Algemene Beschouwingen VVD-fractie Begroting 2012
Ooit had KadIJ …
Rijkspolitie en later zelfs gemeentepolitie, een vrijwillige brandweer en een eigen
ambulancepost. Daarmee voelden de inwoners van de gemeente zich veilig en
beschermd, want het gemeentebestuur en de overheid zorgde goed voor ze.
Ooit had KadIJ …
Bussen van TP (Twee Provinciën) en geen files voor de Algerabrug. De files stonden
bij de tandarts op vrijdagmiddag als je verplicht verzekerd was bij het Ziekenfonds
Gouda-Woerden en omstreken. En als je uren had gewacht, staande buiten, dan
kon je zomaar worden gevraagd om volgende week terug te komen.
Ooit had KadIJ …
Te maken met een verzorgingsstaat en de maakbare samenleving. Dat betekende
de groei en bloei van allerlei gesubsidieerde instellingen, die elk jaar opnieuw bij de
gemeente aanklopten omdat de begroting weer niet sluitend bleek te krijgen. In de
leer- en ontwikkelingspsychologie heet dit ‘aangeleerde hulpeloosheid’.
Ooit had KadIJ …
Goedkope huur-/koopwoningen, WK Formule 1 motorbootraces en Kroonbenoemde
burgemeesters …
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ooit heeft KadIJ …
Nationale politie, beroepsbrandweer en ambulances met de buren. De inwoners
van onze gemeente kunnen zich nog steeds veilig voelen en voor hen is het minder
van belang waar de hulp vandaan komt als die maar komt en snel. De ambulance
komt niet langer vanuit Capelle-Schollevaar maar evenals de brandweer vanuit de
kazerne aan de Slotlaan. Of de laatste vanuit de post in Berkenwoude. Voor de VVD
mogen administratieve regio-indelingen, schaalvergroting en gemeentegrenzen
nooit een belemmering vormen in de hulpverlening/ondersteuning van inwoners.
Ooit heeft KadIJ …
Weinig files door ontwikkelingen als flexwerken, medewerker 2.0, andere keuzes van
mobiliteit en dichter bij huis.thuiswerken. Door meer marktwerking en vraagsturing in
de zorg kunnen inwoners uit omliggende gemeenten gebruik maken van het nieuwe
gezondheidscentrum en buitenpoli’s van Havenziekenhuis en IJsselland-ziekenhuis.
Ooit heeft KadIJ …
‘Ondernemende’ subsidiënten, die via marketing- en communicatieplannen doen
aan relatiemanagement met andere partners, dan alleen de gemeente, en zo hun
inkomsten vergroten. En die door meer efficiency in de eigen organisatie de kosten
structureel omlaag weten te brengen.
Ooit heeft KadIJ …
Betaalbare huur-/koopwoningen voor starters/senioren, evenementen & activiteiten
met een regionale uitstraling en een Kroonbenoemde burgemeester …

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KadIj investeert in …:
In de begroting voor 2012 vindt onze VVD-fractie daarvan vele voorbeelden, die
aangeven hoe ook in tijden van bezuinigingen een gemeente moet werken aan de
toekomst. Tegelijkertijd getuigt het ook van slim koopmanschap door te investeren in
dergelijke voorzieningen voor de komende 40 à 50 jaar als de prijzen op de
bouwmarkt dalen in vergelijking met voorgaande jaren. En daarmee voor de
toekomst de exploitatielasten structureel te verlagen. En erin slaagt de lastendruk
voor de inwoners te verlagen, getuige de daling op de COELO-lijst van gemeenten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KadIJ is sociaal in …:
Inwoners, verenigingen, partners/partijen in het maatschappelijk middenveld en
ondernemers/bedrijven te benaderen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en
kracht. Belangrijk is het voor onze VVD-fractie om steun te bieden aan jongeren in
scholing/werk en hen die (even) niet kunnen meedoen. De ontwikkelingen in de
decentralisatie(s) rond de Wet Werken naar Vermogen en de veranderingen in de
Sociale Werkvoorziening bieden nieuwe kansen voor Werk & Welzijn in de Wijk aan
onze inwoners die (even) niet kunnen of aan onze jongeren in het verwerven van
werkervaring. Voor hen die niet willen geldt een strikte handhaving van de regels.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
In de begroting voor 2012 sorteert het college voor op de vraag hoe de markt voor
nieuwbouwwoningen weer zou kunnen worden vlot getrokken op de langere
termijn. De VVD-fractie vindt vraagsturing vanuit de klant een betere manier om aan
te sluiten bij de wensen/behoeften van woningzoekenden, dan aanbodsturing
vanuit de woningcorporatie en projectontwikkelaar. Projecten van CPO, zoals de
laatste jaren sterk in opkomst, waarbij een coöperatie wordt gevormd van
toekomstige huurders/eigenaren, zouden hierin een impuls kunnen geven aan de
woningbouw.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KadIJ heeft de regie in …:
De begroting voor 2012 laat deze regie-rol voor onze gemeente op allerlei terreinen
zien en voor de VVD is dit een prima voorbeeld van een terugtredende overheid.
Het investeren door een marktpartij in de digitale infrastructuur met glasvezelkabel, is
belangrijk voor de ontwikkeling van domotica-toepassingen in onze gemeente. De
wijkverpleegkundige, huisartsenpost, gemeente of een andere aanbieder van
diensten als bijvoorbeeld personenalarmering kunnen dan digitaal via een
tabletbeeldscherm toegang krijgen tot achter de voordeur. Dit maakt het mogelijk
dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Gecombineerd
met de vernieuwing van het voorzieningenniveau in onze gemeente, zal onze
gemeente een mooie plaats blijven, die aantrekkelijk is voor inwoners om plezierig
oud te kunnen worden.

