
BEGROTING 2011-2014 

De begroting voor 2011-1014. Na de Voorjaarsnota nu het document dat ons inzicht geeft in 
de mogelijkheden voor de komende jaren. Die zijn er niet of nauwelijks. De mate waarin de 
begroting niet-sluitend is geeft weinig perspectief om met gemeentelijke middelen nieuwe 
initiatieven te ontplooien voor onze samenleving.  
 
Een somber beeld dus, samengevat en hoewel we het graag anders zouden willen, ziet ook 

de fractie van de ChristenUnie op dit moment weinig mogelijkheden voor nieuwe beleid. 
Waar we ons zorgen om maken is dat ook de begroting voor 2011 nog niet sluitend is. We 
lezen in het raadsvoorstel dat er een voornemen is om in de raadsvergadering van 
december 2010 met een begrotingswijziging te komen om alsnog voor een sluitende 
jaarschijf te zorgen, maar wat ons betreft is deze formulering niet stellig genoeg. Wij steunen 
dan ook het amendement om het college op te dragen met bezuinigingsvoorstellen te 

komen, waarmee dit gerealiseerd wordt. 
 
Wij veronderstellen dat het college dan ook keuzes voorstelt, want met de kaasschaaf is 
volgens ons inmiddels bot. Dat deze bezuinigingen consequenties hebben, daaraan valt niet 
te ontkomen. En we zijn er waarschijnlijk nog niet. Vanuit Den Haag verwachten we de 

komende jaren immers nog meer.  
 
We hebben al opdracht gegeven tot een personeelsstop en het college is al bezig met de 
kerntakendiscussie. De tarievennota met z’n kaderstellende bezuiniging ligt deze week voor 
ter besluitvorming.  Er zullen wat onze fractie betreft meer principiële discussies volgen. Het 
geld kan immers maar één keer worden uitgegeven. Voor incidentele toezeggingen aan 
organisaties is geen financiële ruimte in de situatie waarin onze gemeente op dit moment 
verkeert. Zeker niet als er geen duidelijke visie aan ten grondslag ligt. Daar moeten zowel het 
college als de raad zich goed van bewust zijn. 
 
De grote (rode) draad in de begroting is voor ons duidelijk. Van een kale kip zijn weinig veren 
te plukken. Daarom in deze commissievergadering met name aandacht voor de punten die 

wij van belang achten voor een gezonde, bloeiende samenleving, ook in tijden van krapte. 
 
Als eerste. Voor ons blijft het uitgangspunt dat we na de groei van de harde rode en grijze 
componenten van onze gemeente in de afgelopen jaren, nu bewust omgaan met en 
werken aan de groene en zachte elementen van onze samenleving. De groene omgeving is 
wat ons betreft meer dan het plaatje in de verkoopbrochures en de toekomstvisie van 

Lansingerland. Zeker omdat daarvoor al middelen beschikbaar zijn, die we niet terug willen 
brengen naar de Stadsregio. Het Annie M.G. Schmidtpark vervult naar onze overtuiging een 
grotere rol dan een wandelpad langs de schapen aan de voet van het Wolfert Dalton 
Lyceum. Dit park heeft ook een sociale functie met speelplaatsen, trapveldjes en 
bijvoorbeeld een kinderboerderij en wie weet wellicht een gesponsorde hangplek voor 

jongeren…. 
Wij denken dat samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven hier een rol zou 

kunnen spelen en vragen (opnieuw) aandacht voor de mogelijkheden van sponsoring van 

speelveldjes, trapveldjes etc. 

 
Een ander punt is dat de zgn. kwetsbare groepen in the picture blijven. En meer dan dat. Zij 
mogen niet als eerste het slachtoffer worden van de bezuinigingsstorm die over de 
gemeentes gaat woeden. Er moet aandacht blijven voor diegenen die op minimumniveau 
leven, en voor diegenen die dreigen te vereenzamen. Het kan niet zo zijn dat in  een 
welvarende omgeving mensen om financiële redenen niet actief deel kunnen nemen aan 
de samenleving. WE maken ons dan ook zorgen om de plannen die het nieuwe kabinet 
heeft ten aanzien van bijvoorbeeld de overheveling van taken van de AWBZ naar de WMO. 

Blijft de WMO betaalbaar? We horen graag de visie van de wethouder hierop. 
 
Een andere kwetsbare groep vormen de kinderen. Gelukkig gaat het met de meeste van 
onze kinderen goed en is er voldoende aandacht voor hen. Dat moet wat ons betreft zo 



blijven. We horen van de wethouder graag wat er bedoeld wordt met de ‘heroverweging 
van toedeling en omvang van middelen voor het preventieve en integrale jeugdbeleid’. Wat 
valt hier onder? Gelet op het succes van het toen nog netwerk-CJG gaan wij niet akkoord 
met maatregelen die al voor de echte start gaan zagen aan de stoelpoten van dit centrum. 
Ook hierop graag een reactie van de wethouder hoe hard hij zich gaat maken voor het CJG 

als spil in de jeugdgezondheid. 

 

Een derde aandachtspunt is de mobiliteit en bereikbaarheid. De groeispurt mag er dan uit 
zijn in onze gemeente, we groeien wel verder en op langere termijn zal de druk op het 
wegennet groter worden. Zeker wanneer het Openbaar Vervoer geen aantrekkelijk 
alternatief blijkt. We willen graag tijdig betrokken worden in de aanloop naar de concessie 
en zijn benieuwd wanneer de raad daarover geïnformeerd wordt en daarbij betrokken 

wordt. Hoewel de realisatie van de Randstadrail Rotterdam en Den Haag goed bereikbaar 

maakt, is er vanuit de kernen nog geen vlotte verbinding met deze steden. Dat realisatie van 
de ZoRo-lijn is wat ons betreft méér dan een aandachtspunt en we vragen de wethouder 
wat de stand van zaken is en wat hij kan doen om de aanleg daarvan te bespoedigen. Met 
welke organisaties hij in overleg is, en wat er nog moet worden gedaan voordat de bus rijdt. 
Dat er voldoende parkeerplaatsen zijn op de OV-knooppunten lijkt ons vanzelfsprekend voor 

een goed doeltreffend georganiseerd OV. En dan bedoelen we óók voldoende 
parkeerplaatsen voor de fietsen. WE zijn niet gelukkig met de mededeling over acties tegen 
onjuist geparkeerde fietsen, zonder duidelijkheid over de aanwezigheid van voldoende 
rekken. Over de fietsers gesproken. We waren en zijn nog steeds enthousiast over de 
fietstunnel onder de N209, zoals ook bleek tijdens de informatie-avond op 05 oktober jl. Dat 
komt de veiligheid van de fietsers ten goede. Maar gelet op de informatie die de 
Burgemeester in de commissie Algemeen Bestuur over het uitblijven van de verdubbeling van 

de N209 vragen wij ons af deze tunnel inderdaad gerealiseerd zal worden en in hoeverre de 

wethouder en de ambtenaren daar vanaf wisten tijdens de genoemde informatie-avond. 

Komt de fietstunnel en zijn de financiële middelen nodig?  

 
De mededelingen van de burgemeester over wegennet in onze regio tijdens de 

behandeling van de Regionaal Strategische Agenda van de Stadsregio stemmen ons niet tot 
vreugde. Het kan niet zo zijn dat het woonmilieu aan alle kanten verkeer hoort, ziet en ruikt, 
maar dat we zelf niet vanuit onze straten kunnen invoegen, omdat het op de 
enkelbaanswegen van de N209 en N470 hartstikke stilstaat. We zien een duidelijke relatie 
tussen de woningbouwopgave waaraan onze Vinexgemeente gehouden is en de ontsluiting 
ervan waarvoor andere overheden moeten zorgen. We horen graag wat er bij het college 

bekend is en wat er gedaan wordt om de plannen voor de verdubbeling van deze wegen 

veilig te stellen. We missen overigens de stelligheid en consistentie bij de verschillende 

begrotingsteksten. Diverse punten, waaronder de A13/A16 worden op meerdere plaatsen in 

diverse programma’s genoemd, maar niet overal worden dezelfde uitgangspunten 

genoemd. We gaan er van uit dat het college zich in blijft zetten voor de aanleg van de 

A13/A16 in de tunnelvariant 

 
Hoe zit het eigenlijk met de blackspots. Die worden pas in 2014 aangepakt. Wij vragen ons af 
in hoeverre dit dan echt black spots zijn. Hoe is het mogelijk dat zelfs de blackspots niet 
sneller opgepakt worden. 
 
Een vierde punt is de veiligheid.  
De BOA’s staan in de begroting, maar in de bemensing van het politiekorps wordt fors 
gesneden. Welke gevolgen heeft dat voor de veiligheid en veiligheidsbeleving in onze 
gemeente. In hoeverre kunnen BOA’s en buurtpreventie daarin een rol spelen. En in hoeverre 
onderneemt de gemeente al dan niet zelf actie ten aanzien van het opzetten van 
buurtpreventie-teams. Daar is immers een groot bedrag voor gereserveerd?  

 
Een laatste punt zijn bezuinigingsmogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie zelf. 
In relatie tot de discussie over de huisvesting van de bibliotheek is ook de huisvesting van de 
gemeente zelf aan de orde geweest, waaronder de SpiL in Bleiswijk. We horen graag van de 



wethouder wat de plannen zijn voor de SpiL in Lansingerland. We hebben vernomen dat 
deze SpiL mogelijk bij de bibliotheek ondergebracht kan worden. Hoewel onze fractie, zoals 
bekend, een groot voorstander is van het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke 
accommodaties, gaan wij ervan uit dat, gelet op de financiële situatie van de gemeente, er 
aan handhaving van deze SpiL een discussie voorafgaat en dat niet zondermeer wordt 
gecommuniceerd dat het serviceniveau hetzelfde blijft. Er mogen geen verkeerde 
verwachtingen gewekt worden. 

 
Wat ons inziens vóór de begrotingswijziging van december a.s. ook besproken moet worden 
is de vraag in hoeverre de gemeente zich zelf bezig moet houden met bijvoorbeeld het 
tellen van buitenspelende kinderen (hoe moet dat als het weer een herfstvakantieweek lang 
regent en de kinderen geen buffer kunnen opbouwen), of het opzetten van beleids-
documenten en bijvoorbeeld de sportstimuleringsactiviteiten, het werken aan huis, of het 

opzetten van een dementieketen. Zijn dit kerntaken voor de gemeente, of kunnen deze 
taken worden uitbesteed?  
 
Het advies over het al dan niet in bezit houden van strategische gronden/posities staat 
gepland voor het eerste kwartaal 2011. Is het mogelijk dit onderzoek ook vóór de 

raadsvergadering van december ar te ronden?  
 
Dat waren voor dit moment onze aandachtspunten bij de begroting 2011-2014 waarin naar 
het oordeel van de ChristenUnie nog veel ambities staan. Te veel misschien voor een 
realistische begroting. Wij denken dat er beleidsvoornemens zijn die op dit moment niet 
haalbaar zijn of geen prioriteit hebben.  
 
ChristenUnie Lansingerland 
Ankie van Tatenhove 
26 oktober 2010 


