Voorzitter,
Vier jaar geleden gingen wij de verkiezingen in met de slogan Geloven in de toekomst. Dit was
en is ook ons uitgangspunt voor onze politieke koers. En wat blijkt ook de regeringspartijen
zien dit als belangrijk uitgangspunt met hun titel voor het regeerakkoord “Vertrouwen in de
toekomst”. En in dit kader zeg ik beter goed gestolen dan slecht bedacht. Maar wat betreft
Lansingerland zien we dat de nabije toekomst er veel rooskleuriger uit ziet dan 4 jaar geleden.
Dit door een sluitende meerjarenbegroting iets wat we 4 jaar geleden wel hadden gehoopt
maar niet hadden verwacht. Dit maakt nieuw beleid, deels terugdraaien van bezuinigingen en
lastenverlichting weer mogelijk zoals wordt voorgesteld in deze begroting. Uiteraard moeten
we oog blijven houden voor onze grote schuldenlast, onzekerheid rondom de Eneco en de VPB.
Sociaal domein
De toekomst van het sociaal domein was 4 jaar geleden nog behoorlijk onzeker. Na jaren van
voorbereiding werd de decentralisatie van de zorg werkelijkheid. Nu bijna 3 jaar verder mogen
we concluderen dat de decentralisatie hier goed is verlopen. We mogen trots zijn op het feit
dat uit onderzoeken blijkt dat onze inwoners behoorlijk tevreden zijn met de zorg die ze
ontvangen. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering maar met de Lansingerlandse
Standaard en de 10 beleidsaccenten hebben wij er alle vertrouwen in dat we in toekomst op de
goede weg zijn en blijven. Dit zeker ook vanwege de kritische houding van het college en
ambtenaren op dit vlak die altijd op zoek zijn naar verbeteringen.
Cultuur
Voor een mooie toekomst is wat ons betreft cultuur onmisbaar en erg waardevol. Maar ook
deze sector ontkwam de afgelopen jaren niet aan de bezuinigingen. Met de financieel betere
tijden was het dus de hoogste tijd om hier iets aan te doen. Wij zijn dan ook erg blij met de
vastgestelde Cultuurnota. Met deze cultuurnota krijgt de cultuur in Lansingerland weer de
aandacht die het verdiend. Wij zijn vooral trots op de totstandkoming van het eerste
cultuurhuis in Lansingerland in ’t Web in Bleiswijk hiermee is een lang geuite wens van de
ChristenUnie uitgekomen.
Opvang asielgerechtigden in de Hergerborch
De toekomst is voor veel vluchtelingen een heel ander begrip dan voor ons. Toekomst voor hen
is vaak iets waar ze niet over na willen denken. Wij zijn terugkijkend erg blij dat we als
Lansingerland een klein deel van deze vluchtelingen een toekomst hebben kunnen bieden door
de Hergerborch beschikbaar te stellen om daarin tijdelijke extra alleenstaande
asielgerechtigden een woning te bieden. Iets wat niet zonder slag of stoot ging. Vooral bij de
tegenstanders was de angst op overlast groot en waren er grote twijfels. Als we nu zien hoe het
verloopt moeten we concluderen dat de Hergerborch prima functioneert . Vele vrijwilligers
steken de handen uit de mouwen. En is er is geen sprake van de gevreesde incidenten en dat
mag ook wel eens hardop gezegd worden.

Duurzaamheid
Als je gelooft in de toekomst dan is duurzaamheid een belangrijk thema. Goed om te zien dat
de afgelopen jaren hierin de eerste stappen zijn gezet. Volgend jaar wordt er een nieuwe visie
opgesteld met hierin wat ons betreft concrete doelen en niet alleen voor energieverbruik en
CO2-uitstoot maar ook doelen voor klimaatadaptatie en circulaire economie. Met hierin ook
voldoende aandacht voor de communicatie met onze inwoners en bedrijven. Duurzaamheid is
namelijk een onderwerp wat zich bij uitstek leent voor een gezamenlijk aanpak. Om hierin vast
een eerste stap te zetten dienen wij een motie in om inwoners te betrekken bij het opstellen
van de stresstest extreem weer. Deze stresstest moeten alle gemeenten uiterlijk in 2019
uitvoeren om te kunnen inschatten of ze bestand zijn tegen de gevolgen van extreem weer.
Door het betrekken van de inwoners hierbij creëer je een gezamenlijk gevoel van urgentie.
Tenslotte om ambitieus te blijven op dit vlak is meer mankracht binnen de ambtelijke
organisatie noodzakelijk en dus iets waar wij mee in kunnen stemmen.
Groene schil om Lansingerland
4 jaar geleden zagen we als nabije toekomst dat we een gemeente waren liggend in het groen.
En dit krijgt steeds meer vorm met het AMG-Schmidt park, Groenzoom en de Vlinderstrik. De
zorg en aandacht die wij als CU steeds hebben gevraagd voor de biodiversiteit binnen en
rondom onze kernen zien wij meer en meer terug in de aanpak als het gaat om het beheer van
groen. Wij gaan ervan uit dat gemeente hiermee verder voortvarend te werk blijft gaan en we
de veelkleurigheid van de schepping steeds meer gaan zien.
BOB model
Om de toekomst helder te houden is het erg waardevol om inwoners meer een meer te
betrekken bij onze beeldvorming. Hierin zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet met de
invoering van het BOB-model. Er is hierdoor veel meer ruimte gekomen om avonden te
organiseren waarin onze inwoners, belangenorganisaties en bedrijven hun inbreng over
onderwerpen met de raad konden delen. Dit is een groot goed en wij zijn blij dat dit BOB-model
steeds beter toegepast wordt. De komende jaren zullen we dit model verder verbeteren om zo
meer en meer te komen tot beeldvorming die aansluit bij onze inwoners.
Voorzitter met grote delen van de begroting kunnen wij instemmen over enkele onderwerpen
hebben wij echter nog vragen of verbeteringen. Hiermee denken wij de begroting echt toekomst
vast te maken:
Verkiezingen en opkomstbevordering
Het politieke voorjaar van 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Een
periode waarin we de democratie zijn werk laten doen. Uiteraard zijn we ook in Lansingerland
gebaat bij een hoge opkomst zodat de verkiezingen echt een afspiegeling zijn van onze
inwoners. Voor deze opkomst bevordering is geld gereserveerd om te besteden aan middelen
om inwoners te motiveren om te stemmen. Deze middelen bestaan gezamenlijk borden
plakken, debatten en ruimte op de website. Dit zijn middelen die we al jaren toepassen en toch
wat verouderd zijn. Hiermee gaan we bijvoorbeeld jongeren echt niet verleiden om te gaan
stemmen. Juist deze jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van Lansingerland en hun stem

is hiervoor erg waardevol. In de raadsvergadering komen wij over dit onderwerp met een motie
met daarin concrete voorstellen.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer zal in de toekomst steeds belangrijker worden om Lansingerland bereikbaar
te houden. Hoogwaardig en snel OV is hierin essentieel. Er wordt aangegeven in de begroting
dat er steeds samen met de Metropoolregio wordt gekeken welke aanvullende maatregelen er
genomen er zijn om het hoogwaardig OV te garanderen. Tijdens de behandeling in raad komen
wij hierover met een motie om ook Bleiswijk te blijven voorzien van dit hoogwaardig OV.
Fietsveiligheid
Voorzitter op dit onderwerp zijn wij toch een beetje van het fietspadje. In de begroting zijn
concrete maatregelen opgenomen om de fietsveiligheid op bepaalde punten aan te pakken. Dit
is prima en wij zijn ook blij dat er eindelijk op het gebied concrete acties worden ondernomen.
Dit echter zonder een onderliggend fietsveiligheidsplan. In januari is hierover een procedure
besproken in de commissie ruimte en hierin is aangegeven dat deze visie er wel komt. Met deze
visie zou het dan mogelijk moeten zijn om maatregelen af te wegen en om de voortgang te
monitoren. We hebben hierover technische vragen gesteld en te horen gekregen dat dit plan er
niet komt. Dit antwoord is in strijd met de eerder voorgestelde procedure dus nogmaals de
vraag aan de wethouder waarom deze visie er niet komt en waarom er is afgeweken van het
procedurevoorstel in januari.
Ruimtelijke Ordening
Voorzitter de toekomst van de omgevingswet blijft wel onzeker nu de invoering weer is
uitgesteld naar januari 2021. Dit is 2 jaar later dan waar nu vanuit wordt gegaan in de
begroting. Vraag aan de wethouder is of dit uitstel gevolgen heeft voor onze aanpak en dus
voor deze begroting?
Dienstverlening
In tegenstelling tot het gemeentehuis heeft de SPIL in Bleiswijk geen digitaal scherm waarop
bezoeker kunnen zien wanneer ze aan de beurt zijn. Vraag aan de wethouder of een dergelijk
scherm er wel gaat komen?
Om de dienstverlening in de toekomst te blijven verbeteren dienen wij een motie in om per jaar
enkele klantreizen uit te laten voeren. Klantreizen is een methode van het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten met als doel de dienstverlening te blijven verbeteren. Met deze
klantreizen laat je inwoners bijvoorbeeld een gehele subsidieaanvraag van begin tot eind
doorlopen en vraagt hen om een terugkoppeling. Verbeteringen kunnen dan doorgevoerd
worden waardoor de dienstverlening in Lansingerland ook in de toekomst steeds beter wordt.
De organisatie
Voorzitter dan wat ons betreft het belangrijkste onderdeel van deze begroting. De
bezuinigingen, nieuwe taken en inwoners die nu iets anders vragen van een gemeente dan 10
jaar geleden maakten dat het in de organisatie steeds meer ging knellen en mede daarom is er
een onderzoek ingesteld naar de organisatie. Niet meer dan terecht wat ons betreft. Dit

onderzoek is gepresenteerd tijdens een beeldvormende avond en wij moeten zeggen dat er
niet echt een positief beeld werd gevormd van het onderzoek en de oplossingen. Veel viel rauw
op ons dak en de raad voelde zich niet in alles goed meegenomen. Duidelijk werd dat er een
onderbezetting is qua ambtenaren en dat hierin geïnvesteerd moet worden. Ook duidelijk is dat
er geïnvesteerd moet worden in kennis om als organisatie toegerust te zijn en te blijven op de
toekomst. Wat echter helemaal niet duidelijk werd is de verandering in de structuur die ook
nodig was zoals bleek uit het onderzoek. Hiervoor liep een deelproject maar tijdens de
beeldvormende avond benoemde Necker van Naem dat de ambtelijke top wellicht ook gesplitst
moet worden. Nog onduidelijker wordt als we zien waarvoor het geld in de begroting is
bedoeld. Dit lijkt vooral bedoeld voor ICT en formatieve versterkingen. Extra gelden voor
structuurveranderingen en kwaliteitsverbeteringen worden nog niet benoemd. Oftewel er lijkt
nu maar een deel, hoe belangrijk dan ook, van het onderzoek, waarvan geen enkele rapportage
is overigens, uitgevoerd te worden terwijl de rest nog verder uitgezocht moet worden. De kans
is dus zeer groot dat er volgend jaar weer geld beschikbaar gesteld moet worden. Dit geld is er
wellicht dan niet meer. Nu dus besluiten om de 8 ton uit te geven zonder exact te weten wat er
nog aan extra kosten gemaakt moet worden vinden wij te ver gaan. Het is namelijk niet zo dat
er zomaar extra geld is. Over dit onderwerp komen wij dus zeker nog terug in de raad mede ook
afhankelijk van de discussie in deze commissie.
Voorzitter tot willen wij het college en de ambtenaren Gods zegen toewensen bij hun
werkzaamheden in het nieuwe begrotingsjaar.

