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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief staat voor velen de vakantie al weer voor de deur. 
De eerste koffers zijn gepakt en ‘de uittocht’ kan beginnen!
Even wat tijd voor jezelf, je gezin, dat klusje dat je al tijden had moeten doen.
De een blijft dicht bij huis, de ander gaat ver weg. 
En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die ‘gewoon’ door (moeten)werken.
Kortom, hoe uw persoonlijke situatie ook is: geniet van elkaar, Gods mooie schepping, 
gezondheid, voorspoed! Bestuur en fractie wensen u een fijne vakantieperiode toe!

Uit de fractie door Floor Brouwer

Bestuurlijke toekomst van Ouderkerk

Deze keer beginnen we met het noemen van
een  paar  belangrijke  mijlpalen  rond  dit
onderwerp:

2008:  SGBO evalueert de K5-samenwerking.
Het  rapport  komt  met  aanbevelingen  voor
verbeteringen,  stelt  voor  in  2012 opnieuw te
evalueren  en  dan  te  besluiten  over  fusie.
Parallel  aan  de  evaluatie  laten  alle  K5-
gemeenten  een  Quick  Scan  bestuurskracht
uitvoeren.

18 december 2008: De raad van Ouderkerk
besluit  op basis hiervan dat de gemeente zo
spoedig mogelijk moet worden samengevoegd
met  andere gemeenten,  bij  voorkeur  als  K5.
SGP  en  ChristenUnie  stemmen  tegen  en
willen  het  evaluatierapport  volgen.  Ook de 4
andere  K5-gemeenten  kiezen  een  andere
richting dan Ouderkerk.

2  februari  2009:  Brief  van  Gedeputeerde
Staten (GS), waarin ze meedelen van mening
te zijn dat GS, gezien het Evaluatierapport K5
en de Quick Scans van de 5 gemeenten en
mede  op  verzoek  van  Ouderkerk,  de  regie
zullen nemen in het herindelingsproces en de
commissie Leemhuis hebben benoemd met de
opdracht een advies daarover uit te brengen.

12  mei  2009: De  commissie  Leemhuis
adviseert  GS  om  de  K5-gemeenten  en
Krimpen aan den IJssel samen te voegen, het
liefst in een keer. Als dat niet kan dan maar in
2 fasen.

2 juni 2009:  GS schrijft  in een brief  aan de
Krimpenerwaardgemeenten dat zij  het advies
van  ‘Leemhuis’  zullen  volgen.  Tegelijk  wordt
de  z.g.  Arhi-procedure  gestart,  waarin  de
tijdsplanning  voor  alle  procedures  is
opgenomen.  Op basis  daarvan  kan de fusie
per 1 januari 2013 een feit zijn.

De  kranten  stonden  er  vol  van.  Commotie
zowel in de samenleving als in ‘de politiek’. In
de raad is er meerdere malen over gesproken.
De bijdragen van de ChristenUnie zijn op onze
website te lezen. In de raadsvergadering van 9
juli  hebben  we  opnieuw  scherpe  kritiek
geleverd  op  de  door  GS  en  de  commissie
Leemhuis gevolgde werkwijze en procedures.
Naar  onze  mening  zouden  zij  het  huiswerk
over moeten doen, gezien de vele procedurele
‘fouten’  en  de  slechte  onderbouwing.  Als
lichtend voorbeeld is door ons de Commissie
Schutte  genoemd,  die  een  soortgelijke
opdracht kreeg voor Goeree- Overflakkee en
daarbij verschillende opties aan de betreffende
gemeenten  heeft  voorgelegd.  Eerst  na  een
uitspraak daarover van de gemeenten heeft de
commissie  Schutte  het  eindadvies
geformuleerd.  Ook de Krimpenerwaard  heeft
er recht op om op basis van mogelijkheden en
argumenten de discussie te voeren.

De  ChristenUnie  heeft  verder  aandacht
gevraagd  voor  het  rapport  van  de  K5-
commissie,  die  was  benoemd  om  de
aanbevelingen  van  het  Evaluatierapport  K5-
samenwerking  uit  te  werken.  Een moeilijke
opgave, gezien de verschillen in de besluiten
van de K5-gemeenten  naar aanleiding van de
evaluatie en de Quick Scans. Daarmee moest
de K5-commissie rekening houden, terwijl ook
de  activiteiten  van  GS  en  ‘Leemhuis’  extra
druk op de commissie legden. 

Het rapport van de K5-commissie resulteert in
8  adviezen.  Onze  fractie  had  op  enige
onderdelen graag een wat verdergaand advies
gezien,  maar  begrijpen  dat  door  het
bovengenoemde niet  alles  mogelijk  was.  Wij
hebben  onze  waardering  voor  de  K5-
commissie en dit waardevolle en belangrijke
rapport  uitgesproken.  Ook  al  wordt  er
verschillend  over  de  bestuurlijke  toekomst
gedacht,  vast  staat  dat  we  tot  minimaal  1



januari  2013  als  zelfstandige  gemeenten
verder  zullen  gaan.  Die  tijd  moet  worden
gebruikt  om de samenwerking binnen de K5
waar  mogelijk  te  verbeteren,  ook  al  met  het
oog  op  de  periode  er  na.
Daarom diende de ChristenUnie, ondersteund
door de SGP, een motie in (zie onze website)
met  als  doel  de  adviezen  van  de  K5-
commissie over  te  nemen.  Deze motie werd
na  nogal  wat  discussie  door  de  raad
aangenomen.  Hoewel  de  PvdA  en het  CDA
inhoudelijk  met  de  motie  konden instemmen
steunden  zij  deze  niet,  omdat  naar  hun
mening  de  motie  een  te  zwaar  signaal  zou
zijn.  We  hebben  daar  nota  van  genomen,
maar begrijpen doen wij dit niet…

Ontwikkelingen rond het Veenweidepact
(VWP)

In  de  discussie  rond het  opschorten  van  de
medewerking van Ouderkerk aan het VWP is
aan de raad 

meegedeeld  dat  de  Strategiegroep  het  niet
zinvol  vindt  om nader  op  onze  vragen in  te
gaan.  Er  zal  nu  een  bemiddelaar  worden
gezocht  om in  de  patstelling  te  bemiddelen.
Wij  betreuren  dat  onze  vragen  niet  verder
beantwoord worden. Geen echt positief bericht
dus. 

Wel  positief vinden  wij  in  dit  verband  de
Landschapsbelevingsdag,  die  op 20 juni in
en  om Gouderak  werd  gehouden  onder  het
motto  ‘Gouderak  Bruist’.  De   Stichting
Bloeiend Platteland wil samen met boeren en
anderen een visie voor het gebied opstellen,
waarbij de inwoners  mogen aangeven hoe het
dorp  er  over  zo’n  tien  á  vijftien  jaar  uit  zou
moeten zien. 

Onder de bezielende leiding van Anita van der
Vliet  werd  gestart  met  een  presentatie  van
Paul  Bos,  een  boerenzoon  die  20  jaar  een

marketingbureau  leidde,  maar  daarna  toch
weer boer werd op het bedrijf van zijn vader.
Een bijzondere boer, die op een inspirerende
manier  de  nieuwe  kansen  voor  boeren
schetste,  als  ze  al  hun kennis  en creativiteit
inzetten. Het credo van Paul Bos daarbij is dat
je  niet  alles  zelf  moet  willen  doen,  maar
gebruik moet maken van de kwaliteiten van de
mensen om je heen. Uit zijn verhaal bleek dat
een  grote  variëteit  van  activiteiten  op  een
betrekkelijk kleine boerderij mogelijk is. En dat
met een werkelijk verbluffend resultaat.

Vervolgens  was  Wim Keijsers  aan de beurt,
die  op  inspirerende  wijze  de
Landschapsbelevingsvisie presenteerde. In
het  VWP is  ‘functie  volgt  peil’  het  leidende
motto. Daarvan uitgaande is ca 500 hectare te
ontwikkelen natuur vanuit het zuidelijke gebied
naar het noorden verplaatst. Ook komt er een
mozaïekachtige  natte  verbinding  tussen  het
zuiden  en  het  noorden.  Door  deze
verplaatsing zal de uitstraling en beleving van
de  kernen  Ouderkerk  en  vooral  Gouderak
sterk  veranderen.  Bezien  vanuit  de
uitgangspunten  van  het  VWP  heeft  de
Stichting  Bloeiend  Platteland  in  2008  bij
ondermeer  Belvedère  een  projectplan
ingediend  voor  het  ontwikkelen  van  een
Landschapsbelevingsvisie voor Gouderak e.o.
Intelligente  combinatiemogelijkheden  tussen
natuur  en  landbouw,  waarbij  de
(landschappelijke)  karakteristieken  zoveel
mogelijk  benut  en  versterkt  worden,  staan
daarbij  centraal.  In  die  visie  wordt  flexibel
omgegaan  met  de  begrenzing  op  100  m
achter de dijkbebouwing in Gouderak. Zie voor
meer  informatie  over  de
Landschapsbelevingsdag  en  de  Stichting
Bloeiend  Platteland  onze  website.  De
ChristenUnie  vindt  dit  een  interessante
ontwikkeling en is benieuwd naar het vervolg.

En verder……………..

- komt er toch een bushalte langs de N210 bij de afslag Ouderkerk aan den IJssel, dankzij de inzet

van wethouder Boere, daarin gestimuleerd door de fractie van de ChristenUnie,

- heeft ook de gemeente Ouderkerk een zienswijze ingediend op het concept-inpassingsplan van de

Zuidwestelijke Randweg; een samengevatte versie daarvan staat op onze website,

- is de Jaarrekening van Ouderkerk over 2008 vastgesteld met een klein positief saldo,

- ziet het ernaar uit dat de aanvraag van Ouderkerk om een eenmalige uitkering gehonoreerd zal

worden, 

- zal de komende periode, ook financieel spannend worden in verband met de recessie, die ook de

gemeenten treft; daarom  heeft de raad van Ouderkerk in een motie het college opgeroepen om bij

alle Gemeenschappelijke Regelingen, waarin Ouderkerk participeert, te pleiten voor bezuinigingen,

- heeft de K-raad reeds daarvoor bij de vaststelling van de begroting 2010 en volgende jaren voor

2010 al een taakstellende bezuiniging aan het K5-bestuur opgelegd, 



- heeft de raad van Ouderkerk een kadernota Subsidie Welzijnsbeleid vastgesteld, die is opgesteld

door een werkgroep onder voorzitterschap van Elisabeth van Zijl, raadslid van de ChristenUnie,

- zullen onze inwoners eerder bij projecten betrokken worden, zodat hun kennis en ervaring tijdig in

de ontwerpen ingebracht kan worden; het college besloot hiertoe onder druk vanuit de raad, met

name van de ChristenUnie; zie voor uitvoerige informatie onze website.

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


