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Krimpen aan den IJssel, 10 november 2011 
 
L.S.,  
 
Hierbij bieden wij u de Algemene Beschouwingen aan van de SGP‐fractie te Krimpen aan den IJssel. 
 
Bij de begrotingsbehandeling 2012 is er sprake van een gewijzigde manier van agenderen, waarbij 
vragen nadrukkelijker los van de algemene beschouwingen dienen te worden ingediend (derhalve 
schriftelijk  en  bij  de  voorbereidende  commissiebehandeling). Om  u  toch  een  volledig  beeld  te 
verschaffen zijn deze vragen tevens in dit document opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet,  
SGP‐fractie Krimpen aan den IJssel 
 
 
Bert‐Jan Ruissen    Raadslid, Fractievoorzitter 

Marco Oosterwijk    Raadslid 
Corné Vogelaar    Raadslid 
Paul Schultink     Raadslid 
Leen Pols      Burgerraadslid 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE SGP‐FRACTIE TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  
NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012, UITGESPROKEN 10 NOVEMBER 2011 
 

 
 
Voorzitter,  
 
Blaise Pascal 
 
Vandaag  nemen  we  ons  vertrekpunt  in  het  gedachtegoed  van  Blaise  Pascal.  Deze  Franse 
wiskundige en filosoof uit de 17e eeuw zag de mens als een wezen dat voortdurend voor zichzelf 
op de  vlucht  is.  ‘Wij  lopen  verloren  rond op  deze  aarde,  ingeklemd  tussen  twee  eeuwigheden. 
Omdat wij die waarheid niet onder ogen willen zien, vluchten we in drukke activiteit,’ aldus Pascal.  
Met  het  begrip    ‘drukke  activiteit’  bedoelde  hij  allerlei  vormen  van  verstrooiing  die  de mens 
uiteindelijk niet gelukkig maken en een geweldige leegte nalaten.  
 
Pascal is daarmee actueler dan ooit en plaatst ons vandaag voor de spannende vraag wat voor een 
gemeente wij feitelijk willen zijn. Een gemeente waar je wordt meegezogen in de maalstroom van 
het  jachtige  leven van de 21e eeuw? Of een gemeente waar  je op adem komt: een oase aan de 
rand van de drukke Randstad?! Als SGP‐fractie kiezen we nadrukkelijk voor het  laatste. Dat past 
trouwens ook heel goed bij het slow city concept dat we enkele  jaren geleden bij de vaststelling 
van de centrumvisie als uitgangspunt hebben genomen.  
 
OZB & Bezuinigingen 
 
Kijkend  naar  de  nu  voorliggende  begroting  stellen we  vast  dat  het  college  voor  de  Krimpense 
burger in ieder geval één potentiële stressfactor heeft weggenomen. Ik doel op de dreigende OZB‐
verhoging boven de trend, die conform onze motie,  toch niet doorgezet wordt. Dat is goed nieuws 
in tijden van dalende koopkrachtcijfers.  
 
Bezuinigingen en voorzieningen 
 
Duidelijk is echter wel  dat we alles op alles zullen moeten zetten om de ingeplande bezuinigingen 
ook daadwerkelijk te kunnen halen. Daarbij ontkomen we er niet aan eens kritisch naar het totaal 
van onze voorzieningen te kijken. We begrijpen dat het college de politieke en maatschappelijke 
discussie hierover reeds in het voorjaar van 2012 wil afronden. Voor ons is echter onduidelijk hoe 
dat allemaal georganiseerd gaat worden en hoe ‐ heel cruciaal in dit verband ‐  de burger bij deze 
discussie wordt betrokken? Voorstellen van het college hierover  zien we graag op korte  termijn 
tegemoet.  
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Zorgen in Krimpen 
 
Krimpen aan den IJssel staat over het algemeen bekend als een relatief rustige gemeente met een 
plezierig woon‐ en werkklimaat. Wie wat beter kijkt, ziet echter ook andere dingen. We zien ‐ met 
name na het weekend ‐ bekladde ABRI’s, scheefgetrapte afvalbakken en vernielde bankjes. 
 
We zien mensen, op z’n Pascals gezegd, vluchtend  in drank en drugs. De verslavingszorg heeft er 
de handen  vol aan.   We  zien een verruwing  in  taalgebruik en omgangsvormen.   We horen  van 
spanningen  in gezinnen. Ook  in de zorg  is er veel stress aanwezig. Zowel bij zorgverleners als bij 
cliënten.  De  toenemende  administratieve  rompslomp  en  een  sterke  fragmentatie  van  het 
zorgaanbod zijn hier mede debet aan.  
 
Dan hebben we nog onze zorgen in verband met de economische crisis. Zorgen over toenemende 
werkeloosheid.  Mensen  in  de  bijstand.  Ondernemers  die  soms  de  grootst  mogelijke  moeite 
moeten doen om het hoofd boven water te kunnen houden. En dan hebben we het nog niet gehad 
over de Algeracorridor, die ook al heel wat stress heeft veroorzaakt. 
 
Krimpen een oase van rust? Tot op zekere hoogte wel ja, maar er valt nog wel wat te verbeteren.  
 
Vandalisme(monitor) 
 
Wat  vandalisme  betreft  staan wij  achter  de  inzet  van  het  college,  dat  gericht  is  op  het  zoveel 
mogelijk  verhalen  van  de  schade  op  de  daders  en  het  ‘hufterproof’  inrichten  van  de  openbare 
ruimte. We missen  echter  nog  de  vandalismemonitor waar we  in  2008  per motie  om  hebben 
gevraagd  en  zullen  daarom  hierover  een  amendement  indienen.  Wat  niet  goed  gaat,  moet 
duidelijk  zijn.  Door  de  burger  regelmatig  te  informeren  over  de  schades  aan  gemeentelijke 
eigendommen denken we de oplettendheid en betrokkenheid van de burger te kunnen vergroten 
en zo het vandalisme te kunnen verminderen.  
 
Verslaving 
 
Ten  aanzien  van  diverse  vormen  van  verslaving  wordt  door  de  gemeente  stevig  ingezet  op 
voorlichting. Onze waardering daarvoor. Daar waar het gaat om drugs blijft het echter frustrerend 
dat het goedje nog steeds zo gemakkelijk verkrijgbaar is. In de laatste commissievergadering heeft 
de burgemeester aangegeven dat drugsgerelateerde criminaliteit één van de speerpunten  is voor 
de politie‐inzet in ons district de komende jaren. Dat lijkt ons niet meer dan terecht.  
 
Taalverruwing 
 
Over  taalverruwing  organiseerde  de  gemeente  in  2010  in  samenwerking met  de  scholen  een 
publiekscampagne. Onze fractie wacht nog steeds op de verschillende keren toegezegde evaluatie 
van deze campagne. Kunnen we deze nog tegemoet zien? Of mogen we het college bij wijze van 
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alternatief vragen  in  ieder geval bij de scholen te  inventariseren of men belangstelling heeft voor 
een eventuele vervolgactie? 
 
Zorg voor kinderen 
 
Wat  spanningen  in  de  gezinnen  betreft  hebben wij met  belangstelling  kennis  genomen  van  de 
activiteiten in het kader van de week van de opvoeding. Aandacht werd onder andere besteed aan 
het  thema  ‘kinderen en echtscheiding’. Als SGP‐fractie vinden we dat een goede  zaak. Dé grote 
verliezers in een ingrijpend proces als een echtscheiding zijn immers vaak de kinderen.  
 
Wij  denken  echter  dat  het  Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin,  meer  dan  nu  gebeurt,  ook  in  de 
preventieve sfeer een rol zou kunnen spelen. Concreet denken we aan hulptrajecten voor ouders 
gericht op het oplossen van relatieproblemen en het voorkomen van echtscheidingen. Graag een 
reactie van de wethouder op dit punt.  
 
Wijkverpleegkundige 
 
Wat de zorg betreft maken wij ons vandaag sterk voor een terugkeer naar het oude vertrouwde 
concept  van  de  wijkverpleegkundige.  Een  wijkverpleegkundige  kan  namelijk  een  belangrijke 
signalerende en coördinerende rol vervullen. Zij kan voorkomen dat er allerlei hulpverleners over 
de vloer komen, die van elkaar niet weten wat  ze doen. Daarmee kan  ze voor een  stuk  rust en 
structuur  zorgen  voor  de  cliënten.  In  diverse  gemeenten  zijn  hiermee  recent  goede  ervaringen 
opgedaan. Ook de minister van VWS  is er een groot voorstander van. Middels een motie willen we 
het college vragen actief op deze ontwikkelingen in te spelen.  
 
Jeugdzorg & Begeleiding 
 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de begeleiding uit de AWBZ komt er de komende tijd 
veel op de gemeenten af. Hoe gaan we ons hierop voorbereiden? Voor het onderdeel begeleiding 
bijvoorbeeld  krijgen  gemeenten,  zoals  het  er nu  naar  uitziet,  de mogelijkheid  om  PGB’s  aan  te 
bieden. Maar als het aan de Tweede Kamer  ligt, worden gemeenten hiertoe  zelfs verplicht. We 
willen de wethouder daarom vragen hierop een visie te ontwikkelen en hierover met de raad het 
gesprek aan te gaan. Belangrijk punt blijft voor ons, ook bij de decentralisatie,  het veiligstellen van 
de keuze voor identiteitsgebonden hulp. 
 
Open jeugd‐ en jongerenwerk 
 
Overigens  blijft  het  ons  bevreemden  dat  voor  het  open  jeugd‐  en  jongerenwerk  de  eerste 
bezuinigingen pas  vanaf 2014 worden  ingeboekt. Wat ons betreft halen we deze een  jaar naar 
voren,   mede omdat volgens de meerjarenplanning de begroting 2013 nog  lang niet  sluitend  is. 
Maar ook omdat we in deze begroting zelfs de meest kwetsbaren niet helemaal ontzien. Waarom 
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zouden we de bezuinigingen bij het open jeugd‐ en jongerenwerk dan op de lange baan schuiven? 
Wij kunnen daar weinig begrip voor opbrengen. 
 
Ondersteuning minima 
 
Over  de  invulling  van  de  bezuiniging  op  de  ondersteuning  van  minima  zijn  we  per 
raadsinformatiebrief geïnformeerd. Misschien kan de wethouder toch nog eens één keer uitleggen 
waarom  hij  gekozen  heeft  voor  een  versobering  van  de  voorziening  voor  de  ziektekosten  en 
waarom de cliëntenraad hiermee kennelijk heeft kunnen  instemmen. U weet, kwetsbaren  in de 
samenleving willen ook wij als SGP‐fractie zoveel mogelijk ontzien. 
 
Ondernemend Krimpen 
 
Voor  ondernemend  Krimpen  is  het  natuurlijk  erg  jammer  dat  het  parkmanagement  door  het 
faillissement  van  de  Insite  Group  B.V.  op  de  tocht  is  komen  te  staan.  Ziet  de wethouder  nog 
mogelijkheden  om  op  enigerlei wijze  een  vervolg  te  geven  aan  dit waardevolle  project?  In  de 
begroting  lezen we  over  uitbreiding  van  de  digitale  dienstverlening. We  roepen  het  college  op 
daarbij  de  ondernemers  niet  over  het  hoofd  te  zien.  In  veel  gemeenten  heeft men  een  apart 
digitaal  portaal  voor  ondernemers.  Zo’n  concept  biedt  ook  voor  ons  gemeente  wellicht 
interessante mogelijkheden. 
 
Verkeer in Krimpen 
 
Voor wat betreft de verkeersproblematiek zien we met belangstelling uit naar de uitkomsten van 
de haalbaarheidsonderzoeken naar een P+R bij de surfplas en de veren naar Ridderkerk en Capelle 
aan de IJssel.  
 
Krimpen aan den IJssel… 
 
Bij dat  alles willen we echter  toch  vooral ook benadrukken dat we  in onze  gemeente nog  veel 
hebben om dankbaar voor te zijn. Zonder  in chauvinisme te vervallen,  is er ons veel aan gelegen 
het eigen karakter van Krimpen aan den  IJssel te behouden. Het beeld van een oase houden we 
daarbij graag vast. Met dien verstande dat het  in een oase ook heel  levendig kan zijn. Er  is vaak 
meer te beleven dan in de omliggende woestijn. Maar een oase kan pas echt een oase zijn als men 
rekening houdt met elkaar en klachten over overlast niet weg bagatelliseert. Sommigen vinden het 
in  Krimpen  allemaal  veel  te  rustig.  In  dat  koor  zingen wij  niet mee.  Is  het  u misschien  al  eens 
opgevallen hoe vaak woningen worden aangeprezen met typeringen als ‘luxe villa in rustige woon‐
wijk’ of ‘eigentijds appartement in rustige buurt’? ‘Op loopafstand van een evenemententerrein, u 
kunt  dus  vanuit  de  achtertuin  heerlijk  meegenieten’,  zijn  wij  in  makelaarsblaadjes  nog  nooit 
tegengekomen. Kennelijk heeft rust naast een geestelijke zeker ook een economische waarde. Dat 
zou de liberalen in ons midden toch aan moeten spreken? 
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Samenwerking met Capelle 
 
Aangezien  we  zuinig  zijn  op  het  eigen  karakter  van  onze  gemeente,  bepleiten  wij  ook  in  de 
samenwerking  met  Capelle  aan  den  IJssel  de  nodige  terughoudendheid  in  acht  te  nemen. 
Samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering vinden we prima. Maar daar moet het dan ook bij 
blijven. En laten we vooral ook kijken of we de samenwerking kunnen verbreden, bijvoorbeeld met 
Ridderkerk of buurgemeenten in de Krimpenerwaard.  
 
Tot slot 
 
Tot  slot nog even  terug naar Pascal. Voor hem   was de mens,  zoals  ik  reeds  aangaf, maar een 
onrustig wezen. De mens  in  zijn misères.  Schril  en  confronterend  zet  hij  het  in  zijn  geschriften 
uiteen. Pascal heeft ons echter meer te zeggen. Naast onrust komen we bij hem ook heel veel rust 
en ontspanning tegen. Als christen vond hij dat in de verlossing door Jezus Christus. Dat bood hem 
perspectief. Zoals Augustinus het eeuwen eerder verwoordde,    ‘Onrustig  is ons hart,  totdat het 
rust vindt in God’ . 
 
Dat is pas écht op adem komen! 
 
We  wensen  u,  collega‐raadsleden,  college  en  ambtelijke  staf,  Gods  zegen  en  veel  kracht  en 
wijsheid toe voor de komende periode. 
 
Dank u wel. 
 
Bert‐Jan Ruissen 
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Vragen SGP‐fractie in Besluitvoorbereidende Commissie d.d. 27 oktober 2011 met het oog op de 
begrotingsbehandeling 2012 
 

 
Hoofdlijnen begroting‐ombuigingsvoorstellen 
 
Blz. 9 Programma Bestuur en dienstverlening 
Er wordt  in  2015  een  bezuiniging  voorgesteld  op  de  formatie  dagelijks  bestuur.  Als  gemeente 
krijgen we de komende tijd nieuwe taken als gevolg van voorgenomen decentralisaties. Op welke 
wijze denkt dit  college dat een  volgend  college met een  kleinere b&w‐formatie haar  taken  kan 
uitvoeren? 
 
Pagina 22 Beroep op eigen verantwoordelijkheid private partijen 
Door het College wordt op pagina 22 aangegeven dat er ook op veiligheidsvlak een grotere rol voor 
de  burger  zelf  is weggelegd. Wat  gaan we  hier  dan  daadwerkelijk  bij  doen  i.h.k.v.  community 
safety?  De  doelstellingen  op  pagina  24  laten  weinig  zien  van  het  op  pagina  22  genoemde 
uitgangspunt.  De  SGP‐fractie  vraagt  de  wethouder  om  een  raadsinformatiebrief  waarin  het 
voorgenomen beleid concreet wordt uitgewerkt; 
 
Pagina 23 Drugsgerelateerde problematiek 
Naast een gezondheidsdimensie heeft de drugsproblematiek ook een veiligheidsgerelateerde kant. 
De noodzaak om effectief met de drugsproblematiek om te gaan is onderkend in het brede overleg 
(met raadsfracties, politie en betrokken instellingen) in dit kader van voor de zomervakantie. In de 
begroting  zien we  daar  (te) weinig  van  terug  komen. Graag  een  toelichting  vanuit  het  College. 
Welk concreet handhavingsvervolg wordt gegeven aan de eerder erkende probleemstelling? 
 
Blz. 25 Verkeersveiligheid 
 
In  de  begroting  is  te  lezen  dat  er  een  actualisatie  van  het  verkeersveiligheidsbeleid  gaat 
plaatsvinden: wat de SGP‐fractie betreft een goede  zaak! Aangezien de verkeersveiligheid nogal 
eens  regelrecht  te  maken  heeft  met  de  eigen  woonomgeving  wenst  de  SGP‐fractie  dat  de 
actualisatie  in nauwe samenspraak met de Krimpense burger plaatsvindt, dit alles natuurlijk wel 
binnen  een  helder  discussiekader.  Dan  juist  kan  er  meerwaarde  worden  gerealiseerd.  Is  de 
wethouder dezelfde mening toegedaan en zijn er al stappen genomen in dit kader?; 
 
Blz. 32, Speelruimteplan 
Door  het  College  wordt  een  extra  investering  gepleegd  van  €  50.000,‐  op  het  Krimpense 
speelruimteplan. In de voorbereiding is veel energie gestoken door zowel de gemeente, maar niet 
minder  instanties  en  burgers,  waaronder  de  nodige  jongeren.  De  in  de  begroting  genoemde 
streefwaarden qua  ‘rapportcijfer voor speelplaatsen  in de buurt’ wijkt niet alleen af van dezelfde 
indicator op pagina 61, maar mag wat onze fractie betreft echt wel hoger, waarbij we denken aan 
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een 7.5. Dat doet recht aan de financiële impuls en prikkelt het college om een stevige doelstelling 
ook echt te realiseren. Graag een reactie van de wethouder. 
 
Blz. 42 Gemeentelijke voorzieningen 
Uit  de  prestatie‐indicatoren  blijkt  dat  de  ambities  bij  het  zwembad,  de  muziekschool  en  de 
bibliotheek niet al te hoog zijn, tevens nog al eens lager als de realisatiewaarden over 2010. Nu zal 
er  gerekend  zijn  met  reële  cijfers,  wellicht  ontleend  aan  landelijke  trends.  Maar  moeten  we 
concluderen dat dit soort voorzieningen haar maximale doelgroep heeft bereikt? Gevolg daarvan is 
dan  ook  dat  de  kosten  van  dit  soort  instellingen  naar  verwachting  niet  zullen  afnemen  dankzij 
hogere bezoekersaantallen.   De  vraag die bij ons naar boven  komt  is of we de  respectievelijke 
doelgroepen dan wel op de juiste manier bedienen? Kan de wethouder iets zeggen over haar visie 
hierop?  
 
Blz. 45 Kerntakendiscussie i.r.t. notitie Burgerparticipatie 
 
De SGP‐fractie valt op dat de notitie Burgerparticipatie alweer dateert uit 2006.  In het kader van 
de gewenst te voeren kerntakendiscussie is het goed om te bezien of de notitie Burgerparticipatie 
al of niet in aangepaste vorm een rol daarin zou kunnen spelen. Graag een visie van het college. 
 
Blz. 52 Schuldhulpverlening 
Naar verwachting wordt in 2012 de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Wat is de 
visie en verwachting van de wethouder  in dit kader qua effecten. Houdt een groei van het aantal 
trajecten nog aanverwante risico’s voor de gemeentelijke begroting in? Is er al iets meer te zeggen 
over de financieringsystematiek? 
 
Blz. 63 ‘Beter Benutten’ 
Op blz. 63 wordt het project ‘Beter benutten’ genoemd ten aanzien van de verkeersafhandeling op 
de Algeracorridor. Een aantal opmerkingen/vragen hierbij.  

1) De  verwachting  die  in  de  prestatie‐indicatoren  2012‐2015  wordt  benoemd  over  de 
doorstroomsnelheid op de Algeracorridor is lager dan de realisatiewaarde in 2010. Moeten 
we daaruit concluderen dat de verwachtingen van de effectiviteit van de nu onderzochte 
maatregelen niet hoog zijn? 

2) Met  betrekking  tot  de  onderzoeken  vragen  we  ons  af  wanneer  de  uitkomsten  te 
verwachten zijn. Juist omdat de grotere projecten voorlopig niet plaats zullen vinden.  

3) Overigens willen we ook graag van de wethouder weten waarom het onderzoek naar de 
Park& Ride bij de surfplas niet meer genoemd wordt. Wij verkeren  in de veronderstelling 
dat deze zou worden meegenomen in het project ‘Beter benutten’? 

4)  Tot  slot, het waarborgen  van  een  goed  en betrouwbaar openbaar  vervoer  is naar onze 
mening meer en meer een belangrijke voorwaarde om Krimpen bereikbaar te houden. 
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Blz. 67 Slaagkans woningmarkt 
De slaagkans op de woningmarkt  lijkt erg  laag. De realisatiewaarde 2009 was 18%, die van 2010 
1,6%. Wij hebben eerder begrepen dat dit met name  komt door de aansluiting met een groter 
regionaal netwerk. De verwachting voor de komende jaren is ook laag. Is de conclusie dat het voor 
woningzoekenden bijna onmogelijk is om een huurwoning te vinden in onze gemeente? 
 
Daarnaast willen wij de wethouder vragen ons breder  te  informeren over de mogelijkheden van 
starters  op  de  woningmarkt  en  daarbij  de  starters  in  bredere  zin,  dus  ook  degenen  die  een 
betaalbare koopwoning zoeken. 
 
De wethouder  heeft  bij  de  behandeling  van  de  begroting  2011  een  toelichting  gegeven  op  de 
realiteitsgehalte van de woningbouwprojecten genoemd  in de tabel op bladzijde 66. Wij hebben 
deze  als waardevol  ervaren  en  verzoeken  de wethouder  dat  bij  deze  tabel  opnieuw  te  doen. 
Daaraan gekoppeld zijn we geïnteresseerd  in welke mate er belangstelling  is voor de te bouwen 
woningen.  
 
B Weerstandsvermogen (blz. 83‐88) 
 
Recent heeft de gemeente Dordrecht een stresstest laten uitvoeren. Deze test wordt geadviseerd 
door  ‘De Raad voor financiële verhoudingen’.  In het blad binnenlands bestuur van 23 september 
2011 stond een artikel over stress‐test voor gemeenten. Het advies is om gemeenten en provincies 
net  als  banken  een  stresstest  uit  te  laten  voeren.  Daarmee wordt  duidelijk  of  gemeenten  en 
provincies  zijn  opgewassen  tegen  mogelijke  tegenvallers  in  de  toekomst.  De  raad  krijgt  een 
degelijk  beeld  van  wat  nu  financieel  wel  en  niet  mogelijk  is.  In  tijden  van  keuzes  maken  ‐
ombuigingen, wet werken naar vermogen, de goede dingen doen ‐ is inzage in de financiële positie 
van de gemeente onontbeerlijk. 
 
Graag vernemen we hoe staat de wethouder tegenover het  laten uitvoeren van een stresstest  in 
onze gemeente? 
 
E bedrijfsvoering (blz. 106) 
Bij  huisvesting  lezen  we  van  een  onderzoek  van  de  gemeentesecretaris  naar  de  huisvesting, 
inhoudend wel  of  geen  nieuw  gemeentehuis. Wanneer wordt  de  raad  hierover  geïnformeerd? 
Staat het al op de lange termijn agenda? Het lijkt ons wenselijk dat dit ergens uiterlijk 1e kwartaal 
2012 op de agenda komt om eventueel verlies van actualiteitswaarde te voorkomen. 
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Schriftelijke vragen van de SGP‐fractie met het oog op de begrotingsbehandeling 2012,  
ingediend 24.10.2011 
 

 
Ombuigingsvoorstellen 
 
Voor  het  jeugd‐  en  jongerenwerk  loopt  een  onderzoek  om  de  effectiviteit  en  efficiency  te 
optimaliseren (pagina 10).   
 

Vraag: Waarom denkt het college pas vanaf 2014 voordelen te kunnen inboeken, terwijl de 
eerste onderzoeksresultaten reeds begin 2012 beschikbaar zijn.  

 
Onderzocht  wordt  of  er  besparingen  mogelijk  zijn  op  de  subsidies  aan  minderheden.  Bij  de 
kadernota werd dit punt nog niet genoemd (pagina 10). 
 

Vraag: hoeveel  is  er  in de begroting beschikbaar  voor minderhedenbeleid. Kan aangeven 
waarom het college denkt dat hier nog besparingsmogelijkheden te vinden zijn? 

 
De subsidie voor het Meldpunt voor nieuwe projecten wordt stopgezet per 2014 (pagina 10).  
 

Vraag: Welke  consequenties  heeft  dit  voor  de  stichting?  Blijft  er wel  een  subsidie  voor 
bestaande projecten over? 

 
Programma 1, Bestuur en dienstverlening 
 
Op pagina 18 staan streefcijfers genoemd van 8 dienstverleningen op afspraak in 2012 en 10 in 
2013, terwijl de realisatiewaarde in 2010 20 bedroeg. 
 

Vraag: kan worden bevestigd dat de genoemde streefcijfers voor 2012 en 2013 inmiddels 
achterhaald zijn en dat deze zonder problemen op 20 kunnen worden gezet?  

 
Programma 2, Veiligheid 
 
In de regio Rotterdam‐Oost, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is het Skibusteam van 
de politie (twitter.com/Skwibus) actief op het vlak van de drugsbestrijding. Het valt de SGP‐fractie 
echter op dat in programma 2 veiligheid het onderwerp drugs niet wordt genoemd en dat er ook 
geen indicator is opgenomen om de resultaten van drugsbestrijding te kunnen meten.  In 2009 
heeft de politie middels een grootschalige actie een 8‐tal drugsdealers opgepakt.  

 

Vraag: Kan het college een indicatie geven van de ontwikkelingen t.a.v. de handel in drugs in 

Krimpen aan den IJssel sinds 2009? Is er sprake van een toename/afname of lijkt de situatie zich 

sinds 2009 te stabiliseren?  Hoeveel gerichte acties en aanhoudingen zijn er in Krimpen aan den 
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IJssel  in 2010 en 2011 verricht voor respectievelijk de handel in drugs en het in bezit hebben 

van drugs? 

Op pagina 23,  tabel 2.1.3 wordt de explosieve  stijging van vandalisme‐aangiften benoemd  t.o.v. 
basisjaar 2005.  
 

Vraag: klopt de ca.  factor 22 tussen 2005 en 2010? Kan worden aangegeven waarom het 
College  inzet op structureel 450 aangiften? Aangiften veronderstellen  immers een verband 
met  het  daadwerkelijk  aantal  gevallen  van  vandalisme, waarbij  een  duidelijke  daling  te 
prefereren is.  

 
Op pagina 26,  tabel 2.4.3  is opgenomen dat het aantal onnodige uitrukken als gevolg van  ‘loos 
alarm’ meerjarig op 20 stuks blijft opgenomen.  

 
Vraag:  kan  de  oorzaak  van  periodiek  loos  alarm  worden  benoemd  en  tevens  worden 
aangegeven welke acties zijn ondernomen om dit getal naar beneden om te buigen? Is een 
verdere daling niet mogelijk en zo nee, waarom niet? 

 
Programma 3, Jeugd en onderwijs 
 
In de week van de opvoeding  is onder andere aandacht besteed aan ‘kinderen en echtscheiding’. 
De SGP‐fractie vindt dat een goed initiatief.  

 
Vraag: wordt  er  vanuit het Centrum  voor  Jeugd  en Gezin ook begeleiding gegeven  in de 
preventieve sfeer. Daarmee bedoelen we hulptrajecten voor ouders gericht op het oplossen 
van  relatieproblemen  en  het  voorkomen  van  echtscheidingen.  Zo  ja,  kan  aangegeven 
worden welke concrete acties op dit vlak zijn ontplooid? 

 
Programma 6 Werk en Inkomen 
 
Op pagina 52, 1e alinea wordt aangegeven dat de WSW‐wachtlijst ‘gemeente‐gebonden’ is. 

 
Vraag: wat  is  voor Krimpen de wachtlijst  voor WSW‐geïndiceerden qua aantal personen, 
hoe  is de ontwikkeling daarin geweest  in de achterliggende  jaren en welke prognoses zijn 
er? 

 
Programma 8, Duurzaam wonen en werken 
 
Op pagina 64  is  aangegeven dat  in 2011  in  samenspraak met winkeliers de Detailhandelvisie  is 
opgesteld. Deze Detailhandelvisie is ons niet bekend. 
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Vraag:  is  de  Detailhandelvisie  reeds  vastgesteld  en  wat  zijn  de  conclusies  die  in  de 
Detailhandelvisie worden getrokken? 

Op pagina 66, overzicht 8.3.2. wordt aangegeven dat de ontwikkelingsplannen voor de Molukse 
kerk  nog  steeds  als  ‘PM’  dienen  te  worden  geduid.  De  staat  van  onderhoud  van  dit  pand  is 
neergaand wat uitstraalt op de woonomgeving.  
 

Vraag: welke  inspanningen  heeft het  College  in  de  achterliggende  periode  verricht  in  dit 
kader, maar belangrijker: welke mogelijkheden  ziet het College om deze planvorming de 
goede richting in te krijgen? 

 
Overige vragen 
 
Blz. 79 Er is een toename van de opbrengst OZB‐gebruikers (bedrijven?) van 6,7%.  

 
Vraag: Hoe is dit te verklaren?  

 
Blz. 86. Het grootste genoemde risico betreft de onderhoudstoestand van de constructie van de 
C.G. Roosweg. De beoordeling weerstandsvermogen staat of valt met de juiste inschatting van dit 
risico.  
 

Vraag: wat is de huidige stand van zaken?  
 
Blz. 95 Het informatierisico krijgt komende tijd de aandacht.  
 

Vraag: Aan welke  risico’s wordt hierbij  concreet gedacht? En op welke wijze krijgt dit de 
komende tijd de aandacht?  

 
Blz. 153. Er wordt een EMU tekort geconstateerd. Naar onze beoordeling zal dit de komende jaren 
dan ook het geval kunnen zijn.  
 

Vraag: Wat is de (mogelijke) consequentie daarvan?  
 
Enige  tijd  geleden  is  stilgestaan  bij  de  vestigingsmogelijkheden  van  Rabobank  Krimpenerwaard 
nabij  de  Krimpenerbosweg/N210.  Daarin  begrepen  was  noodzakelijke  instemming  van  GS 
Provincie Zuid‐Holland. 
 

Vraag: wat is de status per heden van dit dossier en welke ontwikkelingen ziet het College in 
2012 op dit dossier ontstaan? 

 
++ 


