
 
 

Sober & Saai 

De begroting 2012-2015 laat een stabiele positie van Krimpen zien .  Hij is sober en saai.  Dit 

betekent echter niet zo als al vermeld wordt, dat er geen druk op ons presteren zal ontstaan.  De 

huidige economische situatie, de effecten van het regeringsbeleid met  veranderingen die door 

de decentralisatie van diverse taken, een verzwaring zullen betekenen.  Maar het mist een 

uitdaging, een visie op de toekomst. Een soort gevoel van zekerheid voor alles. 

Dorp & Stad 

Krimpen heeft twee gezichten lijkt het soms. Ze wil een zelfstandige gemeente zijn met stadse 

trekjes. Aan de ander kant verschuilt ze zich als een dorp en ziet men het liefst alles 

kleinschaliger. Stadse kantjes als er een NOC NSF sporthal moet komen, Dorps als het om 

evenementen gaat.  

Grijs & Groen 

Gebleken is dat de inkomsten uit de grondexploitatie zullen afnemen, we worden dus niet rijker. 

Daarom kan men rekenen op onze steun v.w.b. het  voorstel om alle ruimtelijke projecten 

opnieuw door te rekenen. Dit is niet alleen wenselijk, maar zeer noodzakelijk.  We moeten nu 

maar eens een pas op de plaats maken en ons niet laten verleiden tot het behalen van 

percentages te realiseren woningen, want bouwen voor leegstand levert geen geld op!  Bouwen 

voor beperkte groepen, zij met een hoger inkomen of oud en grijs, is Krimpen daarbij gebaat?  

Jongeren laten we in de kou staan, want het realiseren van studiowoningen laten we 

achterwegen.  Een vrijgekomen oudere huurwoning gaat van een uit de historie laag gebleven 

huur, naar een verdubbeling voor de nieuwe bewoner.  Als een ouder echtpaar hun te grote 

eengezinswoning willen verlaten en bijvoorbeeld naar een appartement  willen verhuizen, 

moeten zij bijna opgenomen worden met acute hartklachten. Ze moeten ineens van €378,= bijna 

een slordige €900,= gaan betalen. In welke tijd zijn we terug gevallen.  

Beheer en behoud van stadsnatuur is een standpunt dat hoog op onze lijst staat. Wij willen 

daarom voorstellen dat de combinatiefunctionaris Cultuur zich niet alleen richt op theater, maar 

ook op natuur, voornamelijk in de vorm  van educatie. Krimpen a/d IJssel is vooralsnog een 

groene gemeente met een stads of dorps karakter, gelegen in de Krimpenerwaard, aan de rand 

van Rotterdam. Helaas neemt met het toenemen van het stadse karakter, ook het bewustzijn van 

natuur af, vooral onder jongeren. Melk, kaas en boter komen van de koe en niet van de Jumbo. 

De combinatiefunctionaris zou zich bezig kunnen houden met het aanbieden van natuureducatie, 

op welk niveau dan ook. In Krimpen a/d IJssel zijn verschillende organisaties werkzaam die dit 

kunnen verzorgen, zoals Zuid Hollands Landschap, Jeugd Natuurwacht en de 

Kinderboerderij. Met het oog op de nieuwe 0,5 fte Combinatiefunctionaris Cultuur willen wij dan 

ook een motie hiervoor indienen, als mede een motie voor stadslandbouw. 

 



 
 

Arm & Rijk 

Minder geld voor de zwakkere in onze samenleving komt hard aan. Meer eigen 

verantwoordelijkheid, maar slechts daar waar het kan toch! De afwegingen die gemaakt zullen 

worden leggen een zware taak bij het College en de Raad. Zorgvuldigheid in deze is essentieel, 

want ondanks de inzet om een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid, zal het niet 

eenvoudig zijn om in deze roerige tijden, iedereen een stap vooruit te krijgen!  Innovatief beleid 

en het geven impulsen vanuit de gemeente zijn hierin meer dan gewenst. De maatregelen van 

het Kabinet om de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid naar 110% terug te 

brengen betekent een forse aderlating voor deze groep. Dit betekent dat er voor sommige van 

onze inwoners sprake zal zijn van een armoedeval en een beperking in de behoefte aan een 

goede basiszorg. Het voorstel om de gemeentelijke vergoeding af te bouwen en te hebben 

gehalveerd in 2015, zien wij als het voeren van een NIET Sociaal beleid.  Net zo min als de in onze 

ogen te ver doorgevoerde bezuinigingen op het leerlingenvervoer. Want de vraag is; blijft het 

hierbij? De spanningen die gaan ontstaan in de voorzieningen op het gebied van de WMO, voor 

nu en in de nabije toekomst, zouden wel eens een armoedeval kunnen betekenen. 

En waar plaats je dan de tegenstelling rijk? Dan richt ik me maar tot……. 

Kunst & Kitsch 

Cultureel gezien gaat het in de ogen van GroenLinks niet goed. De vorig jaar nogal vreemd 

gelopen beslissing om theater De Tuyter te degraderen tot een veredeld Buurthuis past niet in 

een gemeente als de onze. Thans is een schaarse benoeming als expositieruimte al wat er rest. 

GroenLinks zou nog graag een keer een lans willen  breken voor het herinvoeren van een 

gedeeltelijk Professioneel programma, met twee voorstellingen per kwartaal. Dit verzoek zou in 

ieder geval aansluiting moeten vinden bij de VVD, gelet op hun online enquête dat Krimpen 

leuker moet. Dat houdt volgens GroenLinks meer in, dan enkel een feest buiten op straat.                 

  

 

Afval bestaat WEL 

De NV MAK (lees van Gansewinkel)  gaat door met scheiden van afval wordt er gezegd. Echter 

zijn zij niet in staat om de scheidingspercentages te leveren. Als gemeente wordt een fors bedrag 

betaald om als gemeente te voldoen aan de LAP2 doelstellingen. De doelstellingen  vanuit het 

LAP2 worden niet gehaald, maar dit kan geen reden zijn om dan maar geen indicatoren meer op 

te geven. Op grond waarvan kan de raad dan haar controlerende functie uitoefenen. De inzet 

vanuit de NV MAK vinden wij dan ook te mager. Er komen geen enkele voorstellen ter 

verbetering om de LAP doelstellingen wel te halen.  Waar is de stimulans dat de vervuiler juist 

meer gaat scheiden?? Het gedrag van de burger zou beïnvloed moeten worden, want scheiden 

doe je aan de bron  tenslotte. 



 
Via een tweetal moties willen wij als GroenLinks dan ook dat het college onderzoek doet:  naar 

de mogelijkheid om Diftar door te voeren i.p.v. het huidige inzamelingssysteem en de aanschaf 

van de Blibvert.  

 

Ondanks de tegenstellingen  

 


