodat de inwoners 

die bij de PvdA aangaven veel te lang te moeten wachten op antwoorden en 

oplossingen in de toekomst kunnen genieten van een sociale, inwonersgerichte 

Krimpenerwaard. 

 

Rest mij u succes te wensen en de ambtenaren nogmaals te danken voor hun 

inzet de afgelopen maanden. 

 

Rob Geleijnse, fractievoorzitter 

 


