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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
De vakantie is nog maar net achter de rug, en de meesten van ons zijn al weer volop aan het werk! 
Dat mag u inderdaad ook van de ChristenUnie verwachten, want zoals u misschien wel weet komen er 
weer gemeenteraadsverkiezingen aan en wel op 3 maart 2010. 
Fractie en bestuur hebben dus geen tijd te verliezen.  
Inmiddels zijn er 3 commissies in het leven geroepen en zijn zowel het programma als de kandidatenlijst 
al grotendeels gemaakt; daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor de promotie van onze partij. 
Het is goed om u nu alvast op te roepen voor een extra ledenvergadering op 17-11-2009 DV waarbij 
de verschillende commissies hun activiteiten zullen presenteren aan de leden. 
Dit jaar zal niet alleen het verkiezingsprogramma online worden gezet, maar er zal ook een 
‘standpuntenlijst’ worden samengesteld, waardoor u op een eenvoudige manier meer te weten kan 
komen over onze standpunten. Wij houden u op de hoogte! 
 
Uit de fractie door Floor Brouwer, fractievoorzitter 
K6 of K5 of K4 of K2 of……? 
Het blijft spannend rond de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard. Naast de 
opties K5 en K6 (K5+Krimpen aan den IJssel) kwamen Nederlek en Krimpen aan den IJssel met hun 
onderzoek naar samenvoeging van hun gemeenten. Schoonhoven vindt dat K2-plan wel een acceptabel 
idee en ziet, daarvan uitgaande, wel iets in een K4-gemeente: Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven 
en Vlist. De verwarring neemt alleen maar toe en dat is ongunstig voor de Krimpenerwaard. De K2-optie, 
die in geheim overleg was voorbereid, deed ook bij ons veel stof opwaaien. Wij kunnen het niet 
waarderen dat men met ons en de andere gemeenten samenwerkt en ondertussen in stilte een andere 
koers uitzet. Ook voor de omgang met elkaar als gemeenten en raden gelden naar onze mening 
ethische normen. 
 
Tijdens een hoorzitting in het provinciehuis van de Statencommissie Bestuur & Middelen op 31 augustus 
jl. heeft de ChristenUnie, mede namens de SGP, zware kritiek geleverd op de gevolgde procedures door 
de provincie en de Commissie Leemhuis. We gaven de commissie mee dat wij er primair voorstander 
van zijn om de samenwerking van de K5 voort te zetten en uit te breiden en dan in 2012 bij de evaluatie 
te bepalen hoe het verder moet. Dit dient als een volwaardige optie te worden meegewogen. In het geval 
er toch een fusie van gemeenten moet komen dan hebben wij een voorkeur voor de K6: alle gemeenten 
in de Waard samenvoegen. Voor een K4 en K2 voelen wij vooralsnog niet. De PvdA opteert voor een 
fusie tot K5, terwijl VVD en CDA ook de K6 bespreekbaar vinden. 
De Statencommissie heeft vervolgens op 2 september jl. vergaderd en inderdaad nogal wat kritiek 
geleverd op de gevolgde procedures. Maar er tekent zich toch een meerderheid af voor een fusie, van 
welke omvang dan ook. Gedeputeerde Staten (GS) hebben inmiddels op 15 september de zogenaamde 
Arhi -procedure in werking gezet, met alle termijnen voor het fusieproces. Deze planning loopt uit op een 
fusie per 1 januari 2013, waarbij in november 2012 verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden 
gehouden. Op 30 oktober zal een deputatie van GS met alle Colleges van B & W van de K6-gemeenten 
spreken. De vragen die daarbij aan de orde zullen komen zullen ook de aandacht van de raad hebben. 
Het blijft spannend! De fractie zal alles alert blijven volgen en waar nodig activiteiten ontwikkelen.  
  
Ontwikkelingen rond het Veenweidepact (VWP) 
Zoals bekend heeft de raad van Ouderkerk in 2008 de medewerking aan het Veenweidepact 
opgeschort. Gesprekken met de raad en schriftelijk overleg met de Strategiegroep hebben niet tot een 
oplossing geleid, vooral omdat de Strategiegroep er geen heil in zag verder op de Ouderkerkse wensen 
en vragen in te gaan. De volgende stap is bemiddeling, de weg die men ook voor de 
landbouworganisaties LTO en AJK is gegaan. In hun geval is in overleg een bemiddelaar benoemd. 
Voor bemiddeling tussen de Strategiegroep en Ouderkerk heeft de Strategiegroep zonder inbreng van 
Ouderkerk nu de heren M. Houtman, burgemeester van Nieuw-Lekkerland, en J.J. Helder, oud-Statenlid 
van Zuid-Holland benoemd. Hun opdracht is te bewerkstelligen dat Ouderkerk zo mogelijk voor eind 
2009 weer gaat meewerken aan het Veenweidepact. De bemiddelaars zullen in hun werk worden 

 
 



begeleid door de heren Evertse en Oosters vanuit de Strategiegroep en door 3 Ouderkerkse raadsleden: 
‘onze’ Arie Burger, Anneke Voorbach van de VVD en Jan Willem van der Ham van de SGP. Wij wensen 
de bemiddelaars en hun begeleiders wijsheid toe voor die niet eenvoudige taak. De ChristenUnie is er 
uitermate benieuwd naar of er voor Ouderkerk en de Strategiegroep aanvaardbare voorstellen op tafel 
zullen komen.  
Intussen rijdt de Veenweidepact-trein door. De onzekerheid is voor alle betrokkenen heel vervelend. 
Verschillende agrariërs, ook in Gouderak, hebben hun bedrijven of een deel daarvan via DLG aan de 
provincie verkocht. Anderen zijn in onderhandeling. Weer anderen zijn nog lang niet zover. Vooral onder 
de politieke druk van Ouderkerk blijken de aanbiedingen soms beter uit te vallen, alhoewel die niet voor 
alle bedrijven acceptabel zijn. In die gevallen dat de agrarische gebouwen buiten de deal blijven is het 
van groot belang welke bestemmingen daaraan gegeven kunnen worden. Daarbij komt vooral de 
gemeente in beeld. De ChristenUnie zal zich ook blijven inspannen voor positieve medewerking 
daaraan.  
 
Ontwikkelingen Gouderak-centrum 
De bouw van het Multifunctionele Gebouw in Gouderak (MFGG) vordert gestaag. De ingebruikname, 
waarnaar al lang genoeg is uitgekeken, komt in zicht. Dan zullen de School met de Bijbel, de o.b.s. De 
Kranepoort, de Peuterspeelzaal en de bibliotheek er in trekken. Daardoor komen de huidige locaties vrij. 
Daarop zullen, na sloop van de gebouwen, woningen worden gerealiseerd. Na een (veel te) lange 
periode zonder woningbouw in Gouderak zullen dan weer de broodnodige woningen worden gebouwd. 
Naast de nieuwe woningen in de Zellingwijk vormen deze een welkome aanvulling op de 
woningvoorraad in deze kern. Dat is essentieel voor de sociaal-economische vitaliteit van de kern. Wel is 
van het groot belang dat er integraal naar de plannen gekeken wordt zodat in de behoefte per soort 
woningen zal worden voldaan en er ook een bijdrage wordt geleverd aan de verfraaiing van Gouderak. 
Aandacht voor parkeer- en groenvoorzieningen is daarbij een must. Het overleg en de besluiten 
daarover zullen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van Gouderak. Wij hopen dat de recessie of 
andere financiële hindernissen niet tot vertraging zullen leiden. Een spannende maar hopelijk mooie 
periode is in aantocht! 
 
En verder…………….. 
- Het ligt in de bedoeling dat aangrenzend aan het MFGG en het zwembad een trapveld wordt 

aangelegd, dat tevens dient als uitbreiding van het schoolplein. 
- De economische recessie heeft ook grote invloed op de overheidsbudgetten; zo zal de uitkering uit 

het gemeentefonds de komende jaren onder druk komen te staan, met alle gevolgen voor de 
gemeentelijke begrotingen.  

- Gezien de ontvangen informatie zijn de verwachtingen ten aanzien van een eenmalige financiële 
bijdrage van het rijk voor Ouderkerk positief. 

- De Stuurgroepen van de Dorpsvisie in Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel hebben prioriteiten 
voorgesteld ten aanzien van de Economische Dorpsvisie; ons College gaat daarmee aan de slag. 

- De aanbesteding van de begraafplaats aan de Lageweg heeft inmiddels plaats gevonden; enige 
problemen zijn opgelost, zodat de opdracht tot aanleg verstrekt kan worden. Onderzocht wordt op 
welke wijze de overlast door vrachttransporten bij het ophogen van het terrein van de begraafplaats 
tot een minimum beperkt kan worden. 

- De fractie van de ChristenUnie staat open voor gesprekken over zaken en problemen waar u in de 
gemeente tegenaan loopt. U kunt er op rekenen dat wij daar serieus op ingaan en zo nodig met klem 
bij de betreffende instantie aan de orde zullen stellen.  

- De raad van Ouderkerk heeft via een motie er bij alle Gemeenschappelijke Regelingen, waaraan de 
gemeente deelneemt, op aangedrongen strak de hand aan de financiële pols te houden. 

- De raad heeft aan de K5 gemeld dat de te verwachten overschrijdingen ten opzichte van de 
begroting 2009 eerst en vooral in eigen huis dienen te worden opgevangen. 

- Half oktober wordt aan de raad de begroting voor 2010 ter beschikking gesteld; de fracties staan dan 
weer voor de opgave die te bestuderen en via de begrotingsbehandeling op 12 november a.s. de 
eigen visie te geven en op de plannen te reageren, wijzigingen resp. aanvullingen aan te dragen. Via 
een aparte Nieuwsbrief zult u snel over de ChristenUnie standpunten woorden geïnformeerd. 

 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Floor Brouwer (0180-683292,   
floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ). Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl 


