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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 

Het voorjaar komt eraan. Als je om je heen kijkt zie je 
veel mensen druk in hun tuintje, want je moet er nu 
aan werken om in de komende maanden resultaat te 
zien. Opruimen van wat er deze winter is blijven 
liggen, ruimte geven aan de eerste bollen die hun 
best al doen om boven de grond te komen. 
Ook bij ons politieke werk kijken we soms ver vooruit, 
pakken we nu zaken beet waar u als burger 
misschien nog niet over heeft nagedacht. Zo is het 
bestuur alweer bezig met de voorbereidingen van de 
raadsverkiezingen van 2010. Drie werkgroepen zijn 
inmiddels aan de slag: een Programmacommissie, 
die een verkiezingsprogramma zal opstellen, een 
Selectiecommissie, die voorstellen voor een 
kandidatenlijst zal doen en het Campagneteam, dat 
allerlei PR - activiteiten zal voorbereiden. Er zal weer 
veel werk verzet moeten worden. Kunnen wij op uw 
steun en gebed rekenen? 
In deze Nieuwsbrief staat weer allerlei informatie 
vanuit de fractie. Deze en andere onderwerpen 
zullen ook ter sprake komen op onze openbare 
ledenvergadering op 17 maart a.s., die grotendeels 
in het teken van de gemeentepolitiek zal staan. Onze 
raads- en commissieleden zijn altijd en ook dan 
bereid u nader te informeren of op uw vragen in te 
gaan. Het bestuur en de fractie hoopt u daar weer te 
mogen ontmoeten.  
 

Uit de fractie door Floor Brouwer, fractievoorzitter 
Herindeling  
De brief die de gemeente op 2 februari jl. over dit 
onderwerp van  Gedeputeerde Staten (GS) heeft 
ontvangen, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ook 
onze fractie heeft er stevige kritiek op geuit. Op onze 
website hebben we daar uitvoerig  over geschreven. 
Enige punten van kritiek geven we hier kort door: 
1. In de brief is, als het fundament voor het nu door 

GS gekozen beleid, aangegeven dat Ouderkerk 
de provincie gevraagd zou hebben de regierol op 
zich te nemen om een herindelingsproces te 
starten. Dat is niet zo gesteld in de door de 
Ouderkerkse meerderheid aanvaarde motie. Dat 
moest wel GS toegeven, maar corrigeren kon 
niet meer. Daarvoor was de brief al te ruim 
verspreid………….  

2. De brief is gericht aan de Colleges van de K5 – 
gemeenten en niet aan de gemeenteraden, 
terwijl die toch een besluit hebben genomen op 
basis van de Evaluatie van de K5-samenwerking 
en de Quick Scan bestuurskrachtmeting. 
Alhoewel GS daar al van tevoren op was 
geattendeerd, nam men niet de moeite de brief 
even aan te passen. Veel respect voor de raden 
lezen we er niet in. 

3. De brief spreekt over een bestuurlijke patstelling 
binnen de K5 en ziet kennelijk geen rol voor de  

 
K5 om daar uit te komen. Daarmee negeert men dat 
de K5-evaluatie positief is over de samenwerking en 
het feit dat de 5 gemeenteraden een werkgroep 
hebben gevormd om de aanbevelingen van de 
evaluatie uit te werken. 
4. De argumentatie van GS om het voortouw te 

nemen ligt vooral in het feit dat de K5-gemeenten 
niet tot gelijkluidende besluiten kwamen. Dat 
klopt: 4 gemeenten wensten vooralsnog geen 
herindeling. Alleen een raadsmeerderheid in 
Ouderkerk wel. Dat neemt niet weg dat ook 
Ouderkerk de K5 - samenwerking waardeert. 

5. Een ander argument van GS vormen de te grote 
en te moeilijke projecten waarmee de K5 zou 
worstelen. Ons inziens is dit grotendeels een 
gezocht argument. Diverse van de genoemde 
projecten zijn niet de verantwoordelijkheid van de 
K5, terwijl GS anderzijds negeert wat binnen de 
K5 al wel is gerealiseerd. 

6. De door GS benoemde ‘Adviescommissie 
bestuurlijke toekomst 
Krimpenerwaardgemeenten’ krijgt als 
hoofdopgave de opdracht om voor 1 mei 2009 
advies uit te brengen over de route naar en de 
condities waaronder er tot één K5-gemeente kan 
worden gekomen. Maar ze krijgt er nog een paar 
opdrachten bij: 
a. Van de hoofdvariant kan worden afgeweken 

als er sprake zou zijn van een alternatief met 
voldoende draagvlak dat ook zal leiden tot 
een consistent regionaal eindbeeld in de 
Krimpenerwaard. Ons is niet duidelijk wat dat 
zou kunnen zijn. 

b. Ook de positie van Krimpen aan den IJssel 
dient te worden bezien in het licht van de 
(komende) bestuurlijke ontwikkelingen. De 
relevantie daarvan voor de K5 ontgaat ons, 
tenzij een K6 of andere varianten ook nog 
denkbaar worden geacht. 

7. En met wie de nu benoemde externe 
adviescommissie gesprekken gaat voeren is 
evenmin duidelijk. Dat moet die commissie zelf 
maar bepalen. 

Alle K5-gemeenten hebben inmiddels de brief van 
GS kritisch beantwoord. Ook Ouderkerk en dat in 
duidelijke bewoordingen. We wachten af of dat wat te 
weeg zal brengen bij GS.  
 
Ouderkerk: een gemeente met problemen 
Tijdens het bezoek enige maanden terug van de 
Commissaris van de Koningin (CdK) aan Ouderkerk 
hebben wij er aandacht voor gevraagd dat Ouderkerk 
worstelt met een veelheid aan problemen. Alleen al 
het noemen van ZWR en Veerstablok, 
Veenweidepact, Zellingwijk, Financiële problemen, 
enz. geeft dat aan. Onze klacht naar de CdK was dat 
binnen de provincie, waar per onderwerp steeds een 

 
 



andere gedeputeerde met zijn ambtenaren voor 
verantwoordelijk is, er geen oog is voor het feit dat 
Ouderkerk met het geheel van die problemen te 
maken heeft. De CdK bleek daar begrip voor te 
hebben en heeft er met de gedeputeerden over 
gesproken. Over dit onderwerp is vervolgens 
tweemaal met ons college gesproken. Of het wat 
oplevert zullen we moeten afwachten. 
 
Veenweidepact (VWP) 
Vanwege het hiervoor genoemde overleg met de 
provincie heeft de raad besloten de beantwoording 
van de brief van de Strategiegroep VWP van 14 
november 2008, die een reactie was op het 
opschorten van de medewerking van Ouderkerk aan 
het Pact, even uit te stellen. Dat neemt niet weg dat 
die brief heel onbevredigend is en geen vertrouwen 
geeft in de verdere uitwerking van het Pact. Dat was 
ook de algemene mening van de vele aanwezigen op 
de op 17 januari jl. door de ChristenUnie in het 
Dorpshuis in Gouderak belegde bijeenkomst naar 
aanleiding van de genoemde brief. De 
landbouworganisaties LTO-Noord en AJK, die ook de 
medewerking aan het VWP hebben opgeschort, 
hebben inmiddels aan de Strategiegroep laten weten 
dat zij een bemiddelaar willen inschakelen die zal 
moeten proberen bruggen te slaan, waardoor zij 
weer zouden kunnen meewerken aan het Pact. Het 
draagvlak voor het VWP is dus nog steeds niet groot. 
 
Zuidwestelijke Randweg (ZWR) en Veerstalblok 
(VSB) 
Hierover is ook weer gesproken in een recente 
vergadering van de raadscommissie VROM. Daar 
was hoog bezoek: de gedeputeerde Asje van Dijk. Hij 
is vooral bekend in de Krimpenerwaard omdat hij een 
paar jaar terug tijdens spreekbeurten zich tweemaal 
als een fel voorstander van bedrijventerrein 
Veerstalblok ontpopte. Te groter was onze 
teleurstelling dat hij vervolgens meeging met het 
provinciale standpunt waarin Veerstalblok van het 
Streekplan werd geschrapt. Het spreekt vanzelf dat 
hij daarover in VROM is aangesproken. De 
gedeputeerde was heel duidelijk: het beleid ten 
aanzien van bedrijventerreinen is gewijzigd. En ook: 

de provincie gaat door ongeacht het Convenant van 
1994 en ongeacht of Ouderkerk de schorsing van de 
medewerking aan de ZWR opheft of niet. Via de 
nieuwe wetgeving is de provincie bevoegd een 
inpassingsplan vast te stellen. Dat kan ook zonder de 
medewerking van Ouderkerk. Met de eigenaars van 
de bedrijven en de grond waarover de ZWR komt is 
overleg. Als er geen medewerking wordt gegeven zal 
in het uiterste geval onteigening plaatsvinden. Deze 
stoere taal maakt ons niet optimistisch over de 
mogelijkheden voor een bedrijventerrein 
Veerstalblok. 
 
Brandweer 
We hadden in Ouderkerk en Gouderak altijd een 
gemeentelijke brandweer. Die is enige tijd geleden 
samengevoegd met die van de andere K5-
gemeenten tot de K5-brandweer. En per 2010 zal de 
samenvoeging daarvan met de regionale brandweer 
een feit zijn. De veiligheidsregio’s zijn enorm 
gepromoot door  de minister van BZK. Diverse 
diensten, zoals de meldkamer, waren al regionaal 
georganiseerd. Belangrijke argumenten voor de 
verdere regionalisering zijn de steeds hogere 
kwaliteitseisen die aan de brandweer worden 
gesteld. Door de schaalvergroting kan verder 
efficiënter worden ingekocht, enz. Gezegd moet 
worden dat de rapportage van het gezamenlijke 
onderzoek van de regionalisering ons wel vertrouwen 
geeft. Veel belang wordt gehecht aan de positie van 
de vrijwilligers, die ook volgens ons de ruggengraat 
van de brandweer vormen. Volgens de ontvangen 
informatie zal de regionalisering, inclusief de 
kwaliteitsslag die gemaakt moet worden, ons geen 
extra geld behoeven te kosten. Gelukkig maar want 
de K5-gemeenten geven aan de brandweer al veel 
meer uit dan ze via het gemeentefonds ervoor 
ontvangen. 
 
 
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 

 
En verder.....  
• …zijn er in overleg met het bedrijfsleven plannen ontwikkeld om de regelgeving en het vergunningenstelsel 

te vereenvoudigen. De bedoeling is dat bedrijven en burgers, waaronder de verenigingen, daarvan zullen 
profiteren. Maar ook de gemeente zal tijd en energie besparen. Een win-win situatie dus. We rekenen op een 
snelle uitwerking. 

• … was het een mooie dag toen de eerste paal werd geslagen voor het Multifunctioneel Gebouw in 
Gouderak. Er is uitzicht op een prachtige nieuwe locatie voor de openbare en christelijke scholen, de 
bibliotheek de peuterspeelzaal en de gymvereniging. Op vrij komende locaties zullen de voor Gouderak 
broodnodige woningen worden gebouwd. Logisch dat we er bovenop zitten dat met uitvoering van de plannen 
daarvoor direct begonnen kan worden als de locaties vrij komen. 

• …vraagt de raad er steeds aandacht voor dat in de woningbouwplannen gezorgd wordt voor voldoende 
groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en speelmogelijkheden voor de kinderen. 

• …zijn  de bibliotheken in Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak nu aangesloten op de automatisering van de 
basisbibliotheek, waardoor de mogelijkheden sterk zijn vergroot. 

• …bracht de voorlopige keus voor een trapveld in Gouderak veel commotie teweeg. Die locatie wordt dan ook 
heroverwogen. Op initiatief van de ChristenUnie zullen er contacten komen met jongeren in de gemeente, 
zodat zij over dergelijke onderwerpen mee kunnen praten. 

• … is de sanering van de Zellingwijk nagenoeg voltooid en kan de opbouw beginnen. De bouw van de  72 
woningen komt er aan evenals de aanleg van een klein natuurgebied en de passantenhaven.  

• …wordt onderzocht of en hoe wij als gemeente de echte minima, die het meest voelen van de gestegen 
energieprijzen, op dat gebied tegemoet kunnen komen.



 


