
 
 

 

 

 

 

Algemene beschouwingen – 10 november 2015 
 
Op deze Dag van de Mantelzorg is de nieuwe gemeente Krimpenerwaard 
313 dagen oud geworden. En ik sta hier voor de derde maal een algemene 
beschouwing te geven. In voetbaltermen loop je dan net geen 1 op 100. 
Voor een spits geen best gemiddelde, maar als politicus begint het wat veel 
te worden. Het laat zien dat er het afgelopen jaar door veel mensen keihard 
is gewerkt en uiteraard dankt de PvdA deze mensen voor hun inzet. In het 
bijzonder de griffie, die ons iedere dag met enorm veel inzet ondersteund. 
 
Hoe staat de gemeente ervoor? Financieel is er een sluitende begroting. 
Complimenten daarvoor. Maar de gemeente is méér dan cijfers. Het gaat 
vooral om de waardering van de inwoners. De mensen die dagelijks wonen, 
leven en vaak werken in onze gemeente. Zij bepalen uiteindelijk of de 
nieuwe gemeente een succes is. Niet u en ik. 
 
Onder die inwoners leeft nog steeds een zeker cynisme. En veel vragen. 
Daar moeten we vanaf. Het verkiezingsprogramma van de PvdA kreeg de 
titel Nieuwe Kansen mee. Dat was niet voor niets. Wij geloofden en geloven 
dat de gemeente Krimpenerwaard een verbetering kan zijn voor de 
inwoners. Dat we met zijn allen iets neer kunnen zetten, waarvan de 
inwoner straks ook zegt: “Het is goed dat dit zo gegaan is.”  
 
Wat ons betreft moeten we als politiek meer ambitie tonen. We kunnen nog 
meer denken in kansen, in plaats van bezuinigingen. We begrijpen dat het 
huis op orde moet, maar tegelijkertijd is er de ruimte om nu verschillende 
zaken voor eens en altijd goed te regelen. Op een manier waar onze 
inwoners wat aan hebben. 
 
Voor de PvdA staan daarbij drie zaken voorop: 
 
Ten eerste: Onze voorzieningen als bibliotheken en zwembaden blijven 
behouden. We gaan wel het gesprek aan over het behoud van kwaliteit en 
zorgen ervoor dat er ruimte voor ze blijft. 
 
 



 
 

Ten tweede: Er is plek voor iedereen. We hebben nú een woonvisie nodig. 
 
Ten derde: Het zorgen voor elkaar. We zorgen ervoor dat niemand tussen 
wal en schip valt, mantelzorgers kunnen blijven zorgen en jongeren gewoon 
aan hun toekomst blijven bouwen. En we bezuinigen niet op het budget 
voor onze verenigingen en stichtingen. 
 
Het college stelt voor te zoeken naar efficiency rondom de bibliotheek, een 
financieel georiënteerd accommodatiebeleid in te zetten en te bezuinigen 
op de zwembaden. Veranderen moet, en levert vaak verbetering op. Maar 
de PvdA wil niet dat verandering wordt gedragen vanuit bezuiniging. Het 
college presenteert een sluitende begroting, maar neemt daar ook nog eens 
een aantal extra ombuigingsopdrachten in op. Als PM post. Die –financieel - 
dus niet nodig zijn. Om wat meer speelruimte te hebben, zoals de 
wethouder in de commissie toelichtte. 
De PvdA wil niet dat er nu al allerlei bezuinigingen worden geformuleerd 
terwijl er geen financiële noodzaak is. En al helemaal niet omdat het 
allemaal pijnlijke opdrachten zijn die rechtstreeks de zwembaden, de 
bibliotheken en de verenigingen in de kernen en buurten raken.  
Natuurlijk zijn ook wij ervoor om te kijken of zaken beter kunnen. De 
nieuwe gemeente biedt nieuwe kansen om onze voorzieningen te 
versterken. Door slimme combinaties in huisvesting. Door met de 
bibliotheken in gesprek te gaan over de bibliotheek van 2025. Door te 
kijken hoe we zwembaden kunnen ondersteunen bij hun belangrijke taken. 
Dát is het benutten van Nieuwe Kansen. Dát is wat de PvdA voor ogen heeft 
met de gemeente Krimpenerwaard.  
Wij roepen het college dan ook per amendement op de planvorming 
rondom deze thema’s te benoemen, maar niet in de begroting en zeker niet 
onder het kopje "ombuigingen". Zo is niet de bezuiniging, maar de 
versterking het uitgangspunt. En kunnen wij samen met u het gesprek 
voeren over de kwaliteit van onze dienstverlening, onze bibliotheken en 
onze zwembaden.  
Zuinig op verenigingen en voorzieningen betekent ook dat we zorgvuldig 
moeten omgaan met onze accommodaties. Die zijn van enorm belang voor 
onze verenigingen en buurten. De PvdA wil dat het gemeentelijk vastgoed 
ingezet blijft worden, ook als dat niet de meest financieel-efficiënte 
oplossing is. Wij roepen het college en raad op te durven investeren in het 
sociale cement van voorzieningen in kernen en buurten.  
 
 
 



 
 

De nog op te stellen Samenlevingsvisie kan daar een goede opstap voor zijn. 
Uit die visie kan en zal het belang van lokale voorzieningen en lokaal 
vastgoed moeten blijken. Wij zijn erg benieuwd of het college deze 
Samenlevingsvisie interactief, met behulp van de inwoners en 
sleutelfiguren gaat schrijven. En of het ook partners zoals de verenigingen, 
bedrijven en stichtingen betrekt bij een nader uitvoeringsplan. Oftewel: 
Sociaal en interactief.  
College, Raad, neem geen daarom nu geen onomkeerbare beslissingen ten 
aanzien van accommodaties voordat die visie helder is. Voordat we weten 
welke kant we met elkaar opgaan.  
 

 
Bij de behandeling van de Kadernota hebben we het al over betaalbaar 
wonen gehad. Recente ontwikkelingen maken dat we daar ook nu extra 
aandacht voor vragen. Wij stellen graag de behoefte aan sociale 
woningbouw aan de orde. Aanleiding hiervoor is het schaarsterapport van 
de woningbouwverenigingen, de komst van extra statushouders waarvoor 
woningen nodig zijn, de Woningwet die is ingegaan op 1 juli 2015, 
schuldproblematieken, en diverse doelgroepen die zelfstandig moeten 
blijven wonen. 
Voor ons is duidelijk dat de woningbehoefte verandert en daarop moet zo 
snel mogelijk worden ingespeeld. Een nieuwe Woonvisie is nodig om 
hierover met de provincie te kunnen onderhandelen. De Woningwet biedt 
nieuwe mogelijkheden om met de woningcorporaties afspraken te maken.  
  
De PvdA verzoekt het college om de Woonvisie zo snel mogelijk af te 
ronden. Uiterlijk eind 2016. We horen graag of de rest van de raad zich 
hierin kan vinden en het college bereid is dit toe te zeggen. Want: stráks 
wonen betekent nú actie. 
 

 
Dan de zorg voor elkaar. 
Het college stelt de versterking van de eigen kracht centraal. Het zijn 
schitterende woorden. Ze klinken bijzonder fraai. Achter die woorden gaat 
vaak een lastige waarheid schuil. Het versterken van de individuele kracht 
kan niet zonder versterking van de gezamenlijke kracht en het sociale 
kapitaal. Een mens is zo sterk als zijn omgeving. 
Dus we moeten niet alleen de mensen helpen het zelf goed te regelen, maar 
ook als gemeente de verantwoordelijkheid nemen om hen daarbij te helpen. 
We doen het met elkaar. De gemeente biedt een vangnet. 
 
 



 
 

Als we meer informele zorg willen inzetten, dan staan vrijwilligers en 
mantelzorgers centraal. Die moeten we ondersteunen en helpen in wat zij 
doen.  
 
Als we willen dat onze inwoners niet meer eenzaam thuiszitten, dan 
moeten we de welzijnswerkers, voor oud en jong, helpen om iedereen te 
bereiken. En met iedereen het gesprek aangaan. 
 
Als we willen dat iedereen zo goed mogelijk werkt en meedoet, dan moeten 
we investeren in de persoonlijke aanpak. In het maken van individuele 
plannen en met lokale ondernemers en onderwijs zoeken naar de beste 
manier om mensen naar werk, dagbesteding of studie door te geleiden. 
 
Als we willen dat niemand onder de armoedegrens leeft, dan moeten we 
daar met al onze sociaal- en maatschappelijke partners een goed vangnet 
voor maken.  
 
Maar dan moeten we het wel wíllen. En de PvdA is duidelijk: wij willen dat! 
 
Maken de raad en het college ook die keuze? Het college pakt veel op, maar 
wij hadden graag het sociale, mens-georiënteerde gezicht van het 
collegebeleid nog meer terug gezien. Wellicht komt er nog wat van onze 
ideeën terug in het te verwachten minimabeleid en subsidiebeleid. Daar 
rekenen wij op! En graag horen we van het college of dat ook zo is. 
 
Maar voor nu vinden we in ieder geval dat onze lokale verenigingen en 
stichtingen het niet met minder moeten hoeven doen. Wat de PvdA betreft 
betekent dat in ieder geval dat de subsidies voor de verenigingen die 
bijdragen aan dat lokale sociale netwerk behouden of versterkt moeten 
worden. Durf te investeren in dit sociale cement. Wij willen daarom dat 
binnen het subsidieplafond van 2016 onze eigen verenigingen en 
stichtingen gewoon een geïndexeerde subsidie moeten ontvangen. Hoe zien 
raad en het college dit? 
 
Ik kom aan het einde van mijn betoog. Nogmaals: er is een sluitende 
begroting. Die geeft de ruimte om het huis verder uit te bouwen nu de zon 
schijnt. Die uitbouw is wat de PvdA betreft niet blind bezuinigen.  
Wij willen juist dat zwembaden, bibliotheken en verenigingen niet alleen 
blijven bestaan, maar zelfs versterkt worden. We willen dat er nu al wordt 
nagedacht over hoe je straks nog in de Krimpenerwaard kunt wonen. En de 
PvdA wil ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt, 



 
 

mantelzorgers kunnen blijven zorgen en jongeren gewoon aan hun 
toekomst blijven bouwen.  
Volgens de PvdA is dát wat je moet doen om de nieuwe kansen van onze 
gemeente te benutten. En dát is namens de PvdA de opdracht aan het 
college.  
Wij wensen u het komende jaar veel succes met deze stevige taak. 
 
Rob Geleijnse, fractievoorzitter 
10 november 2015 
 
 

 
 


