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Van fundament naar excellent 
 
Voorzitter, 
 
Het is nog maar ruim een jaar geleden dat we als Raad het collegewerkprogramma ‘Fundament 
voor de toekomst’ goedkeurden. Die uitwerking van het coalitieakkoord vormt de basis voor veel 
voorstellen die we sindsdien in de Raad hebben besproken. En dat zijn er veel geweest. We 
hebben de lokale belastingen geharmoniseerd, ook de gevoelige. We hebben de kaders voor de 
komende jaren vastgelegd voor onderwerpen variërend van erfgoed tot minimabeleid en re-
integratie tot informele zorg. En met dank aan de nuchtere insteek van het college en enkele 
meevallers van Rijkswege lijken we nu ook de financiën op orde te hebben. Met andere woorden: 
conform plan is er in relatief korte tijd hard aan het fundament van onze jonge gemeente gewerkt, 
door de leden van het college en door het ambtelijk apparaat. Dat mag van de ChristenUnie best 
eens hardop gezegd worden. Hulde daarvoor.      
 
De ChristenUnie is blij dat de gemeente Krimpenerwaard na ruim 1,5 jaar een meerjarig sluitende 
begroting heeft. Dat is het gevolg van verstandig en voorzichtig omgaan met belastinggeld; iets 
waar we ons als ChristenUnie vanaf het begin van deze periode hard voor hebben gemaakt.  
 
Het is nu zaak dit vol te houden. Lastenverzwaringen voor de burger willen we waar mogelijk 
voorkomen! Dat gevaar ligt al op korte termijn op de loer bij de financiële dekking van het 
gemeentelijk rioleringsplan. Een goed en duurzaam plan, maar met hoge kosten. De ChristenUnie 
roept het college op in de begroting mogelijkheden te zoeken om de burger op dit punt structureel 
te compenseren, zodat de algemene lastendruk niet wezenlijk stijgt. We zullen daarvoor met 
andere partijen een motie indienen.  
 
Voorzitter, 
 
Dat het huishoudboekje op orde is en dat we op veel beleidsterreinen een goede basis hebben 
gelegd voor de komende jaren, is mooi. Maar als ChristenUnie willen we verder kijken. Als we de 
gemeente Krimpenerwaard echt positief op de kaart willen zetten bij onze eigen inwoners en bij 
bedrijven, woningzoekenden en recreanten van buiten de gemeente, zal er meer zichtbaar moeten 
zijn dan het fundament. In lijn met de volksaard in deze streek mogen we zelfbewust, maar niet 
zelfgenoegzaam zijn. Wat staat ons dan te doen? Hoe gaan we van ‘fundament’ naar ‘excellent’? 
 
‘Excellent’ betekent volgens ons een sterkere Krimpenerwaard, waarin iedereen meetelt en waar 
wordt geïnvesteerd in de toekomst. Voor het komende jaar betekent dat wat ons betreft een focus 
op: 
 

1. Kwetsbare groepen 
 
Jong en oud behoren de zorg te krijgen die nodig is en mantelzorgers moeten worden 
ondersteund. We hebben geconstateerd dat er vanuit het Rijk genoeg geld beschikbaar is gesteld 
voor de gemeentelijke taken en dat we zelfs over hebben, maar dat nog niet alles vlekkeloos 
verloopt. Kan het college toezeggen dat de nu bekende knelpunten adequaat zullen worden 
aangepakt en dat de raad daarover nauwgezet zal worden geïnformeerd? 
   
Dan het thema eenzaamheid. Dit is onlangs pijnlijk op de kaart gezet bij de landelijke discussie 
over de wetsvoorstel ‘Voltooid leven’. Dit is niet de plaats om inhoudelijk op die nota in te gaan. 
Maar wij geloven in de waardigheid van het leven en het thema baart ons grote zorgen. Kan het 
college aangeven hoe wij, in samenwerking met welzijnsstichtingen, kerken en andere vrijwilligers 
gericht aandacht geven aan het probleem eenzaamheid bij met name ouderen? En ziet het college 
mogelijkheden om in ons ruimtelijke ordeningsbeleid faciliterend op te treden als kinderen hun 
ouders willen opvangen, bijvoorbeeld met zogenaamde ‘kangoeroewoningen’? 



 

 

 
We willen ook aandacht vragen voor werkzoekenden, en dan in het bijzonder de mensen die al 
langdurig buiten het arbeidsproces staan en zij die als nieuwkomer moeite zullen hebben hun plek 
op de arbeidsmarkt te veroveren. Het college heeft eerder ambitieus ingezet op intensivering van 
de inzet om uiteindelijk het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen. Is dat nog steeds 
realistisch en zo niet, kan het college toelichten hoe dit zal worden aangepakt?   
 
En dan de jeugd. De Krimpenerwaard als veilige plek om op te groeien, te spelen en naar school 
te gaan moet geen romantische voorstelling van vroeger zijn, maar een concreet doel voor het hier 
en nu. Ook daar zijn nog stappen te zetten. We kennen allemaal de situatie rond de rotonde in 
Bergambacht, waar een eerdere aanpassing geen verbetering lijkt te hebben gebracht. Recent 
bereiken ons ook weer signalen dat de aanrijroute naar ‘De Vogelweide’ in Schoonhoven Oost 
door bouwverkeer en de vele geparkeerde auto’s onoverzichtelijk en onveilig is. Mogen we erop 
rekenen dat deze en andere knelpunten de volle aandacht van het college hebben? 
 

2. Investeren in de toekomst 
 
De ChristenUnie wil werken aan een Krimpenerwaard die niet alleen nu een duurzame, groene en 
zorgzame gemeente is, maar dit ook blijft voor onze kinderen. Dat vereist een blik vooruit en een 
breder perspectief. Hoe zien we de Krimpenerwaard in het licht van de ontwikkeling van de grotere 
Randstadregio? Hoe kunnen we ons, met onze mix van landschappelijk schoon, dorpse sociale 
cohesie en kleinstedelijke voorzieningen onderscheiden binnen het Groene Hart? Het is goed dat 
er door externe deskundigen over wordt nagedacht. De ChristenUnie vind het echter belangrijk dat 
we ook als Raad daarover het komende jaar van gedachten wisselen en zal daartoe het initiatief 
nemen. 
  
Naast nadenken over de middellange termijn, kunnen we nu al investeren in de toekomstige 
aantrekkingskracht van onze gemeente. Daarbij horen: 
 

• een woningaanbod dat geschikt is voor burgers met een grote en een kleine beurs 

• een sterk ondernemersklimaat en minder regeldruk 

• een schone publieke ruimte en adequaat groenonderhoud 

• actieve gebiedspromotie die Krimpenerwaard echt op de toeristische kaart zet 

• verdere verduurzaming van de energievoorziening in de gemeente en 

• dat de gemeente Krimpenerwaard een Fair Trade gemeente wordt 
 
Veel hiervan is al besproken en door het college in gang gezet. Als ChristenUnie willen we er toch 
twee uitlichten.  
 
Ten eerste de schone publieke ruimte en het groenonderhoud. Op veel plaatsen zijn goede 
ervaringen met het in beheer geven van speeltuinen en speelplaatsen aan ‘de wijk’; het vergroot 
de sociale betrokkenheid van ouders en omwonenden en borgt extra veiligheid voor kinderen. Zou 
het college daar, in combinatie met de extra aandacht die we willen geven aan buurtcoördinatoren, 
op in willen zetten? 
 
Ten tweede de Fair Trade gemeente. De ChristenUnie vindt dat we verder moeten kijken dan onze 
eigen wijk, dorp of stad en dat onze verantwoordelijkheid voor de Schepping ook iets betekent 
voor de manier waarop we handel drijven. Het college heeft eerder gemeld vooruitgang te boeken, 
maar kan het college bevestigen dat Krimpenerwaard nog voor de verkiezingen van 2018 een Fair 
Trade gemeente zal zijn? 
 
Voorzitter, ik rond af. 
 
We staan er als gemeente goed voor. Het fundament is op orde. Namens de ChristenUnie heb ik 
vandaag een aantal suggesties gedaan om van fundament naar ‘excellent’ te gaan. Ik zie uit naar 
de beantwoording van het college en wens het bij alle taken Gods Zegen toe.        


