
Begroting 2018       
 
 
De kadernota voorspelde het al, een degelijke grijze begroting. Financieel gezien 
geen speld tussen te krijgen. Terecht natuurlijk, het college moet niet over zijn graf 
heen regeren en nu al beleidslijnen uitzetten. De PvdA ziet geld dat, binnen bestaand 
beleid, anders en beter kan worden ingezet.  
Voor ons zijn en blijven van belang: 

1. Zorgt het college goed voor al onze inwoners 
2. Kan iedereen goed in de waard blijven wonen. 

Welke zekerheden hebben onze inwoners hierover? 
 
Zekerheid voor de inwoners 
Voor minima en anderen die niet of amper rondkomen 
U verwacht geld over te houden op het minimabeleid en schuldhulpverlening. Geld 
moet besteed worden in het jaar waarop dat begroot staat.  Wat hadden we kunnen 
doen en wat kunnen we nog steeds doen: 
 
Een groter bereik 

- De PvdA wil meer acties om meer mensen van de extra financiële regelingen 
gebruik te laten maken. Een bereik van < 25% is absoluut onvoldoende!! 

- Oprekken van de doelgroep waar de kindervouchers eenmalig aan besteed 
worden. Er is €176.000 geoormerkt beschikbaar. Dat is 700 keer een voucher 
van €250. Het college geeft er in 2017 slechts €30.000 aan uit, dus voor 120 
kinderen.  
Kinderen van ouders in de schuldhulpverlening kunnen bij de doelgroep. Ook 
gezinnen van de voedselbank kunnen bij de doelgroep.  

- Breng de regeling “meedoen” weer terug zoals die was. 
- Vang de schade op die mensen lijden doordat het Hoogheemraadschap zijn 

kwijtscheldingsregeling heeft opgeheven. 
- Voer een Krimpenerwaard-korting pas in om mensen te kunnen laten 

meedoen. (a la de Stadspas Rotterdam, of de U-pas Utrecht) 
-  

We willen nog steeds een gerichte aanpak op kinderarmoede.  
- U gaat in overleg met stichtingen rondom Landelijk platform Kansen voor alle 

Kinderen over maatregelen voor een gestructureerde aanpak. Voer 
vooruitlopend daarop alvast het kindpakket in als een onderdeel binnen de 
aanpak om kinderarmoede te helpen bestrijden. Dat is een uitgebalanceerd 
pakket, samengesteld met de landelijk ervaren organisaties. Beleid om 
kinderarmoede te bestrijden missen we nog steeds, w verwachten van het 
college te horen wanneer dat aan de raad wordt aangeboden. Het kindpakket 
past daar zeker in. 

 
Het geld voor schulddienstverlening moet 100% gebruikt worden 

- Breid de inzet op schulddienstverlening uit. Eventueel tijdelijk. Een belangrijk 
deel van degenen die nog niet bereikt worden zijn jongeren en ZZP-ers. 

  



Zekerheid op werk 
Een groot aandeel van de (nieuwe) uitkeringsgerechtigden valt onder jongeren tot 27 
jaar of is ZZP-er. Welke acties heeft het college ingezet om deze doelgroepen beter 
te helpen? Ze zijn ook duidelijk te onderscheiden bij de schulddienstverlening. Daar 
moet meer aan de hand zijn of daar kan gerichter op ondersteund worden! 
Als we naar de begroting 2018 kijken (indicatoren)dan scoort Krimpenerwaard laag 
op aantal banen en het aantal bedrijven. Er staat ook aardig wat bedrijfsterrein leeg. 
Wat heeft het college nu echt gedaan om extra banen naar de gemeente te halen?  
 
Zekerheid op de juiste ondersteuning en zorg 
Er is zorg ingekocht, die wordt ook gebruikt. 
Maar we horen nog dat mensen lang wachten op antwoord van het WMO-loket 
(Samenleving en Zorg). En we hebben nog geen idee of de mantelzorgpas echt 
wordt gewaardeerd. We hebben nog geen evaluatie van de mantelzorgpas. Nemen 
mensen het geld op? Bereiken we al meer mantelzorgers dan vorig jaar? En neemt 
het aantal mantelzorgers en vrijwilligers al toe? dat was een belangrijke ambitie van 
het college. Als de mantelzorgpas succesvol is, wanneer komt er een 
vrijwilligerspas? 
 
Zekerheid over betaalbaar wonen 
De woonvisie is vastgesteld. Eindelijk. Nu de uitwerking, maar daar neemt het 
college de tijd voor.  
Maar de noodzaak is er nu al. 
- De koopmarkt ontploft, het nieuwe kabinet bezuinigt op de huurtoeslag en de 

huurprijzen zullen niet zakken omdat de tijdelijke extra heffing aan de 
Woningbouwcorporaties gehandhaafd blijven.  

- Er komen steeds meer tijdelijke banen en vooral baantjes. Dat zet de verhouding 
vaste inkomsten versus vaste lasten sterk onder druk. Mensen zullen daardoor 
meer behoefte krijgen aan huren dan aan kopen. 

- Verdien je iets meer? Op de vrije markt kun je bijna niet huren. 
- Verdien je heel weinig? Ook bij de woningbouwcorporaties zijn maar weinig echt 

goedkope huurwoningen. De goedkope huisjes die we hadden en die nooit leeg 
stonden worden verkocht.  

- En als je wilt kopen valt het ook niet mee. Van hetzelfde laken een pak. 
Goedkope koophuizen zijn er nauwelijks en voor duurdere koophuizen moet je 
heel wat spaargeld hebben! 

 
Om ook jongeren in de Krimpenerwaard te houden en krijgen is er extra noodzaak 
om nu aan de slag te gaan met betaalbare goedkope woningen in de huur en 
koopsector. 
 
Zekerheid voor de natuur en rust 
Natuurlijk zal onze infrastructuur geschikt moeten zijn om meer bedrijfsvervoer en 
woon-werkvervoer mogelijk te maken. Maar een tweede brug gaat ons te ver. 
Beter meer aandacht voor ‘snelfiets’ verkeer, beter benutten veerponten, openbaar 
vervoer over land en water. Een optelsom van kleinere maatregelen en 
verkeersmanagement. 
De PvdA wil een actieve rol van dit college in deze zaak. 
 



In de begroting staat weinig nieuw beleid. Maar één financieel voorstel wordt wel 
aangekondigd. 
Om de landbouw om te vormen, en de agrarische bedrijven hierin te kunnen steunen 
kondigt dit college extra budget aan.  Dit bevreemdt ons. Deze sector geniet al talrijk 
subsidies. Is er nu nog meer geldsteun nodig? Europa betaalt, de provincie betaalt. 
Wanneer wordt dit verkapte staatssteun?  
Veranderingen in de polder zijn nodig maar zijn al tientallen jaren bekend. Elke 
bedrijfssector moet op ontwikkelingen anticiperen. Onze winkeliers krijgen toch ook 
niet zoveel steun. Kortom, vragen genoeg. 
 
Zekerheid van leefbare wijken 
Blijven de wijken leefbaar? Dat zal de tijd uitmaken. Maar belangrijk is dat we helpen 
de lokale verenigingen en stichtingen vitaal te houden. En nieuwe initiatieven te 
omarmen. Dat is goed voor een dorp, en voor motivatie van vrijwilligers. Ook het 
college zegt dat. 
Dus waarom staat het subsidiebeleid nu al 4 jaar op slot. Het subsidieplafond werd 
opgehoogd en een beetje geïndexeerd. Maar het college kent lang niet het hele 
bedrag toe.  Bijvoorbeeld als er iets nieuws wordt aangevraagd. Dat had best 
gekund, het college mag binnen het plafond zelf besluiten. Nieuwe initiatieven zijn 
goed, … en stimulerend voor een dorp.  
 
Wat de PvdA betreft dus ook geen beperking van evenementen die bijdragen aan de 
leefbaarheid. Ook niet op zondagen vanwege zondagsrust. We hebben respect voor 
godsdienstige overtuigingen. Maar die beleef je individueel zonder anderen daarmee 
lastig te vallen. Kerk en staat zijn gescheiden.  
 
Afrondend: 
De PvdA zet in op een nieuw jaar waarin we echt werk maken van preventie en 
nieuwe lokale vormen van zorg en steun. Beleid dat de jeugd stimuleert, de ouderen 
helpt en eenzaamheid voorkomt. Bereidheid om welvaart te delen en ruimhartig 
minima en mensen met schulden te helpen. Een periode van betaalbaar en 
duurzaam bouwen. 
We strijden tegen bodemdaling, ook al is dat agrarisch niet wenselijk. We willen een 
college dat een samenhangend plan maakt voor lokale werkgelegenheid. Een 
college dat investeert in voorzieningen. Een college dat geen reclame maakt voor 
zondagsrust maar openstaat voor een bruisende samenleving.  
Kortom, een sociaal gedreven college voor iedereen.  
 
 


