
Voorzitter 
 
De kadernota 2013, tezamen met de tussenstand, roept, afhankelijk van de partij die de 
beschouwing uitspreekt, een breed scala van reacties op. 
Deze bestrijken het vlak van waardering voor genomen en voorgenomen acties tot en met 
dat had wel eerder en beter gekund. 
 
Een aantal uitspraken:  
compliment voor de bereikte resultaten en transparante aanpak, 
 niet reageren maar vooruitzien,  
de saaie maar nuchtere politieke cultuur heeft geleidt tot veel door Krimpenaren gewenste 
voorzieningen, 
 onzekere en wankele basis naar de finish 2014 
de dynamiek leidt tot voorzichtigheid en nietsdoen 
 
Kortom een meer en een minder positieve waardering. Er lijkt statistisch verband te kunnen 
worden gelegd voor de positieve waardering met de coalitie en de minder positieve 
waardering met de oppositie, hoewel, niet geheel. 
 
Hartelijk dank voor degenen die in deze tijden het college een hart onder de riem wilden 
steken en  
Hartelijk dank voor degenen die het college in deze tijden wilden opscherpen. 
 
Beide benaderingen hebben een zinnige functie, dus raad in zijn totaliteit hartelijk dank 
 
Wat ik als wethouder van financiën met instemming heb ervaren is dat de noodzaak om nog 
zorgvuldig met de steeds schaarser wordende financiële middelen om te gaan, raadsbreed 
wordt onderschreven en gevoeld.  
Gezien de onzekerheid geschapen door de, zoals ik het  nog steeds noem “hogere overheid” 
heeft het college gekozen voor de systematiek om op korte termijn maatregelen te treffen tot 
het niveau waarvan we op basis van de ontvagen circulaires met redelijke zekerheid weten 
dat zij over ons komen en hopen dat voor de middellange en lange termijn  een basis wordt 
gelegd door de voorzieningendiscussie of door de raad aangegeven mogelijkheden waar wij 
als college niet aan gedacht hebben.  
Vandaar dat wij nu bij de uitkomsten van de junicirculaire zijn gekomen met richtinggevende 
oplossingsmogelijkheden. 
  
Voor wat betreft mijn portefeuille een nadere verduidelijking van de oplossingsrichting voor 
de versobering van de buitenruimte  als voor de OZB 
 
De bezuiniging voor de versobering wordt niet gezocht in vermindering in het 
groenonderhoud maar in temporisering van het uitvoeren van herstratingsprojecten. 
Aanleiding om het daarin te zoeken is mede het feit dat het in het verleden ingezette beleid 
waarbij toepassing van lichte ophoogmaterialen, weleenswaar duurder,  nu zijn effect begint 
te krijgen en dat naar het zich laat aanzien op een later moment kan worden herstraat. 
 
Met betrekking tot de OZB wil ik met nadruk nogmaals stellen dat verhoging pas als laatste 
redmiddel kan worden ingezet voor het sluitend maken van de begroting met als stringente 
voorwaarde dat de verhoging van de OZB niet mag leiden tot een extra stijging van de 
gemiddelde lastendruk voor onze inwoners (Coelo norm). 



 
 
Financieen 
Met betrekking tot de kostendekkendheid van markt haven en parkeerterrein het volgende: 
markt en parkeerterrein zijn kostendekkend.  
 
De versterking van het weerstandsvermogen met de reserve Riolering. Zoals ook op de 
besluitvormende vergadering is gezegd zijn de bedragen die per saldo aan deze reserve zijn 
toegevoegd een resultante van de uitvoering van de uitkomst van de inning van de belasting. 
We hebben meer geïnd dan begroot.  Overigens begrijp ik de opmerking van verkapte 
verhoging van belastigverhoging niet, als er opgemerkt was een geringe en eenmalige 
verlaging van de belastingdruk had ik het beter begrepen. 
Toevoegen aan de voorziening riolering heeft geen nut, de hoogte van de voorziening 
riolering wordt beoordeeld, en op basis daarvan de benodigde dotatie berekend die op zijn 
beurt weer basis is voor de rioolheffing.  
Ik heb u overigens bij de voorgaande begroting al medegedeeld dat  de 4% extra dotatie met 
ingang van 2015 wordt beëindigd en zou beoordelen of een eerder moment haalbaar is.  
Ik kom daarop terug bij de vaststelling van de begroting 2013 
 
Overheadkosten zijn onvermijdelijk en het is een continue streven deze zo laag als mogelijk 
te houden. We werken aan efficiëntie verbetering in de bedrijfsvoering en huisvesting, maar 
moeten wel in ons achterhoofd houden dat we heel wat voorzieningen zelf exploiteren. 
Wellicht dat de voorzieningen discussie hier wel wat soulaas voor biedt. 
 
Personeel en organisatie 
 
De € 250.000 inzake samenwerking Capelle is een eenmalige post. Het is irreëel om te 
veronderstellen dat een samengaan van organisaties gaat zonder eenmalige kosten. De 
hoogte van deze kosten zullen we scherp bewaken om deze zo laag als mogelijk te houden. 
De effecten van de samenwerking zijn structureel en daar gaat het om. Ik krijg bijna de 
neiging om te verwijzen naar het spreekwoord : je kunt geen omelet bakken zonder de 
schaal van het ei te breken. 
 
Verkeer en vervoer 
 
Nee, we zijn het fietsstructuurplan zeker niet vergeten maar het loopt nu primair mee met 
herstatingsplannen en regulier onderhoud. Met betrekking tot de regionale fietsstructuur 
wordt in het kader van Beter benutten gewerkt aan de veren met Capelle en Ridderkek. 
 
In dat Kader (Beter Benutten) is de gedachte om ook op raadsniveau met Capelle, Nederlek 
Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonde een goede die we als college van harte 
ondersteunen. Het creërend van een politiek en bestuurlijk gezamenlijk draagvlak is beslist 
geen sinecure. 
 
 
 
 
 
 
 



Beheer buitenruimte 
 
Er is gesproken over burgerparticipatie in het groenonderhoud (Groenlinks, CU). Daar wordt 
al uitvoering aan gegeven, mooie voorbeelden zijn de lokaties bij het Omnium, Bloemrijk , 
een hofje in de Vroedschap, onderhoud op het zwaneneiland en stormpoldervloedbos en 
dergelijke. Uitgangspunt hierbij is dat het initiatief uitgaat van de inwoners zelf, waar wij 
bereid zijn faciliterend op te treden. En dat doen we ook. We pakken uw signaal op en zullen 
deze mogelijkheid nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen van onze inwoners via 
webside, bespreken met scholen, verenigingen en Qua wonen. 
Het ter beschikking stellen van een budget is naar onze mening niet nodig, wel wijs ik 
nogmaals op de afsluiting van het nieuwe groencontract van voorgaand jaar, waardoor er 
reeds een forse besparing is bereikt. 
 
De PvdA wijst op de mogelijkheid van verkoop van snippergroen, sponsoren van rotondes en 
sensoren bij straatverlichting.  
Als inwoners geïnteresseerd zijn in de aankoop van onrendabele stukjes doen we dat. 
Zoals ook voorgaand jaar aangegeven komen, gezien de fraaie, kenmerkende inrichting van 
de huidige rotondes en de zeer beperkte kosten van onderhoud deze niet in aanmerking. 
Nieuwe rotondes echte zeker wel. 
Met betrekking tot de verlichting wordt het dimmen al op een aantal plaatsen toegepast en bij 
vervanging tijdens herstrating  LED-verlichting aangebracht. 
 
Naar het CDA toe, wat u precies bedoeld met het bereiken van doelen weet ik niet, maar 
binnenkort krijgt u de beschikking over de evaluatie 2011 van het kwaliteitsplan buitenruimte 
wat waarschijnlijk aan uw doelstelling zal voldoen. 
De zinsnede extra grote uitgaven inzake controle op veiligheid en naleving van voorschriften 
is wat overdone. Er zijn hogere uitgaven nodig om dat op een hoger plan te trekken maar 
levert geen noemenswaarde verhoging van risico’s op 
 
Over de Blipvert kan ik kort zijn: het idee is sympatiek, natuurlijk, echter: 
de milieueffecten zijn gering, zeker als de proef met betrekking tot de afvalverzameling 
slaagt; 
Er zijn nauwelijks opbrengsten, echter wel kosten wat lijdt tot lastenverzwaring of - zo u wilt -
lagere lastenverlichting bij onze inwoners, 
Ook Capelle heeft geen aandrang om gezamenlijk een dergelijk project op te zetten 
Kortom: niet doen 
 
Ten laatste nogmaals financiën 
 
Van de Stem van Krimpen hebben we een welkome aanvulling in deze barre financiele tijden 
in de vorm van Schatkistjes. Met de Schatkisjes zijn we natuurlijk blij, de opmerking dat ze 
slechts bescheiden gevuld zijn begrijpen we, maar de inhoud – dat kan beter. Zoete 
gesuikerde winegums. Dat verwacht ik niet van de stem van Krimpen. Dat is toch een wat 
steviger partij. Daarom, bedoeld als hint voor jou Bert.  Een zakje Harde Muntdrop. 
 
Dan u Voorzitter! 
 


