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Voorzitter, leden van het College en de  Raad, 

Regeren is vooruitzien…… Hoewel we ons best doen hiervoor zijn er factoren 

die het ons alles behalve eenvoudig maken en die blik vertroebelen. Eerst een 

regering die met soms vreemde zware maatregelen kwam en die dan 

vervolgens valt…. Een “lente-akkoord” met de nodige maatregelen en nu tot 12 

september kijken we even niet verder ….!!!! 

Als gemeente Krimpen aan den IJssel gaan we gewoon stug door, met focus op 

de kadernota 2013, en de voorzieningendiscussie!!! 

Ten aanzien van de Kadernota 2013 en daaraan gekoppeld de effecten uit de 

Juni circulaire, geeft het signaal dat we vanaf nu wel heel erg stevig met beide 

voeten op de grond moeten blijven staan! We kunnen ons feitelijk weinig 

extra’s veroorloven.  Het college programma “naar een nieuw evenwicht” krijgt 

hiermee in deze periode een extra dimensie. Maar het vraagt volgens 

GroenLinks ook om enige creativiteit. Hoewel nog weinig creatief, legt het 

college ons daarbij een aantal zaken voor ter discussie; 

 Huisvesting: de gemeente zal niet investeren in de beoogde nieuwbouw 

van het raadhuis. Er zal onderzoek gedaan worden naar een mogelijke 

verbouwing en herhuisvesting van het ambtelijk apparaat. Zij wil 

hiervoor de reserves Raadhuis en calamiteitenonderhoud aanwenden. 

GroenLinks kan de beredenering plaatsen, maar vraagt het college en de 

leden van de raad in overweging te nemen om de baten en de lasten in 

een juist perspectief te plaatsen. Een lapmiddel toepassen voor de 

komende 10 jaar of een duurzame investering voor 40 jaar, waarbij de 

feitelijke lasten gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan elkaar, vraagt om een 

zorgvuldige afweging. Wij nemen aan dat u deze stelling deelt! 



 
 

 

 Versobering buitenruimte: Om te zoeken naar vermindering van de 

uitgave, stelt u een versobering voor in de buitenruimte. Geen idee hoe 

het college dit ziet. GroenLinks ziet versobering als een eerste stap naar 

verloedering, wat ongewenst is. Dan maar enig creatief denken vanuit 

GroenLinks: Onze motie voor het toepassen van “Stadslandbouw” in 

samenwerking met diverse partijen en burgers kan volgens GroenLinks 

uitgebreid worden met zogeheten Adoptie gebieden in de wijken. Dit 

vergroot de betrokkenheid van burgers enerzijds en kan tot lasten 

vermindering leiden anderzijds, waarbij dit niet ten koste zal gaan van 

het aangezicht van onze gemeente. ( motie?) 

 Herijking Bibliotheek : Jammer dat in het kader van de integrale bouw 

van het KWC het samenvoegen van de bibliotheek en Mediatheek niet is 

toegepast. Dit zou een mooie kans zijn geweest en in de ogen van 

GroenLinks behoorlijk efficiënt. Is deze mogelijkheid niet vooralsnog een 

optie? 

 Herbezinning Onderwijshuisvesting: Gelet op de staat waarin een aantal 

schoolgebouwen verkeren, zoals bijvoorbeeld de Rudolf Steiner vraagt 

om het nemen van maatregelen. De bedoelde optie in het nieuw te 

bouwen Prinsessenhof blijft in de ogen van GroenLinks nog steeds het 

uitgangspunt. Het enthousiasme waarmee het bij de presentatie werd 

ontvangen, kan toch niet zomaar ineens verdwenen zijn! Waar in de 

verdere ontwikkeling wel rekening mee gehouden zou moeten worden is 

de benodigde hoeveelheid vierkante meters, gelet op de demografische 

ontwikkeling van de komende jaren. 

 Lagere afvalstoffenheffing: Dan roept GroenLinks: Blipvert.  De beloofde 

reactie van de wethouder is onlangs ontvangen in de vorm de wel 

bekende raadsinformatiebrief…. Inhoudelijk vinden wij het antwoord 

enigszins zwak en onvoldoende sterk onderbouwd. GroenLinks brengt de 

motie daarom gewoon in stemming. 

 Rapportcijfers: Zoals ieder kind in het onderwijs aan het einde van het 

schooljaar zijn rapport krijgt, willen wij van GroenLinks ook het college 

een beoordeling geven. De spanning stijgt, ik zie het…zijn we over of 

niet? Helaas, daar kom ik in tweede termijn op terug!  



 
 

 

Het college stelt in de Kadernota dat deze de financiële onderlegger is voor de 

discussie over het voorzieningen niveau. GroenLinks bevreemdt dat wel een 

beetje, want zij meent zich te herinneren dat de discussie is aangevraagd om 

verheldering te krijgen over welke voorzieningen wij binnen Krimpen aan den 

IJssel hebben, ook mede gelet op de eerder gevoerde discussies m.b.t. de 

Metropool Regio en de diverse schillen/ cafetariamodellen. Tevens heeft de 

fractie van de Stem van Krimpen ook terecht opgemerkt dat we ons dan ook 

tevens zouden kunnen richten op hetgeen we eventueel zouden missen. 

GroenLinks stelt vast aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie dat 

wij een redelijk tot goed voorzieningen niveau kennen.  Misschien op sporthal 

gebied zelfs een beetje over de top met een nieuwe “dure” sporthal in het 

KWC.  

GroenLinks wil met de beschikbare informatie graag het debat aangaan, maar 

stelt daarbij wel de volgende randvoorwaarde, alvorens financiële kaders te 

gaan stellen: 

1. Is de voorziening gewenst/noodzakelijk?; 

2. Wordt deze voldoende benut?; 

3. Is de rol van de gemeente primair of zou deze ook privaat kunnen?; 

4. Hoe groot moet de rol van de gemeente zijn? 

 

Om als voorschot voor het debat een voorziening(en) te benoemen, waar 

GroenLinks graag over in debat wil gaan, de volgende: 

a. De Tuyter; 

b. Zwembad; 

c. Muziekschool; 

d. Big Bear; 

De Tuyter heeft haar glans wel een beetje verloren na de vorige bezuinigingen. 

Feitelijk klinisch dood, maar we houden het toch nog maar in leven. Met welk 

doel? Is hiervoor nu niets creatiefs voor te verzinnen?? 



 
 

 

Het zwembad…..wel een wenselijke voorziening, maar met welke rol van de 

gemeente? 

Big Bear, ook zo’n cultureel object waar een VVD wethouder het leven uit heeft 

gehaald. Hoezo Krimpen moet leuker??? Schijnbaar een andere zienswijze op 

leuker… Vol beloftes de VVD over dat het tijd wordt voor de jongeren…..  

Helaas geldt dan wel dat onder jongeren niet alle jongeren meer wordt 

verstaan. Ondanks dat we daar na het zomerreces nog op terugkomen…  is 

GroenLinks bereid om in de eerste termijn toch een cijfer toe te kennen, voor 

het jongerenbeleid krijgt u een onvoldoende!  

 

Voorzitter, ik ga nu afronden. Erich Fromm heeft eens gezegd: De moed om 

zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit. Wellicht is dat het 

moment waar wij nu terecht zijn gekomen. 

  


