
 
 
Voorzitter, 
 
 
 
 
Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo 
concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: 
met het voorliggende collegewerkprogramma en de bijgestelde begroting ligt 
er een goede basis om de komende jaren te werken aan een sterke en 
financieel gezonde gemeente Krimpenerwaard. Met recht een ‘fundament 
voor de toekomst’ waarin wij als ChristenUnie vertrouwen hebben. 
 
In de aanloop naar de verkiezingen van november vorig jaar heeft de 
ChristenUnie duidelijk aangegeven waar onze prioriteiten voor de periode 
2015-2018 liggen:  
 

1 Goede invulling van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg 
en arbeidsintegratie. 

2 Ruimte voor duurzame ondernemers en een topnotering in de lijst 
van meest MKB-vriendelijke gemeenten. 

3 Een gedegen financieel beleid. 
4 Een meedenkende en servicegerichte overheid. 

 
Deze prioriteiten zien wij duidelijk terug in de plannen van het college en de 
financiële vertaling daarvan in de begroting. Wel willen we per thema het 
college enkele aandachtspunten meegeven en hebben we een amendement 
op de begroting.  
 

1. Zorg voor iedereen 
De ChristenUnie is positief over de serieuze manier waarop het college de 
uitdagingen rond de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet 
aangaat. Het transitiemoment is geweest: het is nu zaak alle energie in te 
zetten voor transformatie naar toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare 



zorg. Ik denk dat raad en college die doelstelling delen. Om als raad en 
college daarover echt een goede inhoudelijke discussie aan te gaan, hebben 
we wel heldere informatie nodig over het functioneren van o.a. de sociale 
teams, de herindicaties huishoudelijke hulp en het zorgloket. Daar ontbreekt 
het nu nog aan. Mogen we er vanuit gaan dat er snel na de zomer 
gedetailleerde rapportages volgen?  
 
In het coalitie-akkoord wordt positief gesproken over de mix van oud en jong 
onder onze inwoners. Ouderen en jongeren moeten we dan ook niet alleen 
bezien en bespreken in het kader van zorgtaken. De ChristenUnie roept het 
college op in de aangekondigde bredere samenlevingsvisie te zoeken naar 
mogelijkheden om de verbinding tussen oud en jong te stimuleren, de 
jongerenwerker tot taak te geven hiertoe initiatieven uit te werken en hieraan 
aandacht te besteden in het nieuwe subsidiebeleid. Gaarne een reactie. 
 
De ChristenUnie hecht grote waarde aan het gezin als veilige basis voor 
opgroeiende kinderen. Als gezinnen in een kwetsbare positie terechtkomen 
en ontwrichting dreigt, ligt hier een verantwoordelijkheid voor de naaste 
omgeving en voor de gemeente. Bij de revitalisering van het minimabeleid  
willen we dan ook bijzondere aandacht vragen voor gezinnen met kinderen. 
In het licht van het minimabeleid willen we het college ook vragen alles op 
alles te zetten om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden weer in het 
arbeidsproces te betrekken. Dat betekent wat ons betreft ook een strikt 
handhavingsbeleid bij uitkeringen. Bij de schuldhulpverlening vinden we het 
wenselijk zoveel mogelijk met vrijwilligersinstanties samen te werken, omdat 
zij in hun begeleidingstrajecten vaak met (beginnende) problematiek worden 
geconfronteerd.  

  
In het kader van omzien naar elkaar ook graag aandacht voor drankmisbruik. 
Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat jongeren nog steeds te gemakkelijk 
aan alcohol komen, en we weten dat ook in onze gemeente problemen 
spelen bij jongeren en ouderen. Staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten 
opgeroepen extra aandacht aan handhaving te besteden. Belangrijk dus om 
de komende jaren in te zetten op controle en voorlichting!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Duurzaam en Ondernemend 
Dit college wil doorpakken met het faciliteren van ondernemers. In totaal 
wordt er de komende jaren een miljoen euro uitgetrokken voor een beter 
ondernemersklimaat, en dat waarderen we. Vitaliteit en leefbaarheid hangen 
immers grotendeels samen met de kracht van de lokale economie. We gaan 
er vanuit dat het college de maatregelen vervat in een concreet actieplan 
waarin ook het belang van vitale detailhandel wordt betrokken, en dat de 
voortgang periodiek met de raad zal worden besproken.  
 
Bij de uitvoering van de gebiedsovereenkomst komt de waarde die wij 
hechten aan natuur en duurzaam ondernemerschap bij uitstek tot uitdrukking. 
We juichen het actieplan Landbouw en het voortdurend zoeken naar de 
verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid van harte toe.  
 
Ook op het thema duurzaamheid is de goede weg ingeslagen. De 
ChristenUnie wil op dit punt de komende jaren graag concrete stappen 
zetten. Dat begint wat ons betreft met zelf het goede voorbeeld geven, 
bijvoorbeeld door in kaart te brengen of het eigen wagenpark elektrisch kan 
worden. Daarnaast is het nuttig als kennis en ervaring wordt gedeeld tussen 
en met bedrijven en burgers. De gemeente kan daaraan bijdragen door 
bijvoorbeeld de jaarlijkse uitreiking van een duurzaamheids- of innovatieprijs 
te faciliteren en burgers actief voor te lichten.  
 
In het kader van de aangekondigde duurzaamheidsvisie willen we het college 
oproepen om met de woningbouw-, transport- en agrarische sector in gesprek 
te gaan over de mogelijkheden van lokale duurzame energieopwekking. Om 
de komende jaren echt werk te maken van ontwikkeling en investering in 
duurzaamheid, stellen we voor meer te reserveren dan de 15 000 euro die nu 
structureel is begroot voor energiebesparing. Wat ons betreft gaat het hier om 
investeringen, niet om kosten. Wij dienen daarom een amendement in om de 
voorziene ombuigingen structureel 25000 euro te verhogen voor uitvoering 
van de nog te ontwikkelen visie op duurzaamheid en energie. Tot slot 
vertrouwen we erop dat het college snel actie onderneemt om te komen tot 
een Fairtrade gemeente. Om te zien en horen hoe dat vlot kan worden 
opgepakt, kan bv bij de gemeente Gouda navraag worden gedaan. Graag 
een reactie van het college op deze voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Gezonde financiën  
Het is duidelijk dat we de komende jaren duidelijke keuzes moeten maken om 
de financiën op orde te krijgen. De ChristenUnie zet in op een begroting die 
zo snel mogelijk structureel in evenwicht is met behoud van gezonde 
reserves. In het sociaal domein zullen tekorten de komende jaren 
onvermijdelijk zijn; wij streven naar snelle terugdringing met behoud van 
kwaliteitszorg. Regelmatige terugkoppeling naar Den Haag over onze 
regionale ervaringen is daarbij essentieel. Wij vragen ons af of men daar de 
consequenties van de fikse kortingen echt kan overzien. 
 
De ChristenUnie krijgt graag verduidelijking over de aangekondigde 
ombuigingen in de begroting ter dekking collegewerkprogramma: waar wordt 
vooralsnog aan gedacht? En zal ook met voorrang een risico-inventarisatie 
worden uitgevoerd, mede vanwege het grote deel van het 
weerstandsvermogen dat al geoormerkt is? Gezien de beperkte ruimte op 
onze begroting willen we het college ook vragen om ten aanzien van de 
verschillende begrotingsposten eventuele co-financieringsmogelijkheden (o.a. 
Provincie en Europa) in kaart te brengen. Daar is mogelijk nog veel mee te 
winnen, net als met een analyse van quick wins in de begrotingen van de 
voormalige gemeenten. De in Vlist geïntroduceerde slimme energiemeters 
mogen als duurzaam voorbeeld dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Servicegerichte gemeente 
De ChristenUnie is enthousiast over het streven om in 2018 van burgers en 
ondernemers een 8 te krijgen voor gemeentelijke dienstverlening, het 
schrappen van 10% van de regelgeving de ontwikkeling van een speciale app 
voor de inwoners. Met alle beperkingen die we in termen van mensen en 
middelen wellicht ook hebben, centraal staat dat we burgers en bedrijven in 
hun vragen en wensen serieus nemen en de organisatie erop inrichten om 
een optimaal serviceniveau te behalen. 
 
Wat de ChristenUnie betreft wordt de ‘klant’ daarbij zoveel mogelijk 
betrokken. Dat kan door burgers en ondernemers bij hun contacten met de 
gemeente standaard de mogelijkheid te bieden feedback te geven over de 
manier waarop ze zijn geholpen. Ook bij het schrappen van regels is de input 
van burgers en bedrijven onontbeerlijk. Welke regels leveren hen de meeste 
administratieve lasten op? Dat lijkt ons een belangrijk criterium. 
 
Tot slot de verantwoording naar de burger. Gisteren passeerden de 
jaarrekeningen, maar hoeveel burgers bereiken we met dergelijke rapporten? 
De ChristenUnie pleit ervoor om verantwoording richting burger waar mogelijk 
te ondersteunen met beeldmateriaal op de website. Een wethouder die in 
begrijpelijke taal, en als het kan op locatie, op camera uitlegt wat er is bereikt. 
We vertrouwen erop dat dit met een zo camerageniek college geen enkel 
probleem zal zijn. 
 
 
 
Voorzitter, ik rond af. 
 
We zijn nu een half jaar onderweg met de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard. Lang niet iedereen zag ernaar uit, de samenvoeging was 
met veel onzekerheden omgeven en als we eerlijk zijn hebben we best even 
aan elkaar moeten wennen.  Maar we zijn op de goede weg.  
 
De Bijbelse profeet Jeremia  riep er ooit toe op: Zet u in voor de bloei van uw 
stad, want de bloei van de stad is ook uw bloei’. Dat staat ons te doen. De 
ChristenUnie ziet ernaar uit samen met college en raad verder te werken aan 
het fundament voor een bloeiende Krimpenerwaard, zodat onze burgers er 
nog vele jaren de goede vruchten van kunnen plukken. 
 
Wij wensen college en ambtenaren Gods zegen toe bij de uitvoering van hun 
taken.  


