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  NIEUWSBRIEF, Jaargang 7, nummer 5, november 2008  
 
Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
In de afgelopen weken hebben fractie en steunfractie heel wat uren gebruikt voor de voorbereiding 
van de bespreking op 13 november van de Programmabegroting 2009. Alle bijna 200 pagina's zijn 
bestudeerd. Er waren meer dan 50 mails nodig (ik heb ze persoonlijk geteld) om onze Algemene 
Beschouwingen (AB) af te ronden. De hoofdzaak is natuurlijk de vraag of er voor Ouderkerk een 
goed beleid is uitgezet. Voorstellen ter verbetering zijn geformuleerd en de fractie heeft aan het 
college veel vragen gesteld. Daarnaast heeft onze fractie weer een lijst gemaakt met behaalde 
resultaten in de afgelopen periode. We willen ook van onze dankbaarheid blijk geven!  
De AB treft u in deze Nieuwsbrief aan. De 3 bijlagen die erbij horen kunt u op onze website lezen. 
Zoals altijd is de fractie benieuwd naar uw reactie. 
Er blijven helaas nogal wat zaken ons inziens niet goed gaan of op een andere manier zouden 
moeten worden aangepakt. Reden te meer om er als fractie, ook na de begrotingsbehandeling, 
volop tegenaan te gaan. De komende periode (tot aan de verkiezingen van 2010) zult u  
ongetwijfeld meer van de fractie horen! 
Reden tot dankbaarheid is er nu wij regelmatig nieuwe leden  
mogen verwelkomen. Dit doet het bestuur en de fractie goed,  
en geeft zeker inspiratie om door te gaan met dit werk.  
Voor Elkaar, maar ook  Met Elkaar! We gaan ervoor! 
 
Tenslotte, en dat onder verwijzing naar de bijgevoegde flyer, u gaat bij de 
Waterschapsverkiezingen toch ook op de ChristenUnie stemmen? 
 
Algemene Beschouwingen 
bij de bespreking van de Programmabegroting 2009 van Ouderkerk op 13 november 2008 
 
Geachte voorzitter, college, collega raadsleden, dames en heren,  
 
Algemeen 
 
Zoals gebruikelijk heeft onze fractie bij de 
voorbereiding van deze 
begrotingsbehandeling teruggekeken. We 
keken ook terug naar ons 
verkiezingsprogramma, waaruit wij een citaat 
willen doorgeven. Ik citeer:  
“De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd om 
de eenzijdige gerichtheid op het individu in te 
ruilen voor een visie waarin relaties tussen 
mensen en groepen van mensen centraal 
staan.  
Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat 
ons leert om God lief te hebben boven alles 
en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ 
bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of 
buren, maar iedereen waar we mee in 
aanraking komen. 
Een samenhangende samenleving wordt 
gedragen door goede relaties tussen mensen 
in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever 
en werknemer, tussen politici en burgers,  

 
tussen zorgverlener en zorgvrager, en ook 
tussen mens en natuur. Vanuit die 
overtuiging wil de ChristenUnie werken aan 
een waardevolle samenleving. Dat kan zij 
echter nooit alleen.”  
In dit citaat vindt u veel van de drijfveren voor 
ons handelen in de afgelopen periode terug. 
Bij het terug- en vooruitkijken willen we ons 
deze uitgangspunten voor ogen houden.  
 

Terugkijkend op de periode sinds de 
vorige begroting letten we nogal eens op de 
dingen die niet goed zijn gegaan. Dat is 
belangrijk: zulke ervaringen vormen als het 
ware een agenda voor de komende periode. 
Maar we willen, terugkijkend, ook letten op 
wat wel goed was. Gewoontegetrouw 
hebben we daarvan een globaal overzicht 
gemaakt. Ik verwijs daarvoor naar bijlage 1. 
Voor de voortgang die er uit blijkt zijn wij 
dankbaar. Wij willen allen die daaraan 
hebben bijgedragen daarvoor bedanken. De 

 
 



overheid staat in dienst van God. Daarom 
willen wij publiek vooral ook naar Hem onze 
dank uitspreken.   
 

Voordat wij op de Programma-
begroting zullen in gaan willen we eerst enige 
algemene opmerkingen maken. Wij spreken 
onze waardering uit voor de technische en 
inhoudelijke uitvoering van de 
programmabegroting. De toevoeging van de 
productbladen is een grote plus. Ook de 
begrotingsmarkt is door ons erg positief 
ervaren. De ontvangen informatie werkte heel 
verhelderend. Zo iets zou ook tussentijds 
best zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld bij de 
behandeling van de kadernota.  De 
ChristenUnie vindt de inhoud onder de kopjes 
‘Wat willen we bereiken’ nogal globaal en te 
algemeen. Wij pleiten voor concrete doelen 
met een daaraan gekoppelde termijn 
wanneer dat doel gerealiseerd dient te zijn. 
Kortom, en dat is een herhaling van onze 
oproep van vorig jaar: DAADKRACHT!  Dit is 
vooral van belang voor het kunnen uitvoeren 
van onze controlerende taak, zoals o.m. de 
Quick-scan stelt. 
 

Met veel punten in deze begroting 
kunnen we instemmen. Op een aantal punten 
zullen we ingaan, waarbij wij de indeling van 
de begroting volgen. Tevens stellen wij in 
bijlage 2 een aantal amendementen voor, 
terwijl wij in bijlage 3 een aantal vragen en 
opmerkingen aan het college voorleggen. We 
verwachten concrete antwoorden van het 
college. Van de punten die als actiepunten 
worden genoteerd verwachten we snelle 
afhandeling en terugkoppeling naar de raad. 

  
Wellicht ten overvloede vermelden we dat de 
bijlagen als integraal onderdeel van onze 
Algemene Beschouwing dienen te worden 
beschouwd. We beginnen met een aantal 
opmerkingen over het hoofdstuk 
 
Algemeen Bestuur 
 
Omdat de evaluatie van de K5-
samenwerking, gelijktijdig met de 
behandeling van de Quick Scan over onze 
bestuurskracht, binnenkort aan de orde komt 
laten we deze onderwerpen nu rusten en 
concentreren we ons dus op de overige 
gemeentelijke taken.  

Communicatie en klantvriendelijk 
optreden naar onze cliënten blijft een hot 
item. Daarbij behoort ook de tijdige en 

inhoudelijk goede beantwoording van 
telefoontjes, mails en brieven, waarbij de 
mensen recht hebben om te weten wanneer 
ze antwoord krijgen.  

Om onze inwoners te tonen dat de 
gemeente klantvriendelijk optreden hoog in 
het vaandel heeft staan, zal de ChristenUnie 
binnen afzienbare tijd (eerste kwartaal 2009) 
met een voorstel komen voor een 
Dienstverleningsmanifest. Hiermee kunnen 
we er onder andere aan werken om het 
negatieve imago van ‘de gemeente’  op dit 
vlak in positieve zin om te buigen. 
Blij zijn we met de kleine stapjes ter 
verbetering van onze website, waarbij wij ons 
afvragen of het nu echt nodig is om, naast de 
aanzienlijke investeringen in E-gem, jaarlijks 
nog € 10.000,- extra aan de website te 
besteden.  

Deregulering kwam vorig jaar breed 
aan de orde. Nu volstaan we met een paar 
vragen over de bereikte resultaten.  
 
Openbare orde en veiligheid 
 
De ChristenUnie is blij dat in het algemeen de 
stand van zaken ten aanzien van de 
openbare orde en veiligheid en de 
veiligheidsbeleving in onze gemeente 
betrekkelijk goed is. Niettemin zijn er delen in 
de gemeente waar bewoners al heel lang 
regelmatig overlast ondervinden. Daar vragen 
we opnieuw aandacht voor. Ook deze 
inwoners hebben recht op woonplezier. De 
gemeente moet er alles aan doen om 
situaties die tot vandalisme enz. uitnodigen – 
denk aan de oude volières aan de Boezem – 
te voorkomen. Ook van inwoners mogen we 
verwachten dat ze meewerken aan veiligheid 
en het tegengaan van vandalisme. In de 
communicatie over veiligheid moet steeds het 
belang van aangifte van incidenten bij de 
politie worden benadrukt. Omgekeerd moeten 
burgers dan wel ervaren dat daar echt wat 
mee gedaan wordt. Anders kunnen we 
aangiften wel vergeten. 
Opnieuw willen we de veiligheid op de dijken 
benadrukken, met name voor het langzame 
verkeer. Na de teleurstelling dat, tegen de 
gewekte verwachtingen in, daarover niets 
stond in de eindrapportage ‘Samen voor 
veiligheid in de Krimpenerwaard’ is vorig jaar 
onder meer aan het college gevraagd met het 
Hoogheemraadschap te overleggen hoe de 
veiligheid dan wel verbeterd kan worden. 
Maar we hebben nagenoeg niets vernomen. 
 



Beheer van de openbare ruimte 
 
In de Programmabegroting wordt 
weergegeven dat diverse beheerplannen aan 
vernieuwing toe zijn. In het kader van de 
artikel 12-aanvraag is achterstand 
geconstateerd in het groot onderhoud van 
straten en wegen. De ChristenUnie vraagt 
zich af hoe dat in het Wegenbeheerplan tot 
uitdrukking zal worden gebracht. Wij 
verwachten dat bij het maken van nieuwe 
plannen ingezet zal worden op een 
geïntegreerd beheerplan rioleringen, wegen, 
groen en verlichting. 
Vanaf 2010 zullen de rioolrechten enorm 
stijgen. De ChristenUnie vindt deze lasten en 
daarmee het totaal van de woonlasten te 
hoog en is van mening dat de totale 
woonlasten maximaal met het indexcijfer 
mogen stijgen.  
Al jaren wordt gesproken over de hoge 
kosten van het afvalstation in Krimpen aan 
den IJssel. We zijn benieuwd naar de 
nieuwste ontwikkelingen.  
 
Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
 
Wij horen dat de medewerking bij een 
aanvraag voor een vergunning nogal eens 
stroef verloopt. De situatie rond de 
verouderde bestemmingsplannen is daarbij 
een belangrijke factor. Wij zijn van mening 
dat onze inwoners daarvan geen nadelige 
gevolgen mogen ondervinden. Daarom is de 
ChristenUnie zeer geïnteresseerd in de stand 
van zaken rond de herziening van de 
bestemmingsplannen. Door de situatie rond 
het Veenweidepact zijn de MER - activiteiten 
en daarmee de ontwikkeling van het 
gecoördineerde bestemmingsplan voor de 
natuuropgave opgeschort. In de begroting 
wordt voorgesteld het resterende deel van 
het bestemmingsplan “Landelijk gebied” 
daarom ook maar op te schuiven. Wij vragen 
ons af of dat ten opzichte van 
belanghebbenden verantwoord is. 

De situatie rond het Veenweidepact 
en het bedrijventerrein Veerstalblok is nog 
verre van duidelijk, terwijl die duidelijkheid 
wel zeer gewenst is. Wij verzoeken het 
college de raad steeds op de hoogte te 
stellen van de laatste ontwikkelingen. Hoe 
dan ook heeft Ouderkerk rekening te houden 
met de gevolgen van de aanleg van de 
Zuidwestelijke Randweg. We doelen daarbij 
vooral op de sterk stijgende verkeersdruk op 

de dijken en de kern van Gouderak. Tijdig 
daarop inspelen is een must. 
 Wij zijn blij dat de ontwikkeling van de 
Zellingwijk eindelijk de goede kant opgaat. De 
komst van het Multifunctionele Gebouw 
Gouderak is een feit! Met de voorbereidingen 
voor de bouw hiervan is reeds gestart. De 
ChristenUnie is hier zeer verheugd over, 
zeker ook omdat goede huisvesting voor 
scholen uitermate belangrijk is voor de 
algemene en sociale ontwikkeling van onze 
kinderen. Met dit nieuwe gebouw zijn 
onderwijskundige vernieuwingen mogelijk. 
Door de bouw van het MFGG komen er nu 
niet alleen voor de beide scholen, de 
peuterspeelzaal, de bibliotheek en de 
gymvereniging fraaie perspectieven binnen 
bereik, maar eigenlijk voor heel Gouderak. 
Wij vinden dat Gouderak hier al te lang naar 
heeft uitgekeken. Het College moet er zorg 
voor dragen dat de ontwikkeling van de 
vrijgekomen locaties zonder  tijdverlies 
verloopt. Wij betreuren het dat, na eerder 
onnodig tijdverlies rond de locatie Gouderak 
Centrum, er opnieuw sprake is van tijdverlies 
omdat de samenwerkingsovereenkomst weer 
later komt dan gepland.  
 Er is nu ook zicht op de realisatie van 
de woningbouwplannen Tuindorp en IJsbaan. 
Dat het college zoekt naar mogelijkheden 
voor woningbouw, onder meer in samenhang 
met nieuwbouw van scholen, begrijpen wij. 
Wij willen echter uitdrukkelijk stellen dat 
uitstel van onderhoud aan die scholen niet 
mag leiden tot gevaarlijke of anderszins 
onacceptabele situaties.  
 

De ChristenUnie is een groot 
voorstander van goed en voldoende 
openbaar vervoer. Dit komt de veiligheid en 
de belasting van het wegennet ten goede en 
spreekt ook van zorg voor het milieu. Wij 
pleiten daarom ook voor uitbreiding van het 
openbaar vervoer in de spits om zo nog meer 
inwoners van Ouderkerk te stimuleren 
daarvan gebruik te maken. Daarnaast 
constateren wij net als vorig jaar dat er 
gesproken wordt over de fast-ferry maar dat 
dit nog altijd niet leidt tot iets concreets. Wij 
roepen het College op het voortouw in deze 
te nemen en op korte termijn in overleg te 
treden met andere belanghebbenden, 
hetgeen moet leiden tot concrete plannen. 
 
 
 
 



Maatschappelijke ontwikkeling 
 
Onze fractie is er blij mee dat de Wmo-
uitvoering goed verloopt, terwijl er ook 
voortgang is geboekt in de verdere 
beleidsontwikkeling. Dit belangrijke 
onderwerp zal veel aandacht blijven vragen. 
In het collegeprogramma staat dat het college 
de dienstverlening dicht bij de burgers wil 
brengen via een gemeentelijk loket in iedere 
kern. Wij zijn benieuwd wanneer het college 
de adressen daarvan in Lageweg en 
Gouderak kan melden.  

Aan de programmabegroting is de 1e 
begrotingswijziging 2009 toegevoegd.  Post 
2.9 stelt ons voor vragen. Welk 
kwaliteitsniveau voor peuterspeelzalen vindt 
de gemeente belangrijk en noodzakelijk? 
Daarnaast wordt er in de begroting 
gesproken over een mogelijke wijziging van 
de uitgangspunten van de subsidieverlening. 
Wij vragen ons dan ook af of wij wel moeten 
instemmen met deze verhoging. De 
ChristenUnie vindt de uitkering van € 50,00 
aan alle mensen met een minimuminkomen 
tot 120% een goede zaak! (post 2.12). Wij 
vertrouwen erop dat het de afdeling Sociale 
Zaken van de K5 lukt om voor de kerst dit 
extra bedrag uit te keren. Waardering willen 
wij uitspreken voor het betrekken van de 
jeugd bij het tot stand komen  van het 
speelveld van Lageweg. Zoals in de inleiding 
is gezegd hecht de ChristenUnie aan 
samenwerking tussen gemeente en 
inwoners, ook de jeugdige. Dit is hiervan een 
goed voorbeeld.  

   
Financiën  
 
Opnieuw hebben we te maken met een niet 
sluitende begroting. Dit jaar speelt daarbij de 
aanvraag van Ouderkerk voor een eenmalige 
uitkering een bepalende rol. Immers: het 
ministerie van Binnenlandse Zaken stelt als 
voorwaarde voor die eventuele uitkering  
- want niets is nog zeker - dat we de 
meerjarenbegroting sluitend maken. Dat doen 
we, is het voorstel, door het doorvoeren van 
bezuinigingen.  

Maar dat woord ‘bezuinigingen’ vinden wij 
misplaatst. De gaten worden immers vooral 
gevuld door uit de reserves van het 
Woningbedrijf te putten. De provincie gaat 
daar nu mee akkoord, maar stelt als 
voorwaarde daarvoor dat we inderdaad de 
artikel 12 uitkering zullen ontvangen. Zie hier 
de ‘kip/ei – situatie’ waarin Ouderkerk zich 
bevind. Dat roept bij onze fractie nogal wat 
vragen op, waarop we graag de reactie van 
het college willen vernemen. Die 
beantwoording zal bepalend zijn voor ons 
standpunt over het geheel van de financiële 
paragraaf.  

Voorzitter, in het citaat uit ons 
verkiezingsprogramma kwam naar voren dat 
een samenleving gedragen wordt door goede 
relaties en het daaruit voortvloeiende 
vertrouwen. Tot onze spijt hebben wij moeten 
constateren dat de gedragingen van 
wethouder Dogterom dit vertrouwen hebben 
geschaad. Wij noemen het onjuist informeren 
m.b.t. de ontwikkelingen van het plan 
Centrum Gouderak, zijn optreden rondom het 
Veenweidepact en zijn reactie na het 
aannemen van de motie over het 
Veenweidepact. Dit baart ons zorgen. Wij 
hopen dat het College alles in het werk zal 
stellen dit vertrouwen te herstellen, niet alleen 
naar de ChristenUnie maar vooral naar onze 
inwoners. 

 
Er zal in de komende periode heel wat 

op u, het college, de ambtenaren en ons  
afkomen. Wij wensen allen veel visie, 
daadkracht en wijsheid toe. Bij dit laatste 
denken we aan de diepte van de volgende 
psalmregel (Ps. 111:10): “Het begin van 
wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft 
naar zijn wet getuigt van goed inzicht”. Als we 
daarvan willen uitgaan zal al ons werken tot 
Gods eer en ten dienste zijn van onze 
gemeente en de inwoners daarvan.  
Mijn fractie wil u, het college, de raad en de 
ambtenaren daartoe van harte Gods zegen 
toewensen.  
 
Fractie ChristenUnie: Elisabeth van Zijl,  
Arie Burger en Floor Brouwer

 
Waterschapsverkiezingen 13-25 november 2008 
Meer info: www.waterschapsverkiezingen.nl/veelgestelde_vragen/het_stemmen. 
Het Kieskompas kunt u gebruiken om een keuze te maken: www.waterschap.kieskompas.nl. 
Ook op onze eigen site vindt u informatie over deze verkiezingen: www.ouderkerk.christenunie.nl. 
 
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 


