ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE
GEMEENTEBEGROTING 2012

Algemeen
Vandaag staat de 2e begroting van dit college op de agenda.
Het college geeft aan dat deze begroting niet van de een op de andere
dag tot stand is gekomen en dat dit tijdens een onrustige periode is
gebeurd, onder dreiging van een nieuwe recessie.
Het zoeken naar een nieuw evenwicht was niet alleen het motto van
deze nieuwe coalitie, maar blijkbaar is dit ook het centrale punt van
deze begroting.
Wij zullen met betrekking tot deze begroting dan ook steeds zoeken
naar voldoende evenwicht.
Zoals bijvoorbeeld het evenwicht tussen lastenverzwaring en
kostenverhoging.
Trots geeft het college aan dat deze begroting slechts een zeer
beperkte lastenverzwaring in zich bergt, maar helaas moeten we
constateren dat dit ten koste is gegaan van kostenverhogingen op een
aantal gebieden.
Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de staat van onderhoud van
een aantal voorzieningen en zien als resultaat van de brede discussie
hierover nog niet direct finke bezuinigingen aan de horizon.
Het college geeft aan de discussie over het voorzieningenniveau te willen starten, maar ook hier
wordt het evenwicht in de discussie al geweld aan gedaan door alvast een voorschot te nemen op de
uitkomst en een aantal bezuinigingen in te boeken.
Door het college wordt aangegeven dat een herbezinning op een
evenwicht tussen individuele verantwoordelijkheid van de burgers en de
collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente noodzakelijk is.
Naast het gegeven dat de raad een rol speelt bij de prioriteitsstelling,
moeten we ook gewoon constateren dat de uitkomst van deze discussie
vaak een kostenverhoging voor de burgers zal betekenen.
Een ander onderwerp waar wij met betrekking tot het evenwicht ons zorgen over maken is de
samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel.
Enerzijds wordt aangegeven dat deze samenwerking geen fnanciële motieven heeft, maar
anderzijds worden er al wel bezuinigingen ingeboekt.
De samenwerking wordt al bekendgemaakt, terwijl hierover nog geen discussie met de raad heeft
plaatsgevonden en blijkbaar is er ook nog geen duidelijk doel omdat na de aankondiging dat er
samengewerkt gaat worden een extern onderzoeker aan het werk is gezet om uit te zoeken of het
kan, hoe het kan en waar het kan. Kortom dit lijkt ons nu niet een voorbeeld van een evenwichtig
proces.
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Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2011 heeft het CDA reeds
aangegeven een voorstander te zijn van een algemene brede discussie over dit onderwerp en het
college verzocht hierover, voorafgaand aan deze discussie een visie te ontwikkelen en bespreekbaar
te maken. Helaas zien we ons nu geconfronteerd met een feitelijk besluit tot samenwerking voordat
deze discussie heeft plaatsgevonden en missen wij ook hier het evenwicht in deze.
Hoewel er publiekelijk wordt
gecommuniceerd dat fusie niet
als doel voor deze
samenwerking gezien dient te
worden, maken wij ons zorgen
dat hier mogelijk toch een
sluipend proces van fuseren in
gang wordt gezet.

Krimpen gaat op deze wijze uitdrukkelijker met haar rug naar de Krimpenerwaard staan en het
CDA betreurt dat hier het evenwicht ver te zoeken is.
Wij vragen ons ook af of het college geen risico neemt door reeds het proces in werking te stellen
alvorens de raden zich erover hebben uitgesproken.
Bij een afwijzing door een van de raden zou op deze wijze tijd en energie verloren gaan.
De zorgen over de grondpositie van de gemeente delen wij met het college. Het CDA is altijd een
voorstander geweest van een uiterst terughoudend beleid in deze en heeft ook altijd gepleit voor een
duidelijk evenwicht tussen risico en doel. Wij zijn ook van mening dat deze begroting mogelijk wat
te rooskleurig is omdat de huidige waarde van de grondexploitatie nog niet volledig is verwerkt.
Anderzijds realiseren wij ons dat u met name de bezuinigingsmaatregelen vanuit de landelijke
overheid vaak maximaal inschat, zodat we van mening zijn dat, mogelijk onbedoeld, er in ieder
geval een evenwicht lijkt te bestaan tussen onderschattingen en overschattingen.
Een ander punt waar het CDA zich zorgen maakt
met betrekking tot evenwicht is de wijze van
informatieverstrekking aan onze burgers en de
methoden van dienstverlening. Het CDA is absoluut
een voorstander van modernisering en
digitalisering. Toch bespeuren wij in deze begroting
veel voornemens tot verdergaande digitalisering,
zonder dat nadrukkelijk wordt aangegeven hoe
omgegaan gaat worden met die burgers (klanten!)
die niet over de mogelijkheden of vaardigheden
beschikken om deze vormen van dienstverlening af
te nemen.
Bestuur en dienstverlening
Krimpen nog steeds onderdeel van de Arhi-procedure.
Het CDA is van mening dat Krimpen aan den IJssel op dit moment voldoende bestuurskracht heeft
om zelfstandig haar taken te vervullen.
Overigens zijn we wel van mening dat gezien de extra taken die bij de gemeente worden neergelegd
in de toekomst deze situatie zou kunnen wijzigen.
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Het CDA steunt een recent initiatief om op dit moment, onder de huidige omstandigheden, niet
meer deel uit te maken van de Arhi-procedure, mede gezien de weerstand die er ook bij andere
Krimpenerwaard gemeenten is.
Het college geeft aan dat allerhande bestuurlijke ontwikkelingen (waaronder ook voornoemde) in
een breed en open overleg met burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen
gecommuniceerd worden.
Uitgaande van de gedachte dat dit een twee richtingen communicatie zal zijn, is het CDA uiterst
benieuwd naar het evenwicht tussen de visie van het college en die van de genoemde partijen en
verzoekt het college hier regelmatig over te rapporteren.
Het initiatief: “huwelijk online” wordt door ons aangemoedigd. Wel gaan we er vanuit dat het
mogelijk moet zijn om ook hier een evenwicht te bereiken en in het profel van de trouwambtenaren
aan te geven of de betreffende ambtenaar mogelijk bezwaren heeft tegen bepaalde vormen van
huwelijken of huwelijksvoltrekkingen. De gemeente dient er wel voor te zorgen dat voor alle
wettelijk toegestane vormen, trouwambtenaren beschikbaar zijn.

Veiligheid
Met betrekking tot het programma veiligheid heeft het CDA wat zorgen over het evenwicht tussen
enerzijds een ruimer evenementen beleid en een doelstelling om het aantal meldingen van overlast
te reduceren.
Het CDA is een voorstander van een evenementenbeleid
waarbij een evenwicht wordt verkregen tussen het hebben
van voldoende en passende evenementen en een zeer
beperkte overlast voor burgers.

In het programma veiligheid wordt verder veelvuldig aangegeven dat er afspraken gemaakt gaan
worden over prioriteitsstellingen (met allerhande partijen) terwijl onduidelijk blijft welke die
prioriteiten zijn. Het CDA zou graag van het college horen welke prioriteiten ons college daarbij
voor ogen heeft en op welke wijze een evenwichtige inzet van mens en middel tot het meest
optimale resultaat gaat leiden.
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De doelstelling van ons college om het Regionale Informatie- en Expertisecentrum in stand te
houden wordt door onze fractie volledig ondersteund!!
Het CDA heeft nota genomen van het gegeven dat het aantal verkeersslachtoffers in onze gemeente
aanzienlijk gedaald is en is benieuwd naar de verhouding van deze afname ten opzichte van de
landelijke trend (voor vergelijkbare gemeenten). Om deze afname goed te kunnen plaatsen is een
benchmark gewenst.
Jeugd en Onderwijs
Het thema “meedoen en ontmoeten”wordt door het CDA als een uiterst belangrijk onderdeel van de
jeugdzorg gezien. Om een evenwichtige beoordeling te maken van het beleid op dit gebied heeft de
raad, naar onze mening, meer SMART afspraken en bijbehorende indicatoren nodig. We willen dan
ook het college uitdagen om op dit belangrijke onderwerp meer concrete voorstellen te doen.
Het CDA is uiterst benieuwd naar de wijze waarop het college meent te kunnen bezuinigen op het
jeugd en jongerenwerk zonder dat hierbij het evenwicht in de doelstellingen wordt verstoord. Het
ontbreken van indicatoren maakt het onmogelijk voor de raad deze ingreep te controleren.

Ook het leerlingenvervoer leidt bij het CDA tot zorgen.
De voorgenomen bezuinigingen zouden mogelijk het
evenwicht tussen wenselijk en noodzakelijk kunnen
verstoren. De zorg van het platform leerlingenvervoer
geeft ons aanleiding om het college te verzoeken eens
goed te kijken naar de wijze waarop andere gemeenten dit
hebben georganiseerd.

Het CDA is tevreden over de
voortvarendheid waarmee momenteel door
ons college het onderwerp huisvesting van
scholen wordt aangepakt. Er worden
concrete gebouwen neergezet en de
plannen met betrekking tot het
Krimpenerwaard College nemen ook een
duidelijke vorm aan, waarbij naar onze
mening voldoende evenwicht is gevonden
tussen de totale investeringen en het
voordeel van multifunctionaliteit.
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Sport en Cultuur
Het faciliteren van sport en cultuur is een van die
belangrijke taken die de lokale overheid heeft. Ons
college maakt naar onze mening hier een aantal
evenwichtige overwegingen.
Helaas missen we in deze paragraaf concrete
voorstellen m.b.t. de huisvesting van Concordia en
Big Band Krimpen. Hoewel het onderwerp wel in de
inleiding wordt aangehaald, hadden wij hier graag
wat duidelijkere plannen gezien. Ook zou een
garantie over inzet en realisatie van vervangende
ruimte hier niet misstaan.
Naar de mening van het CDA had een duidelijker
stellingname met betrekking hiertoe nog meer
evenwicht in dit programma gebracht.

Nadat de denktank “Kunst en Cultuur” in 2010
een advies heeft uitgebracht hadden wij bij dit
programma ook een nadere uitwerking verwacht
van de wijze waarop met dit advies zal worden
omgegaan.
Of heeft deze ijverige denktank voor niets gewerkt,
of was het advies onevenwichtig?

Waar het de inzet van
combinatiefunctionarissen betreft, is het
CDA tevreden met de introductie van deze
functie. Niet duidelijk blijkt of er ook
werkelijk evenwicht bestaat tussen
doelstelling en resultaat. Zit het aantal
combinatiefunctionarissen en de activiteiten,
waaronder de stimulans brede school, op
schema?

Met betrekking tot het beëindigen van het professioneel aanbod bij het culturele
programma, betreuren wij dat het recente initiatief van het college, weer snel werd ingetrokken,
omdat er blijkbaar enige discrepantie bestond met het coalitieakkoord.
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Maatschappelijke ondersteuning
Het CDA maakt zich nog steeds grote zorgen
over het gebruik van verslavende middelen
door jongeren. De afgelopen jaren is fink
ingezet op drank en drugsgebruik, en terecht,
maar ook roken verdient zeker een zelfde
aandacht, mede omdat deze middelen voor
jongeren nog eenvoudiger beschikbaar zijn
en vaak ook steeds meer geaccepteerd lijken.

Bij het programma onderdeel: “Het bevorderen
van leefbaarheid en sociale samenhang in buurten
en wijken”, hadden wij wat meer ambitie
verwacht. Het is ons niet duidelijk wat er met het
Fonds Bewonersinitiatieven gebeurt. De inzet
van het fonds was bedoeld om met name
kleinschalige projecten te ondersteunen. Wij
vrezen dat bij aansluiting van bestaande projecten
zoals binnen het programma Woonservice en
Jeugdparticipatie, zoals door het college wordt
voorgesteld, het evenwicht een beetje verloren
gaat.
Op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning vinden wij een aantal doelen (Wat gaan we er
voor doen?) nietszeggend en kleurloos. Het college is hier blijkbaar niet in staat om een
evenwichtig beleid uit te stippelen. Laat het nieuwe WMO-beleid geen gemiste kans zijn. Het aan
de burgers overlaten om de uitvoering van de WMO vorm te geven is naar onze mening minder
gewenst.
Werk en Inkomen
De vele wijzigingen in de landelijke wetgeving maken het lastig om een duidelijk overzicht te
krijgen en te houden.
Een negatieve bijstelling van € 260.000,- en vervolgens weer een verwachte compensatie van
€ 330.000,- voor het overschrijden van de 10% norm, bevorderen ook hier de overzichtelijkheid
niet. Het CDA steunt overigens de keuzes die het college hier heeft gemaakt.
Wij zijn zeer benieuwd naar het
functioneren van de Stichting Krimpen
Werkt en gaan er vanuit dat de raad
over deze ontwikkeling regelmatig
wordt geïnformeerd.
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Met de nieuwe wet “Werken naar Vermogen”, die meer gericht is op decentralisatie, in aankomst,
achten wij het zeer belangrijk dat er binnenkort een fundamentele discussie gaat plaatsvinden over
de uitvoering van deze wet, mede gezien de verwachting dat de gemeente het met minder geld
moet doen. Gelet op de huidige situatie bij het werkvoorzieningsschap Promen is het van belang
dat we met elkaar gaan kijken naar de kansen en mogelijkheden die deze wet ons biedt.

Beheer buitenruimte
Voor het CDA is het zeer de vraag of de extra
bezuinigingen op het beheer van de buitenruimte
wel verstandig zijn. Het beeld van het onderhoud op
het groen houdt niet over. Het rapportcijfer is al
achteruit gegaan van 6,8 naar 6,6 en in 2015
accepteren we blijkbaar een 6,5 (zie tabel op blz 60)

Het college neemt zich ook voor om de verkeersborden op te knappen. Wij willen graag zien dat er
niet alleen wordt opgeknapt maar ook opgeschoond. Volgens het CDA is daar winst te behalen en
kan er een beter evenwicht gevonden worden tussen verkeersveiligheid en straatbeeld.
Bij het afkoppelen van hemelwaterafvoerleidingen van het riool stopt de ambitie in 2012.
Wij zijn een sterk voorstander van een verdere afkoppeling zodat de rioleringen meer en meer
gebruikt gaan worden voor datgene waar ze voor bedoeld zijn.
Met betrekking tot het gebruik van chemische middelen ten
behoeve van onkruidbestrijding wil het CDA de wethouder
feliciteren met het feit dat de Europese Commissie het gebruik
van glyfosaat tot 2015 heeft toegelaten en met voldoende druk
van de chemische industrie zal dit mogelijk nog verder worden
opgerekt.
De motie welke door de Tweede Kamer op 16 september dit
jaar is aangenomen roept de regering op om dit middel voor
gebruik door o.a. Gemeenten te verbieden. Het CDA roept het
college nogmaals op om toepassing van dit schadelijke middel
snel te beëindigen.
Algemene Beschouwingen CDA-Fractie n.a.v. Gemeentebegroting 2012

pagina 7

Duurzaam wonen en werken
Wat het CDA betreft, kunnen de inspanningen (zowel onderzoek als uitvoering) voor
veerverbindingen en andere bereikbaarheidsinitiatieven zoals de bereikbaarheidsmakelaar e.d. beter
besteed worden aan het realiseren van een fetsbrug.

Met betrekking tot de bereikbaarheid van buurten met de auto en parkeren in de buurten, is het
CDA van mening dat de doelstellingen van het college voldoende zijn. Het CDA zit niet te wachten
om de Krimpense situatie, met een15% mindere autodichtheid dan de CROW norm aangeeft,
middels investeringen op te rekken naar een 10% hoger aantal parkeerplaatsen, ten koste van een
bedrag dat hoger is dan de som van alle risico's volgens onze risico paragraaf.
Met betrekking tot huisvesting is het CDA van mening
dat er nogmaals goed gekeken moet worden naar de
werkelijke behoefte aan woningafmetingen: met de
sloop van de Prinsessenbuurt verdwijnen er een fors
aantal kleine maar betaalbare woningen en willen wij
een oproep doen om niet steeds naar schaalvergroting
te streven ten koste van bereikbaarheid.

Lokale heffngen

Dit jaar en vorig jaar zijn inkomsten uit
riool-heffngen voor herbestrating
gebruikt waarbij de rioolheffng extra
wordt verhoogd.
Deze oneigenlijke verschuiving mag de
komende jaren niet meer plaatsvinden.
De burger heeft recht op een transparante
heffng waarbij elke heffng gebruikt
wordt waarvoor deze bedoeld is. Ook dat
is een gewenst evenwicht.
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In de opgesomde risico’s voor 2012 (blz 86/87), ontbreekt naar de mening van het CDA de sociale
werkvoorziening PROMEN. Met de verwachte verschuivingen van landelijke overheid naar
gemeenten en in het huidige gure economische klimaat lijkt het ons gewenst om ook hier rekening
te houden met een mogelijk verslechterende situatie.
Ook staat een zeer groot
bedrag voor onderhoud
C.G. Roosweg. Wij vinden
het belangrijk dat er snel
meer duidelijkheid komt en
zien uit naar een duidelijke
planning met redelijk korte
termijnen.
De gemeente heeft de plicht voor 1/7/13 alle bestemmingsplannen te actualiseren. Uit de tekst in de
begroting lijkt de status op dit punt nog dezelfde. Klopt dit en gaan we verplichte actualisering wel
op tijd halen. Het CDA maakt zich hierover zorgen, mede omdat het niet ondenkbaar is dat deze
plannen ook nog geconfronteerd kunnen worden met bezwaren vanuit de samenleving.

De fnanciële begroting
De begroting laat voor dit jaar en de komende jaren met uitzondering van 2013 een licht overschot
zien en dat stemt ons tot vreugde, zeker in deze moeilijke tijden.
Bij de ombuigingsvoorstellen zien we bij het programma Bestuur en Dienstverlening dat er op de
lange termijn (2015) een bezuiniging wordt ingeboekt op de formatie van het dagelijks bestuur.
Het CDA vindt het wel erg makkelijk om dit soort voorstellen voor de volgende college- periode te
maken en daagt het huidige college uit om deze voorziene - en door het college als haalbaar
ingeschatte reductie - op de omvang van het college, juist in deze periode, zodra de gelegenheid
zich voordoet, zoals b.v. bij het vroegtijdig vertrek van een wethouder, in te vullen.
Ten slotte
Als laatste willen we afsluiten met de oprechte wens dat college, raad en ambtelijk apparaat in deze
raadsperiode op vruchtbare wijze zullen samenwerken ten dienste van onze Krimpense
gemeenschap en daartoe de kracht van God mogen ontvangen.

Algemene Beschouwingen CDA-Fractie n.a.v. Gemeentebegroting 2012

pagina 9

