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Van het bestuur, door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Voor u liggen de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie Ouderkerk. 
Voorafgaand aan dit schrijven heeft de fractie veelvuldig gesproken, en de nodige 
vraagtekens gezet bij diverse onderdelen.  
Een groot deel van deze vragen is vooraf beantwoord en meegenomen in 
onderstaand verhaal. Toch zijn er ook een aantal zaken blijven liggen welke toch 
onze aandacht verdienen. Kortom: werk aan de winkel.................. 
Een woord van dank richting (steun)fractie is hier zeker op zijn plaats:  
Dank voor de vele uren die jullie hierin gestoken hebben voor het nut van de gehele 
gemeente Ouderkerk. 
Namens het bestuur sluit ik mij aan bij de woorden uit Spreuken 3 die Elisabeth 
onderaan deze brief citeert. 
 

Algemene Beschouwingen 2010 
 
Geachte voorzitter, college, griffier, collega raadsleden, dames en heren, 
 
Inleiding 
25 september jl. stond onze fractie met een kraam op de braderie in Gouderak.  
Wij presenteerden daar ‘vraag en antwoord’. 
De vraag luidde: “Is politiek taai”? Het antwoord daarop was: “Dat vraagt om een 
vaste hand”. Over de vraag ga ik hier vandaag niets zeggen, daar mag u uw eigen 
beeld bij vormen. Het gaat mij om het antwoord. 
 
Dit jaar stonden we twee maal in het stemhokje om met vaste hand een vakje rood te 
kleuren. Stabiliteit was bij beide verkiezingen een veel voorkomend woord. Onze 
gemeente heeft een nieuwe coalitie gekregen in een roerige tijd. Om stabiliteit te 
brengen is, figuurlijk, een vaste hand en een duidelijke koers nodig. Er zullen 
beslissingen moeten worden genomen op allerlei terreinen. Voor zowel raad als 
college ligt hier een opgaaf. Wij als ChristenUnie weten ons daarbij gesterkt door 
Gods woord, dat inzicht en wijsheid geeft. En dat ons doet beseffen dat we een taak 
hebben zoals beschreven in Micha 6:8: het gaat om recht en gerechtigheid doen aan 
de armen en verdrukten, om rechtvaardig te besturen, om trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van God.  
 
Bij deze begrotingsbehandeling draait onze algemene beschouwing om drie punten 
te weten:  
- een overheid ten dienste van haar burgers; 
- een duurzame leef- en woonomgeving; 
- een betrokken, zorgzame samenleving. 
 

Een overheid ten dienste van haar burgers 
Het coalitieprogramma beschrijft dat de gemeente Ouderkerk een dienstbare 
overheid wil zijn. In het collegeprogramma wordt dat vertaald. Dit gaan we terug zien 
in het nog nauwer betrekken van inwoners, verenigingen en bedrijven bij de 
planvoering van projecten, het beheer en uitvoering van de gemeentelijke taken.  



Het college wil hiertoe jaarlijks een bijeenkomst beleggen met de verenigingen, per 
jaar 2 wijkbezoeken, en per kwartaal een bedrijfsbezoek. De ChristenUnie vindt dit 
een goed streven; op deze manier wordt er een brug geslagen tussen inwoner en 
college. Ook de communicatie naar de inwoners krijgt een prominente plek; dit door 
middel van een nieuw communicatiebeleidsplan en een meer in het oog springende 
gemeentepagina. Tegelijk lezen we dat voor nieuwe ambities op dit terrein financieel 
vooralsnog geen ruimte is.  
 
De ChristenUnie is er een voorstander van om inwoners aan te sporen zelf informatie 
te zoeken; eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
De gemeentelijke website biedt daartoe nog meer gelegenheid. De website heeft al 
een verbeterslag ondergaan, maar biedt nog meer mogelijkheden. Te denken valt 
aan aparte buttons voor de meest actuele onderwerpen. Een doelstelling die 
genoemd wordt is de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daarvoor wordt 
toegewerkt naar een gemeentelijke organisatie met één front-office om de 
dienstverlening te versterken. In het collegeprogramma wordt niet meer gesproken 
over een dienstverleningsmanifest, terwijl dit juist bij uitstek een manier is om 
afspraken vast te leggen en je daaraan als gemeente te verplichten.  
 
Dienstbaar opstellen houdt ook in: rekening houden met verdeling van lasten en 
tarieven. Lastenverhogingen mogen niet zonder meer de sluitpost zijn van de 
begroting waarmee naar believen tekorten worden gedekt. Het staat voor de 
ChristenUnie vast dat het voorstel tot verhoging van de begrafenisrechten met 5% 
extra geen optie is. 
De kosten voor het leerlingenvervoer zijn dermate hoog, dat gedacht wordt aan een 
eigen bijdrage. Het gesprek hierover wordt nog gevoerd. Het is voor ons belangrijk 
dat leerlingenvervoer voor de kwetsbare groep mogelijk blijft en dat het ook voor 
mensen op bijstandsniveau haalbaar is. 
Bij genoemde onderwerpen hebben wij de volgende vragen: 
- (1) Hoe denkt het college vorm te geven aan de wijkbezoeken? En welk 

resultaat heeft het college daarbij voor ogen?  
- (2) Hoe denkt het college de ambities vorm te geven m.b.t. communicatie 

wanneer er geen geld voor is? 
- (3) Hoe denkt het college vorm te geven aan één loketfunctie?  
- (4) Waarom is het dienstverleningsmanifest los gelaten? 

 
Een duurzame leef- en woonomgeving 
In de programmabegroting wordt gesproken over de Structuurvisie. De structuurvisie 
is een instrument om ambities en visie, in verband met de leef- en woonomgeving, 
vast te leggen. 
Het Veenweidepact mag niet onbesproken blijven. De tekst uit het regeerakkoord 
baart ons zorgen. In de programmabegroting wordt vermeld dat Rijk en Provincie 
aandacht moet houden voor de agrariërs en particulieren. 
Het college streeft naar structurele verbetering van veiligheid, uiteraard! Daarom 
vraagt mijn fractie blijvende aandacht voor de toenemende verkeersbewegingen op 
de dijken door de aanleg van de ZuidWestelijke Randweg. 
 
Ook bij deze onderwerpen een aantal vragen: 
- (5) Wanneer wordt er met de raad over de structuurvisie gesproken?  
- (6) Hoe denkt het college om te gaan met onze agrariërs en particulieren 

m.b.t. het Veenweidepact in het licht van het regeerakkoord? 



- (7) Voor het Havenfront wordt een promotiecampagne gevoerd, een goed 
initiatief; waarom niet ook voor de overige Hollandse IJsselprojecten? 
‘Ouderkerk op de kaart zetten’ heet dat. 

- (8) Heeft het college al nagedacht over oplossingen om de toenemende 
verkeersdruk op de dijken door de aanleg van de ZWR terug te dringen? Zo 
ja, waaraan denkt het college dan, zo niet, wanneer denkt het college hier 
mee wel te starten? 

 
In het kader van veiligheid dient mijn fractie graag een voorstel in: 
- Wanneer de afvalcontainers worden opgehaald, worden deze in Lageweg en 

door dijkbewoners op de rijbaan geplaatst. Zeker tijdens de donkere maanden 
van het jaar vallen, mede door de kleur, de containers niet op en worden zij 
regelmatig geraakt door auto’s, met alle gevolgen vandien.  

- Wij stellen voor om nieuwe containers standaard te voorzien van een 
reflecterende strook aan beide zijkanten, en losse reflectiestroken gratis ter 
beschikking te stellen zodat deze op de containers geplakt kunnen worden. 

Graag een reactie van de overige fracties en het college hierop. 
 

‘Bouwen voor de vraag’ is iets waar de ChristenUnie voorstander van is. Een nieuwe 
Koningin Wilhelminaschool met woningen daarboven biedt daarvoor ruimte. Qua 
Wonen heeft voor de woningen al een plan klaarliggen. In de bezuinigingsvoorstellen 
wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe school een jaar door te schuiven, 
met daarmee dus ook nieuwe woningen en opbrengsten. 
- (9) Is er met de school en Qua Wonen gesproken over het uitstellen van de 

bouw? 
- (10) Is uitstel voor de school verantwoord? 
- (11) Kan het college toezeggen dat in 2011 in ieder geval alle procedures 

worden doorlopen en vergunningen worden verstrekt zodat er ook 
daadwerkelijk in 2012 met de bouw kan worden begonnen? 

 
Voor een goed ondernemersklimaat geven wij er de voorkeur aan om bij 
aanbestedingen, zoals bij het Havenfront, ook plaatselijke ondernemers een goede 
kans te geven. 
Het expliciet noemen van de lobby voor Veerstalblok doet ons deugd. Middels een 
presentatie hebben wij begrepen dat er een groot bedrag beschikbaar is uit 
Europese subsidies. 
 
 - (12) In hoeverre maakt het college hier daadwerkelijk gebruik van? 
 - (13) Wil het college activiteiten ontplooien om plaatselijke  

ondernemers middels actieve informatieverstrekking te activeren in  
te schrijven op aanbestedingen? 

 
Goed openbaar vervoer is voor onze inwoners belangrijk. Dat onderschrijft ook het 
college. Bij de kadernota van dit voorjaar is een amendement aangenomen met een 
aanpassing van de tekst, waarin verwoord wordt dat er wordt gestreefd naar herstel 
van de geschrapte ritten. Daarvan zien we nu niets terug. Minimaal behoud van wat 
er is, is niet voldoende.  
De geschrapte rit moet terugkomen. Wij dringen er bij het college op aan hierover de 
gesprekken te gaan voeren, zoals toegezegd bij de kadernota. 



- (14) Kan het college toezeggen de nodige acties bij met name de provincie uit 
te zetten om tot een uitbreiding van het openbaar vervoer te komen? 

 
Een betrokken, zorgzame samenleving 
De samenleving zijn we met elkaar, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. In 
een Centrum voor Jeugd en Gezin kan die zorg worden gedeeld. Al tijden liggen de 
plannen voor het CJG stil. En nu pas op de agenda voor eind 2011. De Christen Unie 
vindt dit ongewenst. 
- (15) Hoe gaat het college het CJG in Ouderkerk gestalte geven? 
- (16) Kan dit niet in K5 verband worden opgepakt? 

De zorg voor onze jeugd komt tot uiting in het jeugdbeleid en de extra uren voor de 
jongerenwerker die nu in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Daar zijn wij blij 
mee. Voor mijn fractie is ouderenbeleid een net zo belangrijk item, en wij vragen 
daarvoor dan ook in de nabije toekomst aandacht voor in de commissie W&O. 
 
Als bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld om het schoolzwemmen af te schaffen. 
Hiermee laat het college beleid los dat is opgesteld na het wegsaneren van het 
zwembad in Ouderkerk a/d IJssel. Wij hebben bij dit voorstel de volgende vragen: 
- (17) Hoe waren de reacties van de scholen hierop? 
- (18) Wat betekent afschaffen van de zwemlessen voor het zwembad “de 

Baan” in Gouderak? 
- (19) Wat, als in plaats van zwemmen, gymlessen worden gegeven? Dan moet 

de gymzaal worden gehuurd. Welke kosten brengt dat met zich mee? 
 

Tijdens de behandeling van de kadernota is al verzocht om na te denken over een 
bezuinigingsprocedure. Wat we nu zien zijn bezuinigingen die, naar ons idee, niet 
gebaseerd zijn op beleid. Of misschien zien wij dat niet en kan het college uitleggen 
waarom en hoe ze tot deze voorstellen zijn gekomen.  
 
Wij begrijpen dat een sluitende meerjarenbegroting noodzakelijk is. Echter, voor wij 
verder uitspraken doen over de begroting wachten wij eerst de beantwoording af van 
het college. 

- (20) Kan het college toelichten hoe zij tot de thans voorliggende 
 bezuinigingen is gekomen? 
- (21) Waarom is er niet gekozen voor een pakket aan bezuinigingen 
 waaruit ‘gekozen’ kan worden zoals eerder in de commissie FEA en bij 
behandeling van de kadernota toegezegd? 
 

Voorzitter, zoals geschetst leven we in een roerige tijd. Een vaste hand is nodig om 
koers te bepalen en in te zetten. Juist in deze tijd moet het college niet alleen 
bestaand beleid verder uitvoeren en uitbouwen, maar ook creatief omgaan met 
kansen mogelijkheden. Dat dat niet eenvoudig is, is evident. 
Wij wensen u, het college, de raad en de ambtenaren dan ook wijsheid toe, en 
bovenal Gods zegen. Daarbij voeg ik graag de woorden uit Spreuken 3: 5,6: 
“Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”. 

 
ChristenUnie Ouderkerk; Arie Burger, Arjan Halma, Elisabeth van Zijl - 11 nov. 2010 
 

Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Elisabeth van Zijl  
(elisabeth.vanzijl@ouderkerk.christenunie.nl).Website: www.ouderkerk.christenunie.nl 


