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Gemeente Belang Krimpenerwaard

Raad
behandelt
begroting
2019
Het college van B&W heeft de
concept-begroting voor 2019
aan de raad aangeboden.
Op deze pagina treft u de
reacties op de concept-begroting
van de elf in de raad
vertegenwoordigde fracties aan.
De gemeenteraad heeft eerder
een aantal schriftelijke vragen
gesteld en de begroting is op
dinsdag 30 oktober al voorbereid
in een commissievergadering.
Op dinsdag 13 november vanaf
15.30 uur behandelt de
gemeenteraad de begroting
2019. Raadpleeg voor de exacte
aanvangstijd de gemeentelijke
website. De jaarlijkse
begrotingsbehandeling is het
kaderstellende moment bij
uitstek voor de gemeenteraad.
De raad kan de begroting nog
wijzigen. De raad heeft namelijk
het budgetrecht. De gekozen
volksvertegenwoordigers
bepalen zo waar in 2019 geld
voor beschikbaar is.
De raad vergadert op 13
november zoals gebruikelijk aan
de Burgemeester van der
Willigenstraat 58 in Lekkerkerk.
U bent hierbij van harte welkom.
U kunt de vergadering ook live
volgen op de gemeentelijke
website www.krimpenerwaard.
nl/livetv of via RTV
Krimpenerwaard
De vergaderstukken kunt u
raadplegen via www.
krimpenerwaard.nl. Klik op
“bestuur”, vervolgens op
“gemeenteraad” en dan op
“vergaderingen en stukken”
van 13 november.

De toekomst van
de Krimpenerwaard
dat is onze uitdaging

Gemeente Belang Krimpenerwaard
ziet de toekomst voor de Krimpener
waard zonnig tegemoet. Niet op
voorhand al negatief tegen nieuwe
ontwikkelingen reageren, maar juist
de mogelijkheden en kansen onder
zoeken voor onze gemeente, dat is
de uitdaging waar voor we staan.
De uitgangspunten voor deze begro
ting zijn in juli jl. bij de behandeling
van de kadernota unaniem door de
gemeenteraad vastgesteld.
De woonlastendruk voor de inwoners
stijgt slechts beperkt ten opzichte van
2018. Het tarief voor de rioolheffing
blijft gelijk, de OZB stijgt met de infla
tiecorrectie en door effectief afval te
scheiden heeft u als inwoner zelf het
tarief van de afvalstoffenheffing in
de hand, daarnaast wordt de honden
belasting afgebouwd.
In de komende periode wordt er

SGP

Pro Krimpenerwaard

Deltaplan communicatie
Gemeente Belang
Krimpenerwaard

o.a. ingezet op het verbeteren van de
(digitale) dienstverlening, een betere
bereikbaarheid en ontsluiting van de
Krimpenerwaard en meer inzet voor
duurzame energie. Daarnaast is het
voorzieningenniveau in de kernen
gelijk gebleven.
Zie hier het resultaat van het beleid
van Gemeente Belang Krimpener
waard en haar coalitiepartners. Zoals
bekend is Gemeente Belang Krimpe
nerwaard met twee wethouders in het
college vertegenwoordigd, Lavinja
Sleeuwenhoek en Leon de Wit.
Gemeente Belang Krimpenerwaard is
er dan ook trots op dat deze raadsperi
ode afgesloten wordt met een structu
reel sluitende (meerjaren) begroting.
Ondernemende politiek daar gaat de
Gemeente Belang Krimpenerwaard
voor, niet op zoek gaan naar de onmo
gelijkheden maar naar de mogelijk
heden en kansen voor onze
gemeente, dat is de uitdaging waar
voor we staan.
Meer informatie op www.vgbk.nl
Willem Schoof Fractievoorzitter
Gemeente Belang Krimpenerwaard

De eerste begroting van het nieuwe
college ziet er redelijk uit. Qua cijfers
dan. Onze gemeentelijke begroting
schrijft ieder jaar zwarte cijfers. En
ook steeds hogere cijfers. Toch is er
geen reden om al te hard te juichen.
Een deel van de grote(re) overschot
ten wordt door ú betaald. De OZB
stijgt. De afvalstoffenheffing stijgt.
De begrafenisrechten stijgen. De
toeristenbelasting stijgt (daar betaalt
u dan weer niet voor). De havengel
den stijgen. Dat is allemaal niet zo
leuk. En wat de SGP betreft ook niet
zo nodig. O ja, de hondenbelasting
daalt. Laat dat nu juist het gevolg zijn
van een voorstel dat de SGP vorig
jaar deed. Over die andere belas
tingen gaat de SGP het zeker nog
hebben. Zoals de rioolbelasting voor
niet-aangesloten (agrarische) perce
len. Daar moeten we ook vanaf.

ren naar onze inwoners. De mond
vol van ‘samen’, maar het in de prak
tijk niet samen doen: daar schieten
we niets mee op. Dat weten onze
winkeliers die zich hebben verzet
tegen de zondagsopenstelling. Dat
weten ook alle inwoners, na de plot
selinge plannen voor 200 hectare
aan woning- en kantoorbouw in onze
groene polder. Een deltaplan voor
communicatie met en participatie
van inwoners bij belangrijke ontwik
kelingen is nodig. Voordat er nog
meer dijken doorbreken.
Over bereikbaarheid, zorg, economie
is de begroting minder uitgesproken.
Daar zullen we het bij de begrotings
behandeling dan ook zeker over
hebben.
Volg ons op
www.sgp-krimpenerwaard.nl

Dat zijn de cijfers. Belangrijker is de
inhoud. Wat de SGP betreft komt er
een stevige inzet op het echt luiste

De VVD maakt zich ook al jaren hard
voor een vitale gemeente met een
goede bereikbaarheid. Dat vraagt
om een visie op de toekomst. Zonder
bereikbaarheid staat alles stil. Dat
betekent niet dat de VVD alles wil
asfalteren en volbouwen, dat is ook
niet de kracht van de
Krimpenerwaard.

Het CDA vindt het niet juist dat de
circa € 3 miljoen aan meevallers
bijna volledig gebruikt wordt om de

Het is helaas nodig dat er een nieuwe
coalitie en nieuw college geformeerd
wordt. Het CDA maakt zich sterk

Pro Krimpenen 1aard

In het gepresenteerde collegepro
gramma (vervolg op het coalitieak
koord) en de meerjarenbegroting
ontbreekt een inspirerende visie op
alle terreinen van beleid. De lokale
democratie wordt ingeperkt. Geen
passend antwoord op veiligheid,
sociaal beleid, dierenwelzijn/biodi
versiteit en milieu. De coalitie, die
onder leiding van de VGBK risicovol
tot stand kwam, is na een half jaar
haar meerderheid kwijt. Hierdoor
komt het coalitie- en collegepro
gramma te vervallen, de bouwste

De Christenunie

Stilstand is immers achteruitgang.
1aard energie duurzaam op te wek
Pro Krimpenenl\meer
duurzaam sociaal
ken, gaat de gemeente Krimpener
En we moeten de kansen pakken,
c::::tF
waard zelf het goede voorbeeld
die zich voordoen!
geven. Doet u mee?
In het collegeprogramma en de bij
behorende begroting 2019-2022
3. Een vitale economie
klinken de geluiden door, waarvoor
We ondersteunen het stimuleren
de ChristenUnie zich hard maakt:
van nieuwe recreatieve projecten,
en onderschrijven de aandacht voor
nieuwe initiatieven in het Leerwerk
1. Een krachtige samenleving
bedrijf. Onderwijs, ondernemers en
Dit vinden we prachtig terug in het
project “Eén tegen eenzaamheid”, of gemeente gezamenlijk!
in het programma “Iedereen kan
meedoen”, waarin we samen werken Krimpenerwaard staat er financieel
goed voor. Het gaat wat de Christen
aan een toekomstbestendig sociaal
Unie Krimpenerwaard betreft echter
domein.
om meer: ook om zorg voor de
schepping en omzien naar elkaar.
2. Een duurzame en toekomst
bestendige leefomgeving
Fractie ChristenUnie
We blijven investeren in duurzame
Krimpenerwaard
landbouw. En met de plannen om de
Ton van Dorp
CO2-uitstoot terug te dringen en
�

oeververbinding ook een stevig aan
tal woningen te mogen bouwen.
Zodat we ook in de toekomst een
vitale en financieel gezonde
gemeente kunnen blijven.
De komende jaren zet de VVD zich
weer vol energie in om de Krimpe
nerwaard daadkrachtig, financieel
gezond, leefbaar en veilig te houden.

Wel ziet de VVD het als unieke kans
om met de lobby voor een tweede

Met elf fracties blijken langdurige
vergaderingen eerder regelmaat dan
uitzondering.
De ChristenUnie mist in de raad het
“wij-gevoel”: het gezamenlijk opko
men voor de belangen van burgers
en bedrijven in onze gemeente.
Daarom doen we een oproep om
SAMEN op een positieve wijze het
goede te zoeken, om met elkaar
MET AMBITIE VERDER te gaan.

PVDA

Het kan beter

Met elkaar, voor elkaar!

Midden in een bestuurlijk onzekere
periode ligt de begroting 2019 ter
besluitvorming voor. De gemeente
staat er in financieel opzicht goed
voor: de begroting is meerjarig slui
tend en er zijn voldoende reserves.

nen onder de meerjarenbegroting
binnen 3 weken, zonder effecten
2019-2022. De begroting zal voor
onderzoek, een besluit nemen. Die
l\
kennisgeving worden aangenomen,
VINEX-locatie komt tussen Krimpen
duurzaam sociaal
om later een aangepaste begroting
a/d Lek en Krimpen a/d IJssel, aan
c::::tF
sluitend aan het verstedelijkte wes
vast te stellen. Eerst moet een on
telijke gebied. Pro Krimpenerwaard,
afhankelijke verkenner onderzoek
de beschermer van de groene pol
doen naar een nieuwe coalitie en
bijpassend akkoord op hoofdlijnen.
der, komt hiertegen in actie. Deze
Wij zijn voor openbaar coalitieover
plannen zijn in strijd met de vastge
leg, een raadsbreed programma
stelde Woonvisie (bouw van 3.000
op hoofdlijnen en bestuurders die
woningen tot 2030) en het nog vast
hierbij passen.
te stellen Panorama Krimpener
waard (uitwerking van de strategi
De VGBK, VVD, CU, Lokaal op 1 heb
ben besloten om in te stemmen met
sche visie). Wij willen het Groene
een oeververbinding tussen Krim
Hart groen en open houden.
pen aan de Lek en Ridderkerk en
Wij hebben werkbare alternatieven
daaraan gekoppeld de bouw van
voor de ontsluiting van het gebied
10.000 extra woningen op 200 ha
voorgesteld. Reageren:
info@prokrimpenerwaard.nl
bouwgrond. U bent hierover niet
website www.prokrimpenerwaard.nl
geraadpleegd en de raad moest,

voor een college met meer draag
vlak, waar bij elk onderwerp het
belang van onze inwoners en onze
kernen echt vooropstaat. Denk hier
bij aan de terugkeer van servicelo
ketten in de kernen, spreekuren van
collegeleden in de kernen, snellere
afhandelingen van (bouw)aanvra
gen, meer betaalbare woningen,
eerlijker en begrijpelijke toewijzing
van subsidies en financieel gezonde
welzijnsstichtingen. Ook de lokale
ondernemers kunnen en moeten
meer bij de besluiten worden betrok
ken. Tot slot vraagt het groenonder

houd echt nog meer aandacht om in
ieder geval terug te komen op het
niveau van voor de herindeling (en
nog beter).
Wat het CDA betreft gaan we met en
voor de inwoners en ondernemers
echt bouwen aan onze woonkernen
en werken aan een betrouwbare
gemeente met bestuurders die
bereikbaar en aanspreekbaar zijn.
Jan Dekker fractie voorzitter CDA

Lokaal Op 1 gaat voor verbetering
dienstverlening

�

“Met ambitie samen verder” is de
titel van het coalitieakkoord. Nu
blijkt er een nieuwe verkenning
noodzakelijk omdat de coalitie haar
meerderheid heeft verloren. Met
belangstelling wachten we de resul
taten van de verkenner af.

CDA

reserves en voorzieningen extra aan
te vullen. Daarnaast wordt er in 2019
rekening gehouden met bijna 10%
meer ambtenaren, terwijl dit niet de
bedoeling was van de herindeling.
Het CDA zou liever een deel van die
kosten besteden aan meer subsidies
voor verenigingen en stichtingen.
Ook willen we een deel gebruiken
voor lastenverlaging voor de
inwoners.

ChristenUnie

ChristenUnie

Gemeente Belang
Krimpenerwaard

VVD slaat een brug naar de Toekomst!
tige overheid met minder betutteling
en meer (keuze)vrijheid!
De versplintering van de politieke
partijen baart ons om die reden dan
ook zorgen.
Wel zijn wij blij met de verruiming
van de openingstijden op zondag.
Eén van onze speerpunten. Het liefst
zouden we alle ondernemers hele
maal vrijlaten om zelf te bepalen hoe
zij ondernemen, maar het is een
goed begin.

Geen vinex wijk, maar een groen kloppend hart

Samen verder

VVD

Net als voorgaande
jaren heeft onze
gemeente een slui
tende begroting,
zonder dat er een
greep uit de alge
mene reserve hoeft
te worden gedaan. Dit is het resul
taat van het zorgvuldige financiële
beleid van VVD Wethouder Ria
Boere en het ambtelijke team.
De VVD staat voor een daadkrach

Lokaal Op 1

De kadernota gaf het al aan, een dege
lijke begroting. Echter, met enkel klop
pende cijfers krijg je geen tevreden
inwoners. Er heerst veel onzekerheid
onder onze inwoners.
Jongeren vertellen ons voortdurend
dat er een tekort is aan betaalbare
woningen. In onze gemeente staan
nagenoeg geen woningen te koop die
financierbaar zijn met een modaal
inkomen.
Steeds meer ouderen geven aan dat
zij maar nauwelijks kunnen rondko

men. Het aantal mensen die gebruik
maakt van de voedselbank groeit nog
steeds. Er is sprake van oplopende
kinderarmoede. Mantelzorgers lopen
tegen de grens van hun kunnen aan.
Het doel van de decentralisatie betere
zorg, toegesneden op de wensen en
behoeften van de mensen zelf staat
onder druk.
Bewonersparticipatie blijft te veel
hangen op het niveau van: ‘u mag
inspreken omdat wij verplicht zijn dit
te organiseren, maar het plan is allang
gemaakt’. Met als gevolg een overvolle
publieke tribune met ontevreden
bewoners.
Het kan beter. Luister naar onze inwo

ners, luister naar onze winkeliers, luis
ter naar de bedrijven. Niet iedere wens
kan worden gehonoreerd. Maak dui
delijk waarom een keuze is gemaakt.
We gedragen ons nog steeds niet als
één gemeente. Op veel terreinen is
er nog een gevoel van ongelijkheid.
Lastige vragen zoals het bouwen van
betaalbare woningen, betaalbare
duurzaamheid, bereikbaarheid die
aansluit op de waarde van de Krimpe
nerwaard, kwaliteit van de openbare
ruimte, eenheid in subsidies, vragen
om een actief beleid. Hier kosten
bewust mee om gaan zonder de
belangen van onze inwoners uit het
oog te verliezen - daar gaat het om.

Voor het eerst buigt Lokaal Op 1 zich
over de begroting 2019 van de
gemeente Krimpenerwaard. Een slui
tende begroting vol goede voorne
mens, maar wat wil “Lokaal Op 1?”
De dienstverlening aan onze inwo
ners blijft voor ons een belangrijk
item. Het college wil de digitale
dienstverlening verbeteren, een
goede zaak, maar digitaal alleen
volstaat niet en gaat ook niet altijd
goed. Wij als “Lokaal” willen meer en
zijn tegen digi-dwang.
Lokaal Op 1 zal zich blijven inzetten
voor uitbreiding van de Loketfunctie,
daarbij komt dat de schriftelijke
klachtenafhandeling ook niet altijd
goed gaat. Wethouders moeten aan
spreekbaar zijn voor iedereen, dus
een spreekuur in iedere kern zou een
goed begin zijn. Veel meer zal moe
ten worden ingezet op: Hoe kan ik de
inwoners van dienst zijn, dus denken
in “kansen en mogelijkheden.”

Bij het subsidiebeleid zal gekeken
moeten worden naar harmonisatie
binnen de gebieden. Daarnaast moet
er ruimte zijn voor nieuwe initiatie
ven. Lokaal Op 1 is het niet eens met
de standaard 50% co-financiering
van nieuwe projecten.
Bij zorg op maat moeten de vragen
zijn: waaraan hebben mensen
behoefte en wat is nodig om mensen
zelfstandig te kunnen laten functio
neren? Onnodige bureaucratie moet
vermeden worden. Wij blijven stre
ven naar een HAP binnen onze
gemeente-grenzen.
Onderhoud van het openbaar groen
is een voortdurende bron van zorg
voor Lokaal Op 1, telkens weer vra
gen wij daar aandacht voor.
Lokaal Op 1 is voor een betere ont
sluiting van de Algeracorridor. Bouw
locaties moeten over alle kernen ver
spreid worden. Dat geeft behoud van
vitale kernen met winkels, scholen
en andere voorzieningen.

D66

Inzetten op groen, duurzaam
en inclusief

Goed dat de Krimpenerwaard een
meerjarig positief begrotingssaldo
laat zien. De afgelopen periode zijn er
in de Krimpenerwaard veel nieuwe
ontwikkelingen in gang gezet, te den
ken valt aan de mogelijkheid tot zon
dagsopenstelling van de supermark
ten, het voor de eerste keer hijsen van
de regenboogvlag op 11 oktober
jongstleden en de start met het
opstellen van cultuurbeleid. Wat D66
betreft is het goed om te zien dat er
ook steeds meer ingezet wordt op
duurzaamheid, de energietransitie en
de verkenning van de uitbreiding van
het netwerk van OV. Initiatieven
rondom duurzaamheid en natuuront
wikkeling verdienen wat D66 betreft
een stimulans. Zo is er bijvoor
beeld budget opgenomen in de begro
ting om projecten voor de opwekking
van duurzame energie te faciliteren.
D66 vindt het van belang dat inwoners
hier ook bij betrokken worden.
D66 is voor een inclusieve samenle
ving waarin iedereen mee kan doen,

zorg voor inwoners die dat nodig heb
ben vinden we van groot belang. Hier
zullen we op blijven letten. Op het
gebied van subsidies pleit D66 voor
een heldere voorlichting en een een
voudige werkwijze voor maatschap
pelijke aanvragers. Welzijns- en sport
voorzieningen zijn van onschatbare
waarde voor de sociale participatie
binnen en tussen de kernen, wij willen
dan ook dat zij goed ondersteund
worden. Ook wil D66 graag jongeren
behouden in de Krimpenerwaard; snel
internet, goed openbaar vervoer en de
realisatie van starterswoningen in het
kader van de woonvisie zijn hiervoor
noodzakelijk. Tot slot zullen we aan
dacht blijven vragen voor de verkeers
veiligheid, in de Krimpenerwaard.

Lees verder op de volgende pagina

