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Algemene Beschouwingen begroting 2012
10 november 2011
PvdA Krimpen aan den IJssel
Dit college heeft een terechte keuze gemaakt om een sobere begroting in te
dienen. Wij zijn blij met het financiële evenwicht, waardoor de lastendruk in 2012
nauwelijks toeneemt. Een knappe prestatie. Immers mede door decentralisatie
krijgen gemeenten een groot deel van de overheidsbezuinigingen op hun bord.
Dit is een slechte ontwikkeling. Door de stapeling van bezuinigingen is er grote
zorg voor kwetsbare groepen inwoners.
De meerjarenbegroting geeft aan dat het college onze zorg deelt. Zoveel als
mogelijk wordt rekening gehouden met kwetsbare groepen.
Per programma is bekend hoe groot de komende jaren de stelpost is waar nog
invulling aan gegeven moet worden. Onbekend is de feitelijke invulling op
productniveau. De PvdA geeft aan dat onze bijdrage aan de besluitvorming te
zijner tijd zal afhangen van de voorstellen die pas dan op hun merites zullen en
kunnen worden beoordeeld.
Wij adviseren het college om vooral ten behoeve van de stelposten voor 2012
tijdig met maatregelen te komen om deze bezuinigingen ook daadwerkelijk te
kunnen invullen.
Wij kunnen ons vinden met de wijze waarop wordt omgegaan met de invulling
van de bezuinigingen op de WWB, waarmee ook een kwetsbare doelgroep niet
wordt ontzien. Wij zijn dan ook blij dat de cliëntenraad heeft ingestemd met de
voorgestelde aanpassingen
Door een opgelegde verplichting uit Den Haag is de Inkomensgrens gemeentelijk
minimabeleid verlaagd naar 110%. Het aantal mensen dat last krijgt van een
armoedeval zal hierdoor toenemen. Ook is een vergoeding van de gemeente
voor het wettelijk eigenrisico in de ziektekosten niet langer toegestaan,
Dit college weet door passende maatregelen de in de ogen van de PvdA
onrechtvaardige regels toch enigszins te verzachten. Met zorgverzekeraar VGZ
is voor de doelgroep een ziektekostenregeling geregeld, waarbij het wettelijke
risico in de verzekering is opgenomen en heeft onze gemeente een ruimhartig
beleid met betrekking tot de gemeentelijke vergoeding in de aanvullende
ziektekosten. Waarvoor onze dank.

2
Wij zijn met het college trots op ons voorzieningenniveau. Een verworvenheid die
in vele decennia is bereikt en niet zo maar mag worden afgebroken. Wij snappen
de behoefte aan een discussie over dit onderwerp. Maar alleen onder de
voorwaarden dat alle aspecten die hiermee verband houden transparant en
inzichtelijk zijn. Hiermee bedoelen wij met name de indirecte kosten toerekening
en de doorberekening van kosten die in de discussie moet worden
meegenomen.

Teleurgesteld zijn wij over de al ingeboekte bezuiniging t.a.v. de huurvergoeding
van volkstuinvereniging De Amateur. De Amateur levert zeker geen
amateuristisch werk af. Op professionele wijze onderhouden zij hun terrein en
besparen zij de gemeente veel geld. Dat een huurverhoging van zelfs 100% in
deze situatie geen oplossing biedt mag duidelijk zijn bij een huurvergoeding van
slechts 1 euro op jaarbasis. Wij vragen het college op een redelijke oplossing te
komen tot ieders tevredenheid.
1. bestuur en dienstverlening
De colleges van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben een
intentie uitgesproken om te komen tot een vorm van samenwerking tussen
ambtelijke organisaties. Dit met als doel om beter het takenpakket uit te voeren.
Hierbij is aangegeven dat het niet gaat om een eerste stap naar een fusie. De
PvdA is terughoudend bij de richting van deze ontwikkeling en op voorhand niet
overtuigd dat de voordelen tegen de nadelen opwegen. De ontwikkeling wordt
dan ook mede in het belang van de werkgelegenheid in onze gemeente met
bovenmatige belangstelling gevolgd. Van het college verwachten wij op dit
terrein dan ook minimaal halfjaarlijks een voortgangsrapportage.
2. veiligheid
De PvdA staat achter het college om overlast te bestrijden als gevolg van
vandalisme, graffiti en echte overlast door hangjongeren en uitgaansgerelateerde
overlast.
Wij zien met belangstelling de evaluatie tegemoet van het verkeers(veiligheids)
beleid om te gebruiken als input voor nieuw beleid op dit terrein.
De PvdA is blij met de discussies over een verruiming van het evenementen
beleid en juicht toe dat ruimhartiger vergunningen worden verstrekt.
3. jeugd en onderwijs
Wij zijn blij met handhavingsbeleid op het gebied van kinderopvang en
peuterspeelzalen ter waarborging van de kwaliteitseisen aan de houders van
kinderopvanginstellingen, gastouderbureaus en gastouders.
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4. sport en cultuur
Bij de inzet van ons college voor een gezond en actief verenigingsleven is goede
accommodatie een basisuitgangspunt. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de
raad het voorstel van het college heeft overgenomen om te komen tot de bouw
van een sporthal die voldoet aan de noc-nsf normen.
Gelet op de mogelijke achteruitgang van het aantal bezoekers in De Lansingh
zijn wij blij met de inzet van de combinatiefuctionaris Sport door deze functionaris
bij de natte gymnastieklessen te betrekken.

5. maatschappelijke ondersteuning
Eerder dit jaar is besloten om op dit programmaonderdeel te versoberen. De
PvdA wil terugkoppeling van het college als dat op individueel niveau tot
problemen gaat leiden en zo nodig de discussie hierover opnieuw openen.
Wij maken ons ernstig zorgen over het gemak waarmee de overheid spreekt
over zelfredzaamheid, mantelzorg en eigen verantwoordelijkheid.
Dat zelfs in de gemeente Aalten op de huishoudelijke verzorging wordt bezuinigd
door inzet van een stofzuigerrobot geeft aan dat aan de intentie van de Wmo
gemakkelijk voorbij kan worden gegaan. Men vergeet gemakshalve dat ook een
gesprekje voeren met de cliënt of het in de gaten houden of ze niet vereenzamen
nooit door een robot kan worden overgenomen. De WMO is en blijft mensenwerk
en vereist dan ook onze zorg om maatwerk te blijven leveren waar dat echt nodig
is.
6. werk en inkomen
Op alle fronten waar onze fractie vorig jaar haar bezorgdheid over uitsprak zoals;
Wajong, Wsw, Bijzonder bijstand, het verlagen van de armoedegrens, verhoging
van de ziektekosten etc. blijft onze bezorgdheid onverminderd voortduren. De
door de overheid opgelegde regels op dit terrein staan lijnrecht tegenover een
sociaal rechtvaardige samenleving
Wij onderstrepen het nieuwe beleid van dit college ten aanzien van uitbreiding
van de schuldhulpverlening.
In het gemeentelijke uitgangspunt om afscheid te nemen van niet willers en niet
kunners te blijven ondersteunen kunnen wij ons volledig vinden.
7. beheer Buitenruimte
Wij zijn het eens met de wens om te komen tot een parkeerbeleid, zoals eerder
in een commissievergadering door mevrouw van het Hoogerhuys is verwoord.
Met een Krimpense parkeernorm kan in onze beleving goed invulling gegeven
worden aan het in kaart brengen van de specifieke parkeerbehoefte op de
diverse locaties/wijken in onze gemeente waarbij rekening wordt gehouden met
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de demografische samenstelling evenals de parkeerbehoefte als gevolg van
activiteiten die in een buurt plaatsvinden.
8. duurzaam wonen en werken
De PvdA staat voor betaalbaar wonen voor iedereen.
Het uitvoeren van een Grote Woontest Regio Rotterdam door de stadsregio naar
de woonbeleving van alle bewoners van de regio Rotterdam kan goed op de
steeds veranderende wensen, verlangens van de burgers worden ingespeeld.
Vanaf 1 januari j.l. is voor woningen met een netto huurprijs tot € 652,52 een
inkomensgrens tot € 33.614 van toepassing. Door de gehanteerde
inkomensgrens is het voor de middeninkomens niet (meer) mogelijk om een
sociale huurwoning te betrekken.
De procentuele slaagkans op de woningmarkt neemt in Krimpen af van 11.4%
naar 2%. Daarnaast neemt eveneens de voorraad bereikbare huurwoningen af
van 4.260 in 2010 naar 4.000. Kijkend naar krimpen èn de stadsregio waar wij
deel van uitmaken is dit een zorgelijke ontwikkeling.
Problemen kunnen alleen worden opgelost door samenwerking en inzet van de
plaatselijke politiek met plaatselijke corporaties en de burgers/huurders van de
gemeente.
De PvdA is tegen de tendens om bij de sociale woningbouw bij verandering van
de huurder de huur (extreem) te verhogen voor nieuwe bewoners. En bestaande
sociale woningen zonder MGE constructie te verkopen aan zittende bewoners.
Hierdoor worden namelijk bereikbare woningen aan de markt onttrokken.
De PvdA dient een motie in. Met deze motie willen wij bereiken dat de inzet van
het college wordt gericht op tenminste handhaving van het aantal sociale
huurwoningen en op meer sociale koopwoningbouw (MGE). Verder verzoeken
wij het college onttrekking van sociale woningbouw door verkoop of extreme
huurverhoging zodanig te beperken dat het percentage sociale woningen op het
totale woningbestand gehandhaafd blijft en verhoging van de slagingskans voor
woningzoekenden bereikt wordt.
Tot slot
Wij zijn van mening dat er enige waakzaamheid geboden is om de invulling van
de eigen verantwoordelijkheid van burgers niet te ver te laten doorschieten,
waardoor juist de kwetsbare groepen door de minimale grens van bestaan
zakken. Juist hiervoor moet de gemeente een ruimhartig compensatiebeleid
toepassen en betaalbaar wonen mogelijk te maken.
Tot slot een oproep om verdraagzaamheid te propaganderen Houdt rekening
met anderen. Niet klagen, maar dragen.
Natuurlijk weer een ruimhartig dank aan de ambtenaren die zich voor de
gemeente met volle overtuiging weer hebben ingezet.

5

