
Inbreng van de ChristenUnie bij de Begroting 2011-2014 
 

Voorzitter, 

 

Als vervolg op de begrotingsbehandeling in de commissie van vorige week wil de 

ChristenUnie op enkele onderwerpen nader ingaan. 

 

Financiën 

We zijn net een week verder en ziehier het college heeft de roep van de raad gehoord en 

geeft een voorzet voor een sluitende begroting in 2011. Daar zijn wij uiteraard zeer 

content mee maar de discussie hierover moet nog gevoerd worden want niet bij alle 

onderwerpen staan wij te juichen. Graag nemen wij de handschoen op om medio 

november hierover met het college in discussie te gaan. 

 

Kerntakendiscussie 

Het college heeft toegezegd dat er binnenkort een procesnotitie naar de raad wordt 

toegezonden met de bedoeling om begin 2011 hierover met de raad een discussie te 

hebben. In dat verband willen wij het college vragen wie dit proces, vooral in de 

uitvoering, gaat coördineren en gaat uitvoeren. Wij willen ervoor waken dat er voor dit 

proces extern ingehuurd gaat worden. Kan het college deze toezegging doen? 

 

Annie MG Schmidtpark 

Voorzitter, wij willen zoals we al zo vaak gedaan hebben nogmaals met klem 

benadrukken, en vooral richting het CDA, dat het Annie MG Schmidtpark geen 

overbodige luxe geldbesteding is en dat je daar te hap of te snap geld uit kan halen voor 

andere doelen. Het park is geen hobby achtig gebeuren van burgers of politici die het 

milieu hoog in hun vaandel hebben staan en ook is het park geen paar groene hectaren of 

een paar geschakelde groene weilanden. Nee, we hebben het over een serieus stadspark 

tussen de kernen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek waar de jeugd, ouderen, kortom  

iedereen van harte en naar wellust kan recreëren. Als balans in de samenleving tussen 

werken en ontspannen. Een natuurlijk weet de ChristenUnie ook wel dat het park niet 

vandaag of morgen gerealiseerd zal zijn. En om nu maar steeds te poneren dat er minder 

geld in het park gestoken kan worden of spreken van uitstel gaat ons veel te ver.  

Het geld dat hiervoor vrijgemaakt is en ook de financiële bijdragen van de stadregio en 

de provincie moet voor deze bestemming behouden blijven. Wij brengen u maar even in 

herinnering dat in de jaren zestig en zeventig het recreatiegebied aan de Rotte 

gerealiseerd is. Kijk naar het resultaat en bezie hoeveel mensen uit de regio, vooral op 

zondag, tot rust komen in de groene natuur. Ons dunkt dat moet het groene CDA toch 

ook aanspreken. 

Ons motto is: Tot bloei komen in het Annie MG Schmidtpark! 

 



WMO 

Volgende maand zal in de decembercirculaire duidelijk worden of er sprake is van 

verdere bezuinigingsvoorstellen door de overheid voor wat betreft de WMO en zo ja, 

welke impact deze voorstellen hebben op de voorzieningen van onze inwoners in 

Lansingerland. In de noodzakelijke overgang van het „claimdenken‟ (het recht hebben op 

voorzieningen) door burgers zal er meer en meer gezocht gaan worden naar het vinden 

van eigen oplossingen. Hierbij heeft de gemeente een heel belangrijke regierol en vooral 

in de eerste gesprekken zal heel duidelijk voor de burger moeten zijn wat de gemeente 

doet of juist niet doet en wat de burger zelf moet doen.  

Hierbij is essentieel en we schrijven en zeggen het maar weer met hoofdletters:  

Gemeente zorg voor HELDERE COMMUNICATIE over dit proces en tijdens de 

gesprekken die met burgers gevoerd gaan worden. 

Bij dat alles zal de rode draad voor de ChristenUnie gelden dat de Sterkste schouders de 

zwaarste lasten zullen moeten dragen. 

 

Duurzaamheid 

Je kunt lang en breed over dit onderwerp met elkaar praten en iedereen is het erover eens 

dat je aan duurzaamheid moet doen echter de hamvraag is in dit verband: Hoe geven we 

er handen en voeten aan.  

Uiteraard moet hierbij gezocht worden naar een evenwicht tussen milieu aspecten, sociaal 

culturele aspecten en financieel-economische aspecten. Deze drie „kapitalen‟ moeten een 

evenwichtige ontwikkeling doormaken, waarbij de groei van het ene kapitaal niet ten 

koste gaat van de twee andere.  

De ChristenUnie zal in het presidium het voorstel doen om standaard bij elk 

raadsvoorstel een paragraaf met het kopje “duurzaamheid” toe te voegen zodat het 

college bij dat voorstel kan melden wat zij hierbij voor ogen heeft. 

Wij zijn benieuwd of de andere partijen dit voorstel in het presidium zullen steunen. 

 

Mobiliteit 

Ook bij dit onderwerp is al veel gezegd en zal de komende tijd nog heel wat gezegd 

worden. Op dit moment zijn er voor de ChristenUnie twee belangrijke aandachtspunten, 

de ene is de realisatie van de ZORO buslijn. We roepen het college op om hierin alle 

energie te steken. Deze verbinding tussen Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer kan je zien 

als een soort slagader die niet alleen het hart van de drie kernen met elkaar verbindt maar 

ook nog eens de drie grote steden (Rotterdam-Zoetermeer-Den Haag) aan elkaar linkt. 

Het andere aandachtspunt is de eventuele ondertunneling van de A13-A16. De berichten 

zijn dat als Den Haag en/of de stadsregio gaat bezuinigingen dat dan de tunnel 

bovengronds als brug gaat functioneren. Laat er geen misverstand over bestaan. Wij 

houden het college aan de moties van 28 juni 2007 en bekrachtigd op 28 januari 2010: 

“Niet horen, niet zien en niet ruiken”. Wij zitten niet opnieuw op een soort HSL dossier 

te wachten. Je kunt het in dit verband maar één keer goed doen en dat voor vele, vele 

jaren. Kan de tunnel niet goed genoeg aangelegd worden dan maar niet en uitstellen en 

wachten op betere tijden. 

 

 

 



 

 

Tot slot 

In Lansingerland heeft de financiële crisis een flinke impact op het wel en wee van het 

huishoudboekje van de gemeente maar ook wij in het „rijke westen‟ moeten alles in de 

juiste proporties zien. Vele burgers hebben gisteren in de kerken dankdag gehouden en er 

is Goddank nog veel om voor te danken zeker als wij de omstandigheden van miljoenen 

mensen in andere landen in ogenschouw nemen. 

Dit gezegd hebbend wenst onze fractie het college en alle ambtenaren bij de uitvoering 

van deze begroting alle sterkte toe maar vooral Gods zegen bij hun werk. 

 


