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Mevrouw	  de	  voorzitter,	  

Nu	  ik	  u	  met	  deze	  aanhef	  aanspreek,	  laat	  ik	  me	  	  
allereerst	  persoonlijk	  tot	  u	  richten.	  U	  bent	  nu	  ruim	  een	  
jaar	  in	  ons	  midden.	  Bijzonder	  moet	  het	  voor	  u	  zijn	  om	  
als	  niet	  inwoner	  van	  deze	  gemeente	  toch	  eerste	  burger	  
te	  zijn!	  Als	  onze	  waarnemend	  burgemeester	  beschikt	  u	  
over	  een	  tijdelijke	  verblijfsvergunning	  en	  heeft	  u	  een	  
tijdelijke	  verblijfsstatus.	  Hoe	  jammer	  voor	  ons	  en	  voor	  
u,	  	  u	  kunt	  zomaar	  weer	  het	  eerste	  burgerschap	  van	  
deze	  gemeente	  verliezen.	  Inmiddels	  bent	  u	  goed	  
ingeburgerd	  en	  spreekt	  de	  taal	  van	  de	  Krimpense	  
samenleving.	  Maar	  ja,	  wat	  wil	  je,	  als	  je	  inmiddels	  zoveel	  
bezoeken	  hebt	  gebracht	  aan	  echtparen	  die	  50	  of	  zelfs	  
60	  jaar	  getrouwd	  zijn.	  Dan	  word	  je	  deelgenoot	  van	  
honderden	  jaren	  Krimpense	  geschiedenis.	  En	  ben	  je	  
met	  die	  verhalen	  volgens	  ons	  inmiddels	  de	  best	  
geïnformeerde	  burger	  van	  deze	  gemeente.	  Ondanks	  de	  
tijdelijke	  status	  Lennie,	  ben	  je	  en	  voel	  je	  je	  niet	  beperkt	  
in	  bewegingsvrijheid	  en	  beleidsvrijheid.	  De	  fractie	  van	  
Stem	  van	  Krimpen	  vindt	  dat	  je	  het	  prima	  	  doet	  en	  je	  
gebruikt	  de	  ambtsketen	  mede	  om	  er	  de	  teugels	  wat	  
mee	  te	  laten	  vieren	  of	  er	  een	  andere	  richting	  mee	  in	  te	  
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slaan.	  Je	  bent	  de	  drijvende	  kracht	  achter	  het	  
evenementenbeleid.	  Een	  teugel	  die	  jij	  in	  handen	  hebt	  
genomen,	  zodat	  we	  straks	  wat	  te	  vieren	  hebben!	  	  

SOBERHEID	  

En	  dan	  nu	  naar	  de	  voor	  ons	  liggende	  sombere	  
begroting,	  nou	  ja	  u	  spreekt	  van	  “een	  sobere	  begroting	  
met	  gematigde	  ambities	  voor	  de	  komende	  jaren	  en	  een	  
omvangrijk	  pakket	  van	  ombuigingen.”	  	  

We	  willen	  om	  te	  beginnen	  niet	  onvermeld	  laten	  het	  
goede	  voorbeeld	  dat	  het	  College	  van	  B&W	  geeft	  om	  
ons	  voor	  te	  gaan	  in	  soberheid.	  Dat	  mag	  wel	  eens	  
gezegd	  worden	  in	  een	  tijd	  dat	  bestuurders	  	  voor	  het	  
voetlicht	  komen	  als	  geldsmijters	  en	  gemeenschapsgeld	  
uitgeven	  voor	  zichzelf,	  aan	  reisjes,	  diners	  en	  wat	  dies	  
meer	  zij	  .	  U	  staat	  niet	  permanent	  een	  dienstauto	  met	  
chauffeur	  ter	  beschikking	  die	  u	  naar	  zakelijke	  of	  
privébijeenkomsten	  brengt.	  U	  rijdt	  uw	  eigen	  auto	  en	  
een	  aantal	  van	  u	  beweegt	  zich	  op	  de	  fiets	  door	  de	  
gemeente.	  De	  gemeentesecretaris	  tenslotte,	  laat	  zich	  
niet	  afhalen	  bij	  de	  steiger	  van	  de	  Fast	  Ferry,	  maar	  kun	  
je	  ’s	  morgens	  tegenkomen,	  wandelend	  van	  de	  steiger	  
naar	  het	  gemeentehuis.	  Kortom,	  een	  sobere	  	  
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bestuursstijl	  die	  naar	  onze	  overtuiging	  past	  in	  een	  
periode	  van	  een	  sobere	  meerjarenbegroting.	  

Waarom	  ik	  dit	  nu	  aanhaal?	  Wel	  het	  is	  heel	  belangrijk	  
om	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  geven	  als	  een	  steeds	  
krapper	  wordende	  begroting	  voorligt,	  welke	  voor	  onze	  
inwoners	  financiële	  pijn	  veroorzaakt.	  En	  wat	  ons	  
betreft	  	  is	  “doe	  maar	  gewoon”	  naast	  de	  kontakten	  met	  
burgers	  	  eveneens	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  
verkleinen	  van	  de	  bekende	  kloof	  tussen	  bestuur	  en	  
burger.	  U	  geeft	  daarbij	  het	  juiste	  voorbeeld	  door	  de	  
kosten	  van	  de	  eigen	  organisatie	  verder	  terug	  te	  
dringen.	  

Onze	  fractie	  heeft	  steeds	  de	  noodzaak	  aangegeven	  om	  
ombuigingen	  vooral	  mede	  in	  eigen	  huis	  te	  zoeken	  en	  de	  
eigen	  huishouding	  op	  bezuinigingsmogelijkheden	  door	  
te	  lopen.	  Als	  je	  van	  anderen	  verwacht	  dat	  er	  bezuinigd	  
moet	  worden	  dan	  moet	  je	  allereerst	  zelf	  het	  goede	  
voorbeeld	  geven.	  	  
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SAMENWERKING	  

Om	  de	  gemeentelijke	  dienstverlening	  aan	  burgers	  op	  
peil	  te	  houden	  en	  geen	  verdere	  lastenverzwaring	  voor	  
onze	  inwoners	  te	  hoeven	  doorvoeren	  is	  het	  meer	  dan	  
noodzakelijk	  als	  gemeentelijke	  organisatie	  niet	  stil	  te	  
blijven	  zitten.	  	  

En	  de	  brief	  van	  30	  september	  jl.	  die	  het	  College	  van	  
B&W	  ons	  heeft	  geschreven	  over	  de	  intentie	  om	  met	  
buurgemeente	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  samen	  te	  werken	  
ademt	  deze	  ambitie.	  

Wat	  de	  fractie	  van	  Stem	  van	  Krimpen	  betreft	  moeten	  
we	  bij	  deze	  beoogde	  samenwerking	  letten	  op	  kwaliteit,	  
kosten	  en	  kwetsbaarheid.	  Door	  de	  gemeenteraad	  is	  de	  
wens	  uitgesproken	  als	  gemeente	  zelfstandig	  te	  blijven.	  	  
Dat	  houdt	  evenwel	  niet	  in	  dat	  we	  alles	  zelfstandig	  
moeten	  blijven	  uitvoeren.	  Dat	  gebeurt	  op	  dit	  moment	  
overigens	  al	  niet.	  Denk	  aan	  de	  vele	  gemeenschappelijke	  
regelingen	  die	  we	  zijn	  aangegaan	  met	  name	  aan	  de	  
Rotterdamse	  kant.	  Daarnaast	  hebben	  	  in	  de	  afgelopen	  
jaren	  in	  Krimpen	  en	  Capelle	  o.a.	  de	  openbare	  
bibliotheken,	  het	  openbaar	  onderwijs	  en	  het	  Meldpunt	  
de	  handen	  ineen	  geslagen.	  En	  de	  twee	  volgende	  
plaatjes	  laten	  zien	  dat	  we	  blijkbaar	  al	  een	  
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internationale	  samenwerking	  zijn	  aangegaan.	  Een	  
toename	  van	  aanmeldingen	  voor	  Duitse	  cursussen	  valt	  
te	  verwachten	  in	  onze	  gemeente!	  

Overigens,	  het	  behoud	  van	  onze	  eigenheid	  vinden	  wij	  
een	  belangrijke	  voorwaarde	  voor	  het	  
samenwerkingsproces	  dat	  nu	  gestart	  wordt.	  Behoud	  
van	  eigenheid	  zal	  	  uitgangspunt	  moeten	  zijn	  om	  het	  
specifieke	  karakter	  van	  onze	  Krimpense	  samenleving	  
niet	  verloren	  te	  doen	  gaan.	  Bent	  u	  dat	  met	  ons	  eens?	  

Wij	  zijn	  uiteraard	  zeer	  benieuwd	  hoe	  het	  College	  het	  
komende	  traject	  tot	  samenwerking	  gaat	  inzetten	  en	  
welke	  fases	  u	  hierbij	  op	  het	  oog	  heeft.	  Op	  welke	  
momenten	  heeft	  u	  het	  plan	  ons	  te	  informeren	  over	  de	  
aangekondigde	  onderzoeksuitkomsten?	  Ik	  moet	  
denken	  aan	  de	  huidige	  campagne	  op	  borden	  langs	  de	  
snelwegen	  “PLAN	  UW	  ROUTE	  VOOR	  VERTREK”.	  Zal	  de	  
door	  u	  bepleitte	  en	  door	  ons	  gesteunde	  ‘brede	  
discussie	  over	  de	  voorzieningen	  in	  onze	  gemeente’	  met	  
deze	  samenwerkingsbesprekingen	  op	  de	  door	  u	  
geplande	  route	  meelopen?	  Ziet	  u	  dat	  als	  College	  in	  
samenhang	  met	  elkaar,	  de	  te	  starten	  discussie	  over	  
samenwerking	  en	  brede	  discussie	  over	  voorzieningen?	  	  
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Alhoewel	  u	  de	  term	  ‘ambtelijke	  fusie’	  of	  het	  komen	  tot	  
een	  ‘gezamenlijke	  ambtelijke	  organisatie’	  in	  uw	  brief	  
niet	  uit	  de	  pen	  laat	  komen,	  geeft	  u	  toch	  alvast	  aan	  dat	  
het	  “een	  voor	  de	  hand	  liggende	  keuze	  is	  om	  het	  
uitwerken	  van	  mogelijkheden	  tot	  samenwerking	  
vooralsnog	  te	  richten	  op	  de	  bedrijfsvoering	  van	  de	  twee	  
gemeentelijke	  organisaties’.	  

Vele	  samenwerkende	  gemeenten	  zijn	  ons	  reeds	  
voorgegaan	  in	  de	  samenvoeging	  van	  ambtelijke	  
organisaties	  en	  blijkt	  juist	  bij	  een	  omvang	  van	  80.000	  
tot	  100.000	  inwoners	  efficiënt	  en	  kosteneffectief.	  

Het	  lijkt	  er	  overigens	  al	  sterk	  op	  dat	  u	  wilt	  toewerken	  
naar	  samenvoeging	  van	  de	  ambtelijke	  organisaties.	  Hoe	  
zouden	  wij	  anders	  uw	  opmerking	  in	  de	  begroting	  
moeten	  duiden	  om	  met	  het	  oog	  op	  ombuiging	  van	  de	  
kosten	  van	  het	  bestuur	  	  ‘na	  de	  volgende	  
gemeenteraadsverkiezingen	  de	  omvang	  van	  het	  
dagelijks	  bestuur	  te	  heroverwegen’.	  De	  fractie	  Stem	  van	  
Krimpen	  vindt	  dit	  een	  goede	  gedachte.	  En	  waarom	  zou	  
de	  wethouder	  die	  zowel	  voor	  Capelle	  als	  Krimpen	  
Sociale	  Zaken	  voor	  zijn	  of	  haar	  rekening	  neemt	  niet	  
afwisselend	  in	  zowel	  de	  raad	  van	  Capelle	  als	  Krimpen	  
het	  beleid	  kunnen	  behandelen.	  En	  kunnen	  we	  de	  
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problematiek	  van	  de	  doorstroming	  op	  de	  
Algeracorridor	  geïntegreerd	  aanpakken.	  En	  hebben	  we	  
niet	  langer	  meer	  te	  maken	  met	  een	  wethouder	  van	  de	  
overzijde	  die	  moppert	  over	  Krimpense	  jongeren	  maar	  
wordt	  het	  jeugd-‐	  en	  jongerenbeleid	  gemeenschappelijk	  
opgepakt.	  Wij	  zien	  uit	  naar	  een	  interessante	  onderlinge	  
gedachtewisseling	  over	  de	  onderzoeksuitkomsten.	  	  

FINANCIËN	  EN	  LASTENDRUK	  
De	  tekst	  van	  de	  begroting	  herinnert	  ons	  aan	  het	  
Coalitieakkoord	  2010-‐2014	  waarin	  staat	  aangegeven	  
dat	  de	  gemeente	  streeft	  naar	  een	  beheersing	  van	  de	  
lastendruk	  over	  de	  gehele	  linie.	  Dit	  komt,	  aldus	  de	  
begroting,	  tot	  uitdrukking	  in	  een	  niet	  meer	  dan	  
trendmatige	  verhoging	  van	  de	  tarieven.	  	  

Op	  	  bladzijde	  79	  van	  de	  begroting	  lezen	  we	  
geruststellend	  het	  volgende:	  “Bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  
kadernota	  2012	  is	  eveneens	  besloten	  de	  onroerende	  
zaakbelastingen	  niet	  meer	  te	  laten	  stijgen	  dan	  met	  de	  
inflatiecorrectie	  (1,5%)”.	  Maar	  slaan	  we	  de	  bladzijde	  
om	  dan	  slaat	  met	  de	  bladzijde	  de	  geruststellende	  
stemming	  eveneens	  	  om.	  Op	  bladzijde	  80	  lezen	  we	  “dat	  
de	  nieuwe	  –	  naar	  het	  zich	  laat	  aanzien	  voor	  woningen	  
gemiddeld	  3%	  lagere	  –	  WOZ-‐waardes	  als	  gevolg	  
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hebben	  dat	  de	  ozb-‐tarieven	  in	  2012	  met	  meer	  dan	  de	  
trend	  van	  1,5%	  moeten	  stijgen”.	  Uitsluitsel	  krijgen	  we	  
evenwel	  pas	  bij	  de	  belastingvoorstellen	  2012	  welke	  in	  
de	  raadsvergadering	  van	  15	  december	  worden	  
behandeld.	  Kortom,	  onzekerheid	  over	  de	  stijging.	  Is	  
het	  College	  van	  B&W	  	  niet	  te	  voorbarig	  om	  nu	  al	  te	  
beloven	  dat	  het	  OZB	  tarief	  met	  niet	  meer	  dan	  de	  
inflatiecorrectie,	  zijnde	  1,5%,	  zal	  stijgen?	  

De	  begroting	  bevat	  zeker	  nog	  onzekerheden	  op	  
financieel	  gebied.	  Wij	  willen	  hierbij	  wijzen	  op	  de	  
opmerking	  waarin	  staat	  aangegeven	  dat	  met	  de	  
komende	  decentralisatie	  van	  rijkstaken	  geen	  rekening	  
is	  gehouden.	  Aangegeven	  wordt	  dat	  ‘vooralsnog	  er	  op	  
ingezet	  wordt	  dat	  deze	  taken	  worden	  uitgevoerd	  met	  
de	  middelen	  die	  daarvoor	  door	  het	  rijk	  worden	  
overgeheveld’.	  College	  rekent	  u	  zich	  hierbij	  niet	  te	  rijk?	  
U	  weet	  toch	  dat	  dit	  doorgaans	  gepaard	  gaat	  met	  een	  
korting	  op	  de	  van	  het	  Rijk	  toegewezen	  middelen?	  

Voorzitter,	  in	  de	  begroting	  wordt	  aangegeven	  dat	  
ondanks	  de	  financieel	  moeilijke	  tijden	  de	  totale	  
lastendruk	  in	  2012	  nauwelijks	  toeneemt.	  Wij	  leggen	  
bewust	  de	  nadruk	  op	  het	  woordje	  ‘totale’	  omdat	  op	  
individuele	  basis	  de	  lastendruk	  voor	  vele	  inwoners	  van	  
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onze	  gemeente	  zeker	  wel	  kan	  oplopen	  mede	  door	  een	  
stapeling	  van	  maatregelen	  met	  negatieve	  
inkomenseffecten.	  En	  naast	  financiële	  lastendruk	  
moeten	  we	  ons	  tevens	  bewust	  zijn	  van	  een	  toename	  
van	  mentale	  lastendruk	  bij	  sommige	  groepen.	  Wat	  te	  
denken	  van	  diverse	  kabinetsmaatregelen,	  zoals	  forse	  
inperking	  van	  het	  Persoonsgebondenbudget.	  
Maatregelen	  met	  financiële	  gevolgen	  voor	  Krimpense	  
huishoudens.	  	  Is	  het	  College	  zich	  bewust	  dat	  naast	  de	  
financiële	  lastendruk	  deze	  niet	  altijd	  direct	  zichtbare	  
of	  in	  cijfers	  uit	  te	  drukken	  mentale	  lastendruk	  door	  
een	  opeenstapeling	  van	  bezuinigingen	  de	  woon-‐	  en	  
leefsituatie	  van	  velen	  in	  onze	  gemeente	  kan	  doen	  
verslechteren?	  	  

Op	  het	  beleidsterrein	  Sport	  moet	  een	  bedrag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
€	  65.000	  worden	  omgebogen.	  Deze	  taakstelling	  zal	  
door	  middel	  van	  tariefsverhoging	  worden	  behaald	  als	  
geen	  alternatieve	  invulling	  kan	  worden	  gevonden.	  
Onder	  het	  kopje	  ‘Wat	  gaan	  wij	  er	  voor	  doen?’	  staat	  de	  
komende	  tariefsverhoging	  genoemd	  en	  in	  te	  voeren	  
voor	  de	  komende	  jaren	  te	  weten	  4%	  jaarlijks	  erbij.	  Dat	  
is	  	  dus	  een	  forse	  boventrendmatige	  lastenverzwaring	  
voor	  onze	  sportieve	  inwoners.	  In	  feite	  is	  het	  een	  
lastenverzwaring	  en	  verhoging	  van	  de	  lokale	  lastendruk	  



	  

11	  

	  

via	  de	  achteringang	  maar	  wel	  veroorzaakt	  door	  
gemeentelijke	  besluitvorming.	  

In	  de	  begroting	  is	  uiteraard	  veel	  verwerkt	  waar	  we	  al	  
eerder	  in	  deze	  raad	  over	  hebben	  gesproken	  en	  
waarover	  de	  opvatting	  van	  Stem	  van	  Krimpen	  u	  bekend	  
is.	  Als	  	  vandaag	  de	  begroting	  wordt	  vastgesteld	  blijven	  
onze	  eerder	  hierover	  ingenomen	  standpunten	  
uiteraard	  onverminderd	  gelden.	  

MOTIES	  

Over	  twee	  onderwerpen	  willen	  we	  een	  motie	  indienen,	  
de	  eerste	  n.a.v.	  de	  brief	  vol	  onbehagen,	  geschreven	  
door	  de	  Cliëntenraad	  Leerlingenvervoer	  aan	  alle	  
fracties.	  Deze	  motie	  gaat	  over	  de	  precieze	  status	  van	  
raden	  en	  platforms	  die	  ons	  van	  advies	  voorzien.	  

De	  tweede	  motie	  gaat	  over	  het	  behoud	  van	  het	  praktijk	  
verkeersexamen	  voor	  de	  groepen	  7	  van	  onze	  
basisscholen.	  

Vooralsnog	  zal	  ik	  beide	  moties	  niet	  toelichten,	  als	  de	  
voorzitter	  de	  moties	  opleest	  wordt	  de	  bedoeling	  ervan	  	  
duidelijk.	  
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TOT	  SLOT	  

Mevrouw	  de	  voorzitter,	  nog	  een	  aardigheidje	  voor	  
Burgemeester	  en	  Wethouders	  en	  wel	  voor	  de	  vulling	  
van	  de	  vorig	  jaar	  door	  ons	  aan	  u	  –	  tezamen	  met	  de	  
motie	  over	  het	  subsidiebeleid	  -‐	  overhandigde	  
snoeptrommel.	  Als	  vulling	  van	  deze	  snoeptrommel	  die	  
naar	  verluid	  nog	  bij	  u	  op	  de	  kamer	  staat,	  vier	  zakken	  
snoepgoed.	  Voor	  burgemeester	  Huizer,	  een	  zak	  
pretmix	  als	  waardering	  voor	  het	  door	  de	  burgemeester	  
ingezette	  evenementenbeleid.	  Een	  zak	  keelpastilles	  
voor	  wethouder	  Aeyelts	  Averink	  als	  symbool	  voor	  het	  
volgend	  jaar	  door	  u	  in	  gebruik	  te	  stellen	  
gezondheidscentrum.	  Een	  zak	  met	  sleutels	  voor	  
wethouder	  Blankenberg,	  voor	  de	  vele	  inwoners	  die	  het	  
komend	  jaar	  de	  sleutel	  van	  hun	  nieuwe	  woning	  krijgen	  
overhandigd.	  Voor	  wethouder	  Prins,	  een	  zak	  groene	  
kikkers	  omdat	  het	  groenbeleidsplan	  zodanig	  wordt	  
uitgevoerd	  dat	  daarbij	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  
het	  stimuleren	  van	  de	  fauna,	  	  waarvoor	  wij	  destijds	  bij	  
de	  vaststelling	  van	  het	  Groenbeleidsplan	  een	  motie	  
hebben	  ingediend.	  U	  voert	  uiteraard	  een	  gezamenlijk	  
beleid,	  dus	  kan	  al	  dit	  snoepgoed	  bij	  elkaar	  in	  de	  
snoeptrommel.	  
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Wij	  wensen	  het	  College	  veel	  succes	  toe	  het	  komende	  
begrotingsjaar	  en	  zullen	  daar	  waar	  nodig	  onze	  actieve	  
bijdrage	  leveren.	  

	  


