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Krimpen	  aan	  den	  IJssel	  02-‐07-‐2012	  

Algemene	  Beschouwingen	  over	  Kadernota	  2013,	  de	  
Tussenstand	  en	  de	  Voorzieningen	  

	  

Mevrouw	  de	  voorzitter,	  

Als	  je	  door	  onze	  gemeente	  gaat	  ligt	  er	  letterlijk	  veel	  overhoop.	  Er	  wordt	  hard	  gewerkt	  aan	  vooral	  de	  

infrastructuur	  en	  buitenruimte.	  Je	  kunt	  geen	  wijk	  inkomen	  of	  er	  wordt	  wel	  ergens	  gewerkt	  onder	  of	  
op	  de	  weg.	  Vele	  straten	  zijn	  of	  worden	  grondig	  en	  ondergronds	  aangepakt	  en	  wij	  willen	  daar	  onze	  
waardering	  allereerst	  voor	  uitspreken.	  Onlangs	  werd	  bekend	  dat	  het	  nieuwe	  vliegveld	  van	  Berlijn	  niet	  

op	  de	  afgesproken	  tijd	  gereed	  zou	  komen	  en	  dat	  zelfs	  de	  officiële	  opening	  moest	  worden	  uitgesteld.	  
Daar	  is	  terecht	  veel	  over	  te	  doen	  geweest.	  Tot	  onze	  tevredenheid	  hebben	  we	  kunnen	  constateren	  
dat	  de	  geplande	  openingsdatum	  van	  het	  imposante	  en	  fraaie	  Gezondheidscentrum	  Krimpen	  zonder	  

problemen	  kon	  doorgaan	  en	  dat	  -‐	  bepaald	  niet	  onbelangrijk	  -‐	  de	  bestrating	  er	  omheen	  tijdig	  
gereedgekomen	  is.	  Soms	  dacht	  ik	  wel	  eens	  als	  ik	  er	  langs	  kwam,	  zou	  	  het	  op	  tijd	  klaar	  zijn?	  De	  
genodigden	  zullen	  toch	  niet	  door	  het	  zand	  moeten	  ploegen?	  Maar	  op	  de	  officiële	  openingsdag	  lag	  

het	  er	  spic	  en	  span	  bij!	  Hulde	  hiervoor!	  Dit	  geldt	  eveneens	  voor	  de	  nieuwe	  wooncomplexen	  aan	  de	  
Middenwetering/Rondweg/Nieuwe	  Vliet.	  Werkelijk	  een	  aanwinst	  deze	  woonbebouwing	  en	  de	  fraaie	  
buitenruimte.	  	  

Maar	  voorzitter,	  wij	  zijn	  geen	  coalitiepartij,	  dus	  ik	  ga,	  anders	  dan	  de	  coalitiepartijen	  gewoon	  zijn	  te	  

doen	  mijn	  toegewezen	  15	  minuten	  uiteraard	  niet	  op	  deze	  manier	  door.	  Wellicht	  tot	  uwer	  
teleurstelling,	  laat	  ik	  deze	  overigens	  welgemeende	  complimenten	  nu	  even	  voor	  wat	  het	  is	  en	  ga	  over	  
tot	  mijn	  oppositionele	  rol	  als	  orde	  van	  mijn	  dag.	  En	  u	  zult	  mij	  dat	  uiteraard	  niet	  kwalijk	  nemen!	  

Onze	  partij	  Stem	  van	  Krimpen	  had	  wel	  verwacht	  dat	  u	  tussentijds	  de	  titel	  van	  het	  Collegeprogramma	  

voor	  deze	  collegeperiode	  getiteld	  “Naar	  een	  nieuw	  evenwicht	  2010-‐2014”	  	  bij	  de	  door	  u	  voor	  deze	  
raadsbehandeling	  gegeven	  tussenstand	  inmiddels	  wel	  zou	  hebben	  omgedoopt	  in	  een	  nieuwe	  en	  
meer	  van	  toepassing	  zijnde	  titel	  als	  “Onzeker	  en	  op	  wankele	  basis	  naar	  de	  finish	  2014”	  .	  Immers,	  een	  

dergelijke	  titel	  zou	  meer	  recht	  doen	  aan	  de	  bedenkelijke	  financiële	  situatie	  waarin	  we	  als	  gemeente	  
verzeild	  zijn	  geraakt.	  En	  de	  financiële	  teruggang	  kan	  daarbij	  niet	  alleen	  verweten	  worden	  aan	  
bankencrisis,	  eurocrisis,	  algemene	  economische	  teruggang	  en	  hieruit	  voortkomende	  opgelegde	  

rijksbezuinigingen,	  maar	  zeker	  ook	  aan	  teleurstellend	  	  gemeentelijk	  ofwel	  teleurstellend	  
collegebeleid.	  Ik	  ga	  daar	  uiteraard	  in	  mijn	  verhaal	  uitvoeriger	  op	  in.	  	  
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Zeker,	  de	  tijden	  zijn	  onzeker.	  De	  voortdurende	  aandacht	  hiervoor	  en	  niet	  te	  vergeten	  de	  stukken	  die	  

we	  voor	  deze	  raadsbehandeling	  van	  u	  als	  College	  hebben	  ontvangen	  laten	  daar	  geen	  onduidelijkheid	  
over	  bestaan.	  De	  consumenten	  en	  dus	  ook	  onze	  inwoners	  houden	  waar	  nodig	  de	  hand	  op	  de	  knip.	  
Maar	  heeft	  u	  dat	  als	  College	  ook	  voldoende	  en	  vroegtijdig	  gedaan	  zo	  is	  onze	  vraag	  aan	  u.	  

Vraagtekens	  zetten	  wij	  bij	  uw	  optreden	  als	  College	  of	  u	  in	  de	  afgelopen	  periode	  wel	  voldoende	  
bestuurskrachtig	  bent	  geweest	  om	  het	  naderende	  financiële	  en	  economische	  onheil	  en	  tegenspoed	  
het	  hoofd	  te	  kunnen	  bieden.	  Tenslotte	  kwam	  de	  economische	  en	  financiële	  teruggang	  niet	  als	  een	  

tsunami,	  maar	  tekenden	  de	  donkere	  wolken	  zich	  al	  geruime	  tijd	  in	  de	  verte	  aan	  en	  konden	  de	  
noodzakelijke	  maatregelen	  om	  ons	  hiertegen	  te	  beschermen	  tijdig	  genomen	  worden.	  Bent	  u	  er	  als	  
College	  wel	  tijdig	  genoeg	  op	  ingesprongen	  zo	  vragen	  wij	  ons	  af	  door	  de	  tekenen	  van	  deze	  onzekere	  

tijden,	  de	  financiële	  en	  economische	  teruggang	  tijdig	  te	  onderkennen	  en	  wat	  belangrijker	  is	  ons	  
hiervoor	  toe	  te	  rusten.	  

Nee,	  helaas	  niet	  in	  voldoende	  mate	  moeten	  we	  constateren.	  Een	  voorbeeld	  dat	  we	  hier	  natuurlijk	  
direct	  moeten	  noemen	  zijn	  de	  enorme	  verliezen	  op	  de	  grondexploitaties.	  Een	  feit	  dat	  pas	  onlangs	  in	  

zijn	  volle	  omvang	  duidelijk	  is	  geworden	  nadat	  hierbij	  externe	  deskundigheid	  is	  aangetrokken.	  Het	  
positieve	  beeld	  dat	  het	  College	  ons	  altijd	  heeft	  voorgehouden	  werd	  volledig	  onderuit	  gehaald	  blijkens	  
het	  verschenen	  Meerjaren	  Perspectief	  Grondexploitaties	  (MPG).	  Niet	  naar	  een	  nieuw	  evenwicht,	  

maar	  het	  evenwicht	  verloren	  en	  met	  een	  diepe	  financiële	  val	  naar	  beneden	  tot	  gevolg.	  Deze	  val	  lijkt	  
nog	  niet	  afgestopt!	  Onze	  opgebouwde	  reserves	  nagenoeg	  met	  één	  pennestreek	  weg	  en	  onze	  
weerstand	  fors	  afgenomen.	  Noemt	  u	  dat	  nou	  leden	  van	  het	  College	  en	  coalitiepartijen	  “het	  nieuwe	  

evenwicht”,	  zoals	  de	  titel	  van	  het	  Collegeprogramma	  luidt?	  De	  financiële	  reservepositie	  is	  uit	  balans	  
en	  het	  weerstandsvermogen	  fors	  verslechterd.	  Dat	  is	  toch	  bepaald	  niet	  het	  door	  u	  gewenste	  
evenwicht?	  	  Onze	  accountant	  heeft	  u	  vroegtijdig	  en	  eerder	  regelmatig	  voorgehouden	  bij	  de	  

waardering	  en	  resultaatbepaling	  onderhanden	  projecten	  om	  daarbij	  de	  niet	  in	  exploitatie	  genomen	  
bouwgronden	  te	  laten	  taxeren	  door	  een	  onafhankelijk	  taxateur.	  Terwijl	  de	  economische	  crisis	  reeds	  
in	  2008	  is	  ingezet	  zijn	  daarna	  toch	  risicovolle	  grondaankopen	  gedaan	  onder	  meer	  door	  de	  locatie	  met	  

daarop	  het	  Ronal	  bedrijfspand	  aan	  te	  kopen	  ten	  behoeve	  van	  de	  nieuwbouw	  van	  de	  de	  Ruyterschool	  
aan	  de	  Kerkdreef.	  Het	  was	  toen	  reeds	  duidelijk	  dat	  het	  project	  een	  zeer	  wankele	  basis	  had	  doordat	  
het	  natuurlijk	  zeer	  onwaarschijnlijk	  zou	  zijn	  dat	  de	  grondexploitatie	  op	  de	  huidige	  locatie	  van	  de	  

school	  een	  financieel	  succes	  zou	  worden.	  De	  huizenmarkt	  was	  toen	  reeds	  ingezakt.	  Wij	  hebben	  ons	  
destijds	  als	  Stem	  van	  Krimpen	  overtuigend	  tegen	  deze	  grondaankoop	  gekeerd.	  Een	  gemeente	  die	  
zich	  bestuurskrachtig	  noemt	  zou	  zich	  van	  dergelijke	  financiële	  risico’s	  toch	  beter	  bewust	  moeten	  zijn	  

geweest?	  De	  diverse	  negatieve	  grondexploitatiesaldi	  bewijzen	  het	  tegendeel.	  De	  vele	  voorbeelden	  
zijn	  in	  de	  gemeente	  te	  vinden	  Werf	  aan	  den	  IJssel,	  Koag/Krimpenerwaardcollege.	  En	  wat	  zijn	  recent	  
wel	  niet	  de	  kosten	  die	  we	  voor	  de	  Rabobank	  hebben	  gemaakt	  die	  nu	  zo	  maar	  even	  “toedeledoki”	  

zegt	  en	  gewoon	  afziet	  van	  vestiging	  na	  al	  die	  ambtelijke	  en	  bestuurlijke	  inspanningen.	  We	  hebben	  
onze	  eigen	  lokale	  bankcrisis	  die	  ons	  zeker	  geld	  gekost	  heeft.	  Gaat	  er	  nog	  een	  factuurtje	  getiteld	  

‘bankkosten’	  naar	  deze	  onbetrouwbare	  Rabobank?	  Ook	  hier	  zullen	  we	  als	  gemeente	  veel	  
commerciëler	  moeten	  optreden	  als	  we	  dergelijke	  projecten	  aangeboden	  krijgen.	  Uren	  schrijven	  en	  in	  
rekening	  brengen.	  Wat	  ons	  betreft	  een	  nieuwe	  inkomstenbron	  voor	  ons	  als	  gemeente.	  Graag	  uw	  

mening	  hierover.	  
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Tussenstand	  

Voorzitter,	  de	  tussenbalans	  van	  het	  Collegeprogramma	  die	  u	  ons	  heeft	  doen	  toekomen	  geeft,	  zoals	  

wij	  dat	  consequent	  van	  u	  gewend	  zijn,	  vele	  Krimpense	  Pluimen	  en	  Veren	  aan	  uzelf	  als	  College.	  Het	  
gaat	  allemaal	  fantastisch,	  u	  bent	  op	  schema	  en	  er	  restten	  slechts	  nog	  enkele	  zaken	  te	  doen.	  We	  
hadden	  van	  u	  niet	  anders	  verwacht…	  

In	  deze	  tussenbalans	  gaat	  u	  als	  College	  uitvoerig	  in	  op	  de	  rol	  die	  u	  de	  burger	  wilt	  geven.	  Op	  bladzijde	  

21	  van	  de	  tussenstand	  geeft	  u	  met	  zoveel	  woorden	  aan	  en	  ik	  citeer:	  “Actief	  met	  burgers,	  
ondernemers	  en	  partijen	  uit	  de	  samenleving	  komen	  tot	  een	  goede	  dialoog.	  Hetgeen	  uiteindelijk	  tot	  
een	  duidelijk,	  herkenbaar	  en	  transparant	  gemeentelijk	  beleid	  zal	  moeten	  leiden”(einde	  citaat).	  U	  

geeft	  met	  zoveel	  woorden	  aan	  dat	  u	  vanaf	  2010	  een	  koers	  heeft	  ingezet	  om	  vertrouwen	  te	  geven	  aan	  
de	  burgers	  om	  zaken	  zelf	  te	  organiseren.	  	  Tegelijkertijd	  moet	  helaas	  door	  ons	  worden	  geconstateerd	  
dat	  u	  inderdaad	  burgers	  wel	  betrekt	  bij	  nieuwe	  ontwikkelingen	  maar	  als	  het	  dan	  op	  uitwerking	  

aankomt,	  dan	  geeft	  u	  menigmaal	  niet	  thuis	  of	  trekt	  u	  de	  eenmaal	  vastgestelde	  plannen	  in.	  

Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  terugkomen	  op	  de	  uitvoering	  van	  het	  speelruimtebeleid	  en	  het	  
speelruimteplan.	  Nota	  bene,	  leden	  van	  het	  College,	  u	  bent	  hoe	  lang	  wel	  niet	  bezig	  om	  met	  behulp	  
van	  externe	  deskundigheid	  ideeën	  en	  inspraak	  en	  wat	  al	  dies	  meer	  zij,	  dus	  met	  inbreng	  van	  direct	  

betrokkenen,	  buurtkinderen	  en	  kinderen	  van	  de	  scholen	  ideeën	  te	  ontwikkelen.	  Hierbij	  worden	  en	  
zijn	  verwachtingen	  gewekt.	  Maar	  als	  het	  dan	  gaat	  om	  uitvoering	  van	  de	  ingebrachte	  ideeën	  dan	  geeft	  
u	  niet	  thuis.	  Allerlei	  mooie	  woorden	  die	  u	  spreekt	  en	  in	  dikke	  rapporten	  en	  nota’s	  opgeschreven,	  

maar	  met	  al	  die	  woorden	  worden	  nog	  geen	  daden	  gemaakt.	  Uw	  plan	  is	  nu	  het	  budget	  voor	  
speelruimtebeleid	  met	  de	  helft	  te	  korten,	  dus	  wat	  blijft	  er	  dan	  nog	  over?	  Weet	  u,	  zoiets	  staat	  haaks	  
op	  het	  blijven	  betrekken	  van	  burgers	  bij	  de	  politiek.	  Wij	  vinden,	  afspraak	  is	  afspraak	  en	  inspraak	  is	  

inspraak,	  kinderen	  willen	  o.a.	  betere	  veldjes	  om	  te	  voetballen,	  ouders	  willen	  speelplekken	  dichtbij	  
huis	  voor	  de	  kleintjes.	  Daar	  kan	  in	  worden	  voorzien,	  bezuinig	  daar	  niet	  op.	  Inwoners	  begrijpen	  niet	  
dat	  er	  wel	  geld	  is	  voor	  een	  tweede	  grote	  sporthal,	  maar	  dat	  de	  speelveldjes	  in	  de	  woonbuurten	  

slecht	  worden	  onderhouden	  of	  erger	  worden	  wegbezuinigd.	  Een	  zorgvuldig	  proces	  met	  allerlei	  
inspraak	  wordt	  met	  	  één	  haal	  van	  de	  pen	  gehalveerd.	  Bepaald	  geen	  evenwichtig	  beleid	  van	  het	  
College,	  hoezo	  “naar	  een	  nieuw	  evenwicht”.	  U	  maakt	  de	  wipwap	  half	  af,	  de	  wipkip	  veert	  niet	  meer	  en	  

de	  veldjes	  liggen	  er	  ‘gemold’	  bij.	  

Voor	  het	  monumentenbeleid	  geldt	  hetzelfde,	  veel	  mooie	  woorden,	  houden	  van	  een	  Open	  
Monumentendag,	  tal	  van	  woorden	  die	  het	  belang	  van	  de	  historie	  benadrukken.	  Om	  vervolgens	  de	  
pilot	  voor	  het	  monumentenbeleid	  te	  schrappen.	  Tegelijkertijd	  geeft	  u	  in	  de	  tussenbalans	  aan	  dat	  in	  

de	  afgelopen	  twee	  jaar	  	  ‘een	  gemeentelijk	  monumentenbeleid’	  is	  ingevoerd.	  Ik	  ben	  heel	  benieuwd	  
wat	  u	  daar	  nu	  precies	  mee	  bedoelt!	  Geen	  beleid	  is	  natuurlijk	  ook	  beleid!	  

U	  schrapt	  eveneens	  met	  veel	  gemak	  €	  50.000,	  ofwel	  1/3	  van	  het	  bedrag	  dat	  voor	  de	  
duurzaamheidvisie	  en	  het	  milieubeleidsplan	  is	  voorbestemd.	  Ook	  hier	  kunnen	  we	  -‐	  en	  hebben	  dit	  al	  

eerder	  gedaan	  -‐	  bij	  aantekenen	  dat	  overleg	  met	  betrokken	  burgers	  via	  het	  Milieuplatform	  ook	  tot	  het	  
verleden	  behoort	  en	  u	  blijkbaar	  zonder	  last	  of	  ruggespraak	  kunt	  schrappen.	  	  Overigens,	  u	  neemt	  in	  

dit	  geval	  ook	  de	  raad	  niet	  serieus.	  Waar	  blijft	  het	  toegezegde	  overzicht	  van	  de	  advies-‐	  en	  
overlegplatforms	  dat	  u	  eind	  vorig	  jaar	  heeft	  toegezegd	  te	  verstrekken?	  Nooit	  meer	  iets	  van	  gehoord,	  
ik	  breng	  het	  maar	  weer	  eens	  in	  herinnering.	  	  
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Evenwichtig	  vinden	  wij	  evenmin	  om	  eerst	  over	  te	  gaan	  tot	  sluiting	  van	  o.a.	  de	  Tuyter	  en	  de	  Big	  Bear	  

om	  vervolgens	  pas	  na	  te	  denken	  over	  alternatieve	  invullingen.	  Het	  professioneel	  theaterprogramma	  
in	  de	  Tuyter	  is	  al	  een	  jaar	  verdwenen	  en	  wat	  lezen	  we	  op	  bladzijde	  19	  van	  de	  Tussenbalans:	  ‘de	  
mogelijkheden	  bekijken	  voor	  invulling	  theaterprogramma	  (amateurprogrammering)’.	  Het	  is	  maar	  

goed	  dat	  u	  niet	  in	  het	  bedrijfsleven	  zit.	  “Dit	  product	  verdwijnt	  vanaf	  heden	  uit	  ons	  assortiment	  en	  we	  
komen	  met	  een	  vernieuwd	  product”	  Vervolgens	  blijven	  de	  schappen	  leeg,	  omdat	  er	  nog	  gewerkt	  
wordt	  aan	  het	  nieuwe	  product.	  Zo	  schakelt	  een	  bedrijf	  zichzelf	  gauw	  uit	  en	  zou	  sprake	  zijn	  van	  een	  

slecht	  management.	  In	  uw	  geval	  bestuurskrachtig?	  Iets	  beëindigen	  en	  er	  niets	  voor	  in	  de	  plaats	  
stellen	  terwijl	  het	  wordt	  beloofd?	  Nog	  geen	  half	  ei,	  maar	  een	  lege	  dop….	  

Betrekken	  van	  burgers	  en	  instellingen	  bij	  de	  voorzieningendiscussie	  en	  het	  accommodatiebeleid	  

Voorzitter,	  over	  het	  aangeleverde	  en	  ingevulde	  format	  voor	  de	  voorzieningendiscussie.	  Het	  is	  een	  
opsomming	  van	  alle	  instellingen	  waar	  subsidie	  aan	  wordt	  geven	  en	  dat	  zijn	  er	  inderdaad	  heel	  wat.	  

Hieruit	  valt	  op	  te	  maken	  dat	  er	  een	  ongelooflijke	  hoeveelheid	  werk	  door	  tal	  van	  vrijwilligers	  wordt	  
verzet.	  Dat	  verrast	  ons	  niet,	  we	  zien	  hier	  natuurlijk	  dagelijks	  vele	  voorbeelden	  van	  en	  mogen	  trots	  
zijn	  op	  zoveel	  enthousiaste	  en	  daadkrachtige	  vrijwilligers.	  Maar	  maakt	  u	  daar	  als	  College	  eens	  wat	  

meer	  gebruik	  van	  willen	  wij	  als	  Stem	  van	  Krimpen	  u	  aanraden.	  U	  loopt	  nog	  met	  veel	  te	  veel	  sleutels	  
van	  allerlei	  voorzieningen	  rond	  die	  u	  zelf	  in	  het	  slot	  wilt	  steken.	  Geef	  de	  sleutel	  aan	  de	  instellingen,	  
laat	  ze	  veel	  meer	  zelf	  doen.	  U	  zou	  eens	  moeten	  zien	  hoeveel	  ambtelijke	  uren	  en	  financiën	  hierdoor	  

bespaard	  kunnen	  worden.	  In	  eigen	  beheer	  en	  onderhoud	  geven	  van	  de	  voorzieningen	  en	  
accommodaties,	  daar	  zouden	  wij	  graag	  eens	  van	  u	  revolutionaire	  ontwikkelingen	  in	  willen	  zien.	  
Waarom	  kunnen	  scholen	  het	  wel,	  maar	  zouden	  sportverenigingen	  het	  niet	  kunnen?	  Minder	  

bureaucratie,	  minder	  ambtelijke	  bemoeizucht	  vanaf	  het	  gemeentehuis.	  U	  heeft	  nu	  wel	  alle	  
voorzieningen	  in	  kaart	  gebracht	  met	  de	  daarbij	  behorende	  subsidies.	  Er	  wordt	  echter	  niets	  gezegd	  
over	  de	  gebouwen,	  velden,	  accommodaties	  e.d.	  die	  er	  voor	  nodig	  zijn	  en	  hoe	  dat	  efficiënter	  en	  

effectiever	  kan	  qua	  beheer	  en	  onderhoud.	  Daar	  valt	  allereerst	  onderzoek	  naar	  te	  doen,	  hoe	  dat	  met	  
inzet	  van	  minder	  middelen	  en	  uren	  kan.	  	  	  

We	  hebben	  overigens	  nogal	  wat	  gebouwen	  die	  bepaald	  niet	  efficiënt	  gebruikt	  worden	  zo	  lijkt	  het.	  Big	  
Bear	  is	  zo’n	  gebouw.	  De	  Tuyter	  is	  zo’n	  ander	  gebouw.	  Een	  onderzoek	  naar	  een	  effectief	  en	  efficiënte	  

gebouwenbenutting	  lijkt	  ons	  zeer	  wenselijk.	  Zou	  de	  muziekschool	  overigens	  niet	  beter	  af	  zijn	  in	  één	  
van	  deze	  gebouwen	  of	  wellicht	  het	  oude	  gezondheidscentrum	  voor	  dit	  of	  ander	  doel	  benutten.	  Of	  nu	  
slopen	  voordat	  het	  in	  de	  brand	  gaat,	  ofwel	  benutten,	  want	  een	  nieuwe	  ontwikkeling	  op	  dit	  terrein	  

lijkt	  ons	  best	  wel	  lastig.	  Wat	  zijn	  de	  plannen	  met	  het	  gebouw	  in	  relatie	  tot	  de	  diverse	  
ontwikkelingen?	  

Wij	  hebben	  overigens	  een	  zeer	  principiële	  reactie:	  

Geen	  subsidies	  meer	  voor	  kerkelijke	  instellingen	  en	  activiteiten.	  Als	  u	  vindt	  dat	  de	  burger	  zo	  veel	  
mogelijk	  zelf	  moet	  kunnen	  en	  dat	  pas	  in	  allerlaatste	  	  instantie	  een	  beroep	  moet	  worden	  gedaan	  op	  

de	  gemeentelijke	  hulp	  en	  ondersteuning,	  dan	  geldt	  dit	  toch	  zeker	  voor	  gemeentelijke	  hulp	  aan	  tal	  
van	  kerkelijke	  clubs	  en	  instellingen.	  Kerken	  hebben	  hier	  zelf	  een	  verantwoordelijkheid	  in	  en	  zijn	  

financieel	  krachtig	  om	  de	  binnen	  hun	  muren	  participerende	  organisaties	  te	  ondersteunen.	  
Voorbeelden	  hiervan	  wat	  ons	  betreft,	  zonder	  uitputtend	  te	  zijn	  oa.	  de	  Christelijke	  Uitleenbibliotheek	  
gehuisvest	  in	  de	  Sionskerk,	  de	  Jeugdcommissie	  van	  de	  Sionskerk,	  maar	  ook	  Woord	  en	  Daad.	  We	  
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hebben	  het	  alleen	  al	  voor	  deze	  drie	  over	  een	  jaarlijkse	  subsidie	  van	  meer	  dan	  €5300,-‐-‐	  	  De	  kerken	  

kunnen	  hierin	  zeer	  wel	  zelf	  in	  voorzien	  zoals	  ze	  dat	  met	  al	  hun	  andere	  activiteiten	  doen.	  De	  
activiteiten	  zullen	  vast	  zinvol	  zijn,	  maar	  wij	  zien	  hierbij	  absoluut	  geen	  overheidsrol	  voor	  weggelegd	  
om	  dit	  te	  subsidiëren	  en	  wijzen	  dergelijke	  ondersteuning	  principieel	  af.	  En	  kerken	  zouden	  dat	  toch	  

zelf	  ook	  niet	  moeten	  willen	  om	  zich	  zo	  afhankelijk	  te	  maken	  van	  de	  gemeente!	  Zeker	  niet	  als	  daar	  de	  
door	  iedereen	  soms	  zuur	  opgebrachte	  lokale	  belastingen	  voor	  gebruikt	  worden.	  	  

Wij	  hebben	  begrepen	  dat	  voor	  de	  werkzaamheden	  die	  het	  Meldpunt	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  verricht,	  
recent	  de	  aanbesteding	  heeft	  plaatsgevonden.	  Gezien	  het	  omvangrijke	  bedrag	  van	  de	  budgetsubsidie	  

voor	  het	  Meldpunt	  Krimpen	  aan	  den	  IJssel	  van	  €	  381.047	  vragen	  wij	  ons	  af	  waarom	  niet	  tegelijkertijd	  
een	  aanbesteding	  in	  onze	  gemeente	  voor	  deze	  activiteiten	  heeft	  plaatsgevonden?	  

Beëindigen	  van	  onze	  rol	  als	  kunstuitleenbureau,	  door	  kunst	  aan	  inwoners	  uit	  te	  lenen.	  Hiervoor	  niet	  
langer	  	  ambtelijke	  inzet	  voor	  beschikbaar	  stellen.	  Dit	  behoort	  niet	  tot	  de	  kerntaak	  van	  een	  gemeente.	  

Wellicht	  dat	  onze	  Krimpense	  kunstenaars	  dit	  over	  kunnen	  nemen	  als	  er	  behoefte	  aan	  is	  en	  wellicht	  in	  
gezamenlijkheid	  met	  Capelle.	  

De	  huisvesting	  van	  Via	  Futura.	  Kan	  daar	  niet	  fors	  op	  worden	  bezuinigd?	  Stafbureau	  bij	  de	  Korf	  en	  een	  
stafbureau	  aan	  de	  Binnenweg.	  Het	  kan	  daar	  blijkbaar	  niet	  op.	  Daar	  zou	  toch	  heel	  wat	  efficiencywinst	  

te	  behalen	  moeten	  zijn.	  Een	  taakstelling	  zou	  hiervoor	  bepaald	  geen	  overbodige	  maatregel	  zijn.	  

Sport	  

“Sport	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  identiteit	  van	  de	  gemeente	  Krimpen	  aan	  den	  IJssel”.	  Ik	  vind	  
dat	  een	  hele	  mooi	  openingszin	  bij	  het	  onderwerp	  Sport	  en	  Bewegen	  in	  het	  voorzieningenoverzicht.	  
Maar	  of	  alle	  heil	  en	  zegen	  voor	  het	  beoefenen	  van	  sport	  nu	  van	  de	  zogeheten	  

combinatiefunctionarissen	  moet	  komen?	  

Wij	  vragen	  ons	  in	  tijden	  van	  bezuinigingen	  af	  of	  sport	  nog	  wel	  bovenaan	  de	  ladder	  moet	  blijven	  staan	  
als	  je	  dat	  vergelijkt	  met	  andere	  voorzieningen	  voor	  ouderen	  waar	  op	  bezuinigd	  moet	  worden.	  En	  
waarom	  bezuinigen	  op	  de	  aanleg	  en	  onderhoud	  van	  speelveldjes	  voor	  kinderen	  maar	  wel	  investeren	  

in	  een	  toename	  van	  ambtelijke	  combinatiefunctionarissen?	  Blijkbaar	  is	  geen	  investering	  de	  
gemeente	  te	  gek	  om	  er	  maar	  voor	  te	  zorgen	  dat	  er	  geen	  leegstand	  in	  de	  sportzalen	  gaat	  ontstaan.	  
Sporthallen	  zijn	  voor	  de	  gemeente	  blijkbaar	  representatiever	  dan	  de	  aanleg	  van	  pannakooien	  of	  

mooie	  skate-‐	  en	  crossfietsveldjes	  	  waar	  de	  jeugd	  daadwerkelijk	  om	  vraagt.	  

Het	  zwembad,	  daar	  wordt	  ook	  een	  ongelooflijke	  hoeveelheid	  geld	  in	  gepompt.	  Soms	  lijkt	  het	  wel	  of	  
de	  bodem	  hier	  poreus	  is	  zoveel	  geld	  moet	  er	  iedere	  keer	  weer	  bij.	  We	  lijken	  soms	  wel	  Dagobert	  Duck	  
die	  een	  duik	  neemt	  in	  zijn	  zwembad	  gevuld	  met	  munten….En	  dan	  nu	  pas	  nadenken	  over	  een	  

optimalisatie	  en	  exploitatie	  van	  het	  zwembad	  nadat	  eerst	  zoveel	  investeringen	  zijn	  gedaan?	  	  

Wat	  wij	  graag	  zouden	  zien	  is	  dat	  de	  sportfunctionarissen	  niet	  alleen	  een	  sportdag	  voor	  de	  Krimpense	  
scholieren,	  maar	  vooral	  een	  G-‐Sportdag	  voor	  de	  Krimpense	  jeugd	  gaat	  organiseren.	  U	  weet,	  veel	  
jeugd	  zit	  hier	  niet	  op	  school,	  maar	  elders.	  Organiseer	  volgend	  jaar	  voor	  hen	  een	  Sportdag.	  Wat	  

Lekkerkerk	  kan	  moeten	  wij	  toch	  zeker	  ook	  wel	  kunnen?	  Sporten	  in	  Krimpen,	  ook	  voor	  hen!	  
(betrekken	  bij	  evaluatie	  Sportnota)	  
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Onderwerpen	  waar	  wij	  daarnaast	  als	  Stem	  van	  Krimpen	  bij	  u	  als	  College	  en	  Raad	  sterk	  de	  aandacht	  

voor	  vragen	  om	  bezuinigingen	  te	  bereiken:	  

1. 	  de	  stedenband	  met	  Kiskörös	  in	  Hongarije.	  Uit	  de	  raadsinformatiebrief	  wordt	  wel	  heel	  
duidelijk	  dat	  van	  een	  gemeenschappelijke	  band	  nauwelijks	  nog	  sprake	  is.	  	  Het	  is	  verworden	  
tot	  een	  gekunstelde	  manier	  om	  naarstig	  naar	  gemeenschappelijke	  interesses	  te	  zoeken.	  

Beleefd,	  doch	  snel	  afscheid	  van	  elkaar	  nemen	  is	  onze	  boodschap.	  Uitwisselingen	  als	  deze	  
behoeven	  niet	  meer	  op	  bestuurlijk	  niveau	  te	  worden	  gecontinueerd.	  We	  behoeven	  ook	  niet	  
als	  gemeentelijk	  reisbureau	  op	  te	  treden	  om	  vakantie	  te	  houden	  in	  ons	  Hongaars	  dorpshuis.	  

U	  zou	  eens	  moeten	  inventariseren	  hoeveel	  instellingen	  en	  personen	  kontakten	  hebben	  met	  
instellingen	  in	  Oost-‐Europa.	  Laat	  dat	  vooral	  groeien	  en	  bloeien	  vanuit	  de	  basis	  in	  onze	  
gemeente.	  

2. Niet	  zoals	  u	  aankondigt	  het	  exploitatietekort	  van	  de	  markt,	  de	  haven	  en	  het	  

vrachtwagenparkeerterrein	  met	  slechts	  10%	  	  reduceren	  in	  2014.	  Wij	  verzoeken	  u	  te	  komen	  
met	  een	  voorstel	  hoe	  kostendekkendheid	  te	  bereiken	  met	  ingang	  van	  2015	  voor	  zowel	  de	  
haven,	  de	  markt	  als	  het	  vrachtwagenparkeerterrein.	  Onze	  hierbij	  gegeven	  redenering	  en	  

motivering	  mag	  bij	  u	  inmiddels	  wel	  als	  bekend	  worden	  verondersteld.	  

3. Waarom	  weer	  een	  nieuw	  bestuurskrachtonderzoek	  doen,	  zoals	  aangegeven	  op	  bladzijde	  21	  
van	  de	  tussenbalans.	  Twijfelen	  we	  zo	  sterk	  aan	  de	  uitkomsten	  van	  het	  onlangs	  verrichte	  
onderzoek?	  Geen	  onderzoek	  naar	  de	  eigen	  bestuurskracht,	  wel	  ontwikkeling	  naar	  krachtige	  

bestuursaanpak	  tezamen	  met	  Capelle	  en	  waarbij	  mogelijke	  aansluiting	  van	  andere	  
gemeenten	  in	  de	  Krimpenerwaard.	  

Nieuwjaarsbijeenkomst	  

Overigens,	  nu	  ik	  het	  toch	  zoëven	  over	  de	  Tuyter	  heb	  gehad.	  Stem	  van	  Krimpen	  zou	  graag	  de	  
nieuwjaarsbijeenkomst	  eens	  wat	  meer	  schwung	  willen	  geven.	  Weg	  uit	  het	  stoffige	  gemeentehuis	  en	  

organiseer	  iets	  gezelligs	  in	  de	  Tuyter.	  En	  daarbij	  graag	  met	  inbreng	  van	  onze	  inwoners.	  Een	  
muziekoptreden	  in	  de	  hal,	  een	  amateurtheatersketch	  in	  de	  grote	  zaal,	  kunstwerken	  aan	  de	  muur	  van	  
onze	  inwoners.	  Noem	  het	  maar	  op.	  Maar	  alsjeblieft,	  die	  oubollige	  bijeenkomst	  van	  alleen	  maar	  

bobo’s	  op	  stoelen	  die	  eerst	  eindeloos	  in	  de	  rij	  stonden	  om	  een	  handje	  te	  geven	  aan	  B&W.	  Opvallend	  
is	  dat	  andere	  inwoners	  van	  onze	  gemeente	  hier	  zeer	  sporadisch	  naar	  toe	  komen.	  Ik	  zou	  zeggen,	  pak	  
één	  van	  de	  bezems	  die	  voor	  de	  Tuyter	  staan	  en	  haal	  de	  bezem	  er	  door….	  Met	  de	  burgemeester	  

denken	  wij	  daar	  graag	  over	  mee.	  	  

Tot	  slot	  

De	  snoeptrommel	  van	  Stem	  van	  Krimpen,	  die	  is	  natuurlijk	  al	  lang	  weer	  leeg	  bij	  jullie	  in	  het	  
bestuurscentrum.	  En	  nu	  na	  het	  zuur,	  toch	  nog	  wat	  zoets….	  


