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ALGEMENE BESCHOUWINGEN D66 KRIMPEN 
N.A.V. DE PROGRAMMABEGROTING 2012 
1e termijn 
 

(gesproken tekst geldt) 

 

Mevrouw de voorzitter, wethouders, collega raadsleden, overige aanwezigen, 

 

Laat ik beginnen met op te merken dat ik blij ben u allen hier te zien, maar dat ik 

dit jaar persoonlijk extra blij ben dat u ook mij hier weer ziet!  

 

Voorzitter, 

Vandaag behandelen wij de 2e begroting van dit college. En het is net als vorig 

jaar een begroting die met de nodige moeite tot stand is gekomen. Opnieuw 

een gevolg van de moeilijke economische tijden waar we ons in bevinden. 

Maar, zo houdt het college ons voor, dit is het beste dat er van is te maken. En 

met weer slechts beperkte lastenverzwaringen voor de burgers van onze 

gemeente. En o ja: “de rek is er nu wel echt uit.” Maar ja, dat stond er vorig jaar 

ook. En dat lijkt dan toch weer mee te vallen, want het college heeft opnieuw 

een flink aantal bezuinigingen (die dit jaar trouwens ombuigingen heten!) weten 

op te voeren. 

 

Bezuinigingen die enerzijds noodzakelijk zijn als gevolg van de recessie en de 

nog altijd dreigende decentralisatie van taken die het kabinet Rutte, met 

gekreunsteun van het CDA, ons als gemeente in het vooruitzicht stelt. Zonder 

die tot op heden trouwens concreet in te vullen. Maar die anderzijds ook passen 

in het streven van dit college naar een nieuw evenwicht tussen de 

verantwoordelijkheden van de gemeente en die van de individuele burger. Dat 

laatste lijkt toch regelmatig een eufemisme om tegen burgers te zeggen dat ze 

het even zelf uit moeten zoeken of dat ze er in ieder geval meer voor moeten 

gaan betalen. Ofwel: zijn de keuzes van dit college nu ingegeven door de 

oprechte ambitie om een nieuw evenwicht tot stand te brengen of om gewoon 

te bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen? Het lijkt toch vaak het laatste. 

Budgettaire noodzaak gepresenteerd als ambitie! 
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Voorzitter, 

D66 is overtuigd van de kracht van mensen (inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties). Wij zien voor de overheid een rol om die kracht 

in te zetten en te versterken. Wij zijn niet bang dat onze inwoners die 

verantwoordelijkheid niet kunnen of willen dragen. Maar de insteek van dit 

college lijkt toch vaak een andere te zijn. Dit college haalt de burger er bij 

wanneer het geld ontoereikend is (tariefsverhogingen voor verschillende 

voorzieningen zoals de muziekschool, bezuinigingen op het leerlingenvervoer, 

om er een paar te noemen), maar vergeet op andere momenten diezelfde 

burger tijdig te betrekken in de besluitvorming. 

 

Burgerparticipatie staat in Krimpen nog altijd in de kinderschoenen en 

participatie wordt nogal eens verward met burgers informeren. Ook de raad 

wordt nog wel eens voor verrassingen gesteld. Het college start met een 

ambtelijke samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel. Dat wil 

zeggen: er is een voornemen en er wordt nog nader onderzoek gedaan en het 

gaat niet leiden tot een fusie maar het gaat de komende jaren wel bezuini-

gingen opleveren. D66 is het met andere partijen eens dat we deze discussie in 

de raad hadden moeten voren (hier en in Capelle) alvorens een feitelijk besluit 

te nemen. Wij zijn zeker voorstander van bestuurlijke en ambtelijke contacten 

met buurt- en regiogemeenten. Zeker in een tijd van discussies over de rol van 

provinciaal en stadsregionaal bestuur. Maar de arhi-procedure waarin Krimpen 

nog is verwikkeld is nog niet afgewikkeld en dan lijkt deze stap toch wat te snel 

gezet. Dat kan en moet wat ons betreft zorgvuldiger en meer afgewogen. En 

met participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

 

Voorzitter, 

D66 is blij dat het evenementenbeleid vorm begint te krijgen. Dit is een door ons 

reeds lang gekoesterde wens. Evenementen dienen een plaats te hebben in 

een levendige gemeenschap. Anders verworden we tot een slaapgemeenschap 

die voor werken, recreëren en winkelen is aangewezen op de omgeving. Rust is 

mooi. Vitaliteit en levendigheid ook. 
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Dit brengt mij ook op het onderwerp jeugd en onderwijs. Helaas moeten we 

constateren dat als we hier met elkaar of jeugd en jongeren praten dat dat bijna 

altijd een discussie is over problemen en moeilijkheden. Laten wij elkaar 

uitdagen om ook vooral over kansen en uitdagingen voor onze jongeren te 

praten. Over hun mogelijkheden om in Krimpen uit te gaan, goed onderwijs te 

volgen, maatschappelijke stages te kunnen vervullen, een betaalbare woning te 

kunnen betrekken. Kortom om vooral ook jongeren te betrekken in onze lokale 

samenleving. Wij hebben hun vitaliteit en energie nodig in Krimpen! 

 

Voorzitter, 

Wij zijn blij met de vorderingen op het gebied van de nieuwbouw van het 

Krimpenerwaardcollege en de huisvesting van andere scholen. Nog altijd 

maken wij ons zorgen over de exploitatie van de multifunctionele sporthal. Het 

credo lijkt toch te zijn: Krimpen: steun KOAG, ga zwemmen!! Dat kan 

evenwichtiger en daar zullen wij voor blijven waken. Wij doen hier nogmaals 

een beroep op het college om ook voor Concordia en de Big Band Krimpen nu 

snel een bevredigende oplossing te realiseren. Ook zij hebben recht op 

duidelijkheid en een passende huisvesting. 

 

Voorzitter, 

Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning maken wij ons, met 

anderen, zorgen. De kosten voor o.a. Wmo moeten in de hand worden 

gehouden de komende jaren, maar het is ons niet duidelijk welke concrete 

maatregelen het college voor ogen staan om de kostenontwikkeling te 

beteugelen. En wij vragen ons af of er in voldoende mate overleg is met de 

zorgaanbieders om de ontwikkelingen tijdig te signaleren. 

 

De nieuwe wet “Werken naar vermogen” betekent een belangrijke uitdaging de 

komende tijd. Wij verwachten hier het komende jaar nog indringend met elkaar 

over te spreken. 

 

Voorzitter, 

Het beheer van de buitenruimte staat al enige tijd onder druk. Het beoogde 

zeventje voor onderhoud is nog maar net een 6,5. En gelet op de 
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verschuivingen tussen de voorzieningen herstraten en riolering vragen wij ons 

af of het college niet eerder kan stoppen met de extra verhoging van 4% 

rioolheffing? 

 

Voorzitter, 

Op het gebied van wonen en werken zijn wij blij te kunnen constateren dat er de 

komende tijd diverse projecten worden opgestart of afgerond. Er zit, ondanks 

de economische tegenwind, eindelijk schot in belangrijke ontwikkelingen als bv. 

de Prinsessenbuurt. D66 blijft zich wel grote zorgen maken over de beschikbare 

voorrad aan betaalbare woningen. Die wordt steeds verder teruggedrongen en 

dat verkleint de kansen van starters en mensen met een beperkt budget op de 

lokale woningmarkt. De komende jaren zal in de planvorming nog nadrukkelijker 

dan nu rekening moeten worden gehouden met deze kwetsbare groep. 

 

Voorzitter, 

Met betrekking tot de bereikbaarheidsinitiatieven willen wij voorstellen te 

stoppen met allerlei onderzoek en budget voor bv bereikbaarheidsmakelaars. 

Het is tijd om een echte verbinding te realiseren, zoals een fietsbrug. 

 

Voorzitter, 

Nog enkele woorden over de financiële begroting. Wij zijn blij dat in deze 

begroting verdere stappen zijn gezet om de leesbaarheid en informatiewaarde 

te vergroten (informatie over aanwending van reserves, gecombineerde 

financiële informatie achterin, e.d.). We zijn er nog niet, maar we zijn hiermee 

wel op de goede weg. 

 

Tenslotte wil ik een motie indienen met betrekking tot de rekenkamer-

commissie. 

 

Voorzitter, ik rond af. Ook 2012 wordt weer een lastig jaar met vele uitdagingen. 

Wij realiseren ons dat dit voor college en ambtelijke organisatie een hele 

opgave wordt en wensen hen daarbij alle succes. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 


