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Fractie van Leefbaar Krimpen 

 

 
Geachte voorzitter, raad en aanwezigen, 
 
 
Kijkend naar de actualiteit in Nederland. De regering is gevallen op de 
onderhandelingen over fikse bezuinigingen. Demissionair Minister De Jager heeft het 
daarna, voor elkaar gekregen om binnen een week met een aangepast 
bezuinigingsvoorstel te komen en hiervoor de handen op elkaar te krijgen bij de huidige 
coalitiepartijen. Een en ander zorgt toch wel voor hele grote vraagtekens. We zullen na 
de nieuwe 2e Kamerverkiezingen van 12 september aanstaande wel zien of deze 
bezuiniging voorstellen het gaan halen. Het geeft toch allemaal wel te denken…!  
 
De Europese actualiteit geeft ook een duidelijke golfbeweging. Frankrijk slaat links af en 
heeft een nieuwe president d’ Hollande. Wat gaat zijn inbreng geven in de huidige 
politieke Europese Arena, een breuk met Duitsland?  
Wat worden de gevolgen van de zogenaamde Euro crisis met o.a. een 
Centrum Rechtse politieke vorming in Griekenland. Wat staat er te gebeuren met Italië 
en Spanje. Gaan we de lijn van  de EU volgen? Dit zijn de grote actualiteiten. Dat niet 
weg neemt dat dit ook gevolgen heeft voor ons Krimpen aan den IJssel 
 
In Krimpen aan den IJssel moet ook de inmiddels strak zittende broekriem weer eens 
aangehaald worden. Op welke onderdelen er een riemgaatje bijgemaakt moet worden is 
nu nog niet geheel duidelijk. De te verwachte inkomsten vanuit het Rijk, zijn niet geheel 
meer onbekend. (De toegezonden RIB). Maar wordt dit een vermindering van de 
inkomsten of houdt het een flinke verlaging in. Moet Krimpen aan den IJssel een grote 
veer gaan laten, het is nog niet geheel duidelijk. Onzekere tijden dus, ook voor Krimpen 
aan den IJssel. Vragen die open blijven staan zijn:  
 

• Zijn de bezuinigingen waar we nu mee bezig zijn wel zo “hard” nodig.  
• Zal het gevonden bezuinigde bedrag wel voldoende zijn en moeten we later niet 

opnieuw het bekende mes hanteren in de begroting (2013) van Krimpen aan 
den IJssel.  

Zoals eerder aangegeven een onzekere tijd dus. 
 
Uit het collegeprogramma 2010-2014.  
 
In het collegeprogramma 2010In het collegeprogramma 2010 --2014 2014 stelt uw college dat u stelt uw college dat u ––  min of meer  min of meer 
noodgedwongen noodgedwongen ––  het niveau van de collect het niveau van de collect ieve sociale voorzieningen wilt ieve sociale voorzieningen wilt 
heroverwegen. In het verlengde daarvan stelt uw college dat het steeds heroverwegen. In het verlengde daarvan stelt uw college dat het steeds 
belangri jker wordt om de verschil lende gemeenteli jke belangen die bij  het belangri jker wordt om de verschil lende gemeenteli jke belangen die bij  het 
mmaatschappeli jk vastgoed in het geding zi jn aatschappeli jk vastgoed in het geding zi jn (eigenaar en gebruiker versus regie op (eigenaar en gebruiker versus regie op 

sociaalsociaal --maatschappeli jke beleidseffecten) maatschappeli jke beleidseffecten) transparant te maken. Zodoende uw college transparant te maken. Zodoende uw college 
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meer grip kri jgen op de inkomsten en uitgaven beter kunnen sturen op het meer grip kri jgen op de inkomsten en uitgaven beter kunnen sturen op het 
gewenste (f inancigewenste (f inanciële) resultaat.ële) resultaat.  
Het bHet beoogd effecteoogd effect : : Een polit iek en maatschappeli jk gedragen Een polit iek en maatschappeli jk gedragen 
toekomstvisie voor de sociaaltoekomstvisie voor de sociaal --maatschappeli jke voorzieningen in Krimpen maatschappeli jke voorzieningen in Krimpen 
aan den IJssel, aan den IJssel,  
waarin de ‘basisfuncties’ Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur, Opgroeien waarin de ‘basisfuncties’ Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur, Opgroeien 
en Leren, Volksgezen Leren, Volksgezondheid en Zorg, Ontmoeting en Contact en Recreatie ondheid en Zorg, Ontmoeting en Contact en Recreatie 
ieder hun plek hebben.ieder hun plek hebben.  Einde citaat. Einde citaat. 
 
Staan onze “sociale” voorzieningen in Krimpen aan den IJssel ter discussie, welke 
onderdelen zijn kosten dekkend en welke onderdelen juist niet. Hebben deze de functie 
van sociale maatschappelijke ondersteuning voor onze inwoners, die gehandhaafd 
dienen te worden. Wat mag het dan wel gaan kosten en hoe communiceren we dit 
binnen het gemeentelijk beleid en naar de belanghebbenden. Enkele voorbeelden zoals: 
de muziekschool, het zwembad, de sporthallen, de sportvelden, de verschillende 
kunstgrasvelden, de vaste verleende subsidies, de komende nieuwe subsidies, het 
veelvuldig gebruik van de gemeentelijke accommodaties, noem het maar op.  
 
Mogelijk in te voeren tegenstrijdige ingrepen voor onze inwoners veroorzaken 
onduidelijkheid en onzekerheid voor alle verenigingen en instanties in Krimpen aan den 
IJssel. Welke criteria hanteren we hierbij als raad. 
 
Leefbaar Krimpen vindt dat in dit kader er eens gekeken kan worden naar bijvoorbeeld 
de huisvesting. Hierin is volgens Leefbaar krimpen winst te behalen op de  besparing 
van de kosten op o.a. de huurverplichting. 
 
Kom hier verder nog op terug. 
 
Kadernota 2013. 
 
De kadernota 2013 geeft een voorzichtige kijk op de budgettering voor 2013. Er is 
kennelijk nog de onzekere factor welke invloeden de juni nota gaat opleveren. De 
inkomsten voor Krimpen aan den IJssel wat gaan deze bedragen worden. Voor welke 
bedragen moeten we als nog meer gaan ombuigen.  
 
De financiële afdeling heeft volgens de fractie van Leefbaar Krimpen hun best hierop  
gedaan. Leefbaar Krimpen vindt dan ook dat een compliment voor deze voorstellen en 
het becommentariëren van het stuk  op zijn plaats is. Leefbaar Krimpen vindt het een 
helder stuk, waarbij je gebruik moet maken van een hinkstap sprong om de materie 
eigen te maken.  
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Vraag: Kan de wethouder de informatie geven met de nu bekende juni circulaire 
bedragen? Wat zijn de te verwachten consequenties die deze geven ten opzichte van 
de nu voorliggende kadernota 2013. 
 
 
 
Samenwerking met Capelle aan den IJssel. 
 
Er wordt gesproken over “De samenwerking met Capelle aan den IJssel” .  Leefbaar 
Krimpen vindt dat met deze samenwerking  voorzichtig moet worden omgegaan. 
Leefbaar Krimpen is een felle voorstander om de eigen identiteit te behouden.  
 
Een samenwerkingsverband met Capelle aan den IJssel moet niet de vorming gaan 
worden van de nieuwe  “Gemeente aan de IJssel”. Er moeten goede afspraken gemaakt 
worden, die vastgelegd worden in het convenant. Men denkt gelukkig ook in deze 
richting. Een uiteenzetting over de samenwerking / zienswijze met Capelle aan den 
IJssel kunt u nog van onze fractie verwachten. 
 
Decentralisatie. 
 
AWBZ invoering gaat in 2013 niet door wordt doorgeschoven naar 2014. Jeugdzorg 
wordt wel in 2013 ingebracht, hoe gaan we deze kosten opgevangen. De gemeenten de 
verantwoording maar de gelden, is de vraag die open blijft staan. Minder ontvangen, 
maar wel er meer voor doen. Is natuurlijk een uitdaging van onze afdelingen maar het 
geeft een spanningsveld die niet klein is. 
 
Financieel beeld. (hfd.3) 
 
2013-2016 geeft volgend de (kadernota)  een tekort van ongeveer €.229.000  2013 
afhankelijk van de junicirculaire.. Ook extra BTW kosten van €.40.000 zijn dit jaar nieuw.  
 
De vier voorstellen tot aanpassing van het bestaand beleid, kan de fractie van Leefbaar 
Krimpen zich wel in vinden.  
 
In de kadernota gaat men er van uit dat de ombuigingtaakstelling is uitgevoerd en 
gerealiseerd is (binnen de kadernota). De in de vrije reserve onderdelen genoemde zijn 
er begrijpelijke ingrepen van het niet nu uitvoeren. 
 
De bereikbaarheidsmakelaar is geschrapt, prima, als men al goed bedoelde stellingen 
niet wil honoreren. Een logische keuze denken we als fractie van Leefbaar Krimpen. 
Wat moet je dan met een bereikbaarheidsmakelaar. 
Nogmaals de Voorzieningendiscussie. 
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De fractie van Leefbaar Krimpen heeft hier best moeite mee, hoe gaat men dit ter 
discussie stellen en welke onderdelen moeten minder of welke onderdelen kunnen beter 
buiten deze discussie gehouden worden.  
Misschien moeten we eens gaan denken naar een overkoepelende samenstelling van 
gebouwen (sportaccommodaties,ed), betere invulling van verhuur, de baten en een 
zuiverder kosten verhaal per object. 
 
Voorbeeld I: Zwembad exploitatie tekort van €.1,2 mln 
 
Voorbeeld II:  Muziekschool exploitatie tekort €. 9 ton 
 
Voorbeeld III: Sportaccommodaties €. 4 ton, 
 
Nogmaals het naast de gemeentelijke organisatie te gaan zetten. Het geeft een beter 
inzicht op de kosten en baten en een onderzoek levert gegarandeerd positieve 
gedachten op. 
 
Enkele voorbeelden van niet kostendekkend: 
 
(1.6) 
Activiteit 
Buitensporten (accommodaties)  
niet kosten dekkend. 
€.77.751,00 negatief 
 
(1.8) 
Activiteit 
Zwemsporten,  
niet kosten dekkend  
€.1.196.600 negatief 

 
Nee, we moeten niet op deze manier gaan denken om te bezuinigen. Het sociaal 
maatschappelijke voorzieningen niveau binnen Krimpen moet zoveel mogelijk 
gekoesterd worden. Het zijn met name die voorzieningen waar we voor moeten staan en 
er met elkaar van alles aan doen om deze voorzieningen beschikbaar te  houden. We 
kunnen beter kijken naar de overhead en de kosten van management die op de 
verschillende onderdelen gemaakt worden. Deze bedragen lopen flink op. Een dusdanig  
groot bedrag dat bijna net zo groot is als het te bezuinigen bedrag. Maak management 
efficiënter en stuurbaarder, waardoor er meer  inzicht komt en het verdelen van kosten.   
 
Algeracorridor. 
 



 Algemene	  Beschouwingen	  Leefbaar	  Krimpen	  	  
voor	  het	  jaar	  2013.	  

 

 
5 

Fractie van Leefbaar Krimpen 

 

Dan de Algera-corridor: Leefbaar Krimpen is jaren een roepende in de woestijn 
geweest. Nu staat gelukkig de Algera corridor in de ruime belangstelling van allerhande 
groeperingen.  
Kijk eens naar de internet sites  van de Gemeente, Kudfile met een D, Rotterdam 
Voorruit, Beter Benutten, Algerabrug-nu, de Algeracorridor, Verkeersonderneming, 
ikdoehetmayway.nl,.het Leefbaar Krimpen ondersteunt deze initiatieven van harte, 
want het  gaat tenslotte om een fileverlichting op de Algerabrug. Daar zijn we het dus 
allen over eens.  
 
Aan de  technische staat van de “Brug der Zuchten” zal het een en ander gedaan 
moeten worden. Met name de zogenaamde aanbrug staat nog niet op instorten, maar 
heeft wel degelijk op korte termijn onderhoud nodig. De rapporten liegen er niet over en 
Leefbaar Krimpen vindt dit verontrustend. We moeten alle ingediende alternatieve, 
voorstellen ter harte nemen en bestuderen. Gaan  we voor een bredere brug, een extra 
rijbaan,  een autoveer, een tunnel of een toltunnel. Leefbaar Krimpen vindt dat we 
gezamenlijk tot een oplossing moeten komen om dit al jaren voortslepende probleem op 
te lossen.  
 
(Vorige week gaf wethouder Eerdmans aan een fietsveer te willen richting Krimpen aan 
den IJssel. Of dit nu oplossend is? Dit even ter vermelding.) 
 
Afsluitend,  
 
Wordt dit een moeilijk te verkroppen bezuiniging? Het wordt opgelegd en men heeft het 
uiteindelijk maar te volgen. Zelf kiezen gaat bijna niet meer of wordt steeds moeilijker. 
Budgettering wordt en is steeds moeilijker, maar is steeds belangrijker aan het worden. 
Toekomst visies over een jaar beginnen eigenlijk al bij sommige projecten een te lange 
periode te worden.  
 
Tussentijdse rapportages, overzichten en wisselende informatie, (RIB), worden ook voor 
de raad steeds meer en meer van belang, dus belangrijker. De raad sturend, 
controlerend en kaderstellend zal zijn. Niet het gezegde laat rondzingen: “Uw raad heeft 
beslist”. Zonder de juiste nadere informatie ter beschikking te hebben gesteld. Het 
bekende kosten baten verhaal verduidelijking is en blijft een must.  
 
Het blijft natuurlijk wel zo dat Den Haag toch leidend zal blijven, maar de sociale 
verantwoording richting onze inwoners van Krimpen aan den IJssel. Dit zal nog een hele 
opgave gaan worden, begrip of onbegrip, onrust of berusting.  
 
Wil eindigen met een citaat: 
 
Anders 
Denken 
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Meer 
Bereik. 
Dank voor uw aandacht namens de fractie van Leefbaar Krimpen. 




