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Inbreng van de ChristenUnie fractie bij de Begroting 2009 

 

Financieel 

 

De koersen op de beurzen gaan heen en weer en in financieel opzicht lijkt niets meer 

zeker. Huizen worden minder verkocht en iedereen kijkt of zijn spaargeld wel op de 

goede bank staat of dat misschien het geld weer in een oude sok of onder het ondergoed 

in de linnenkast gestopt moet worden. Wat is er aan de hand in deze wereld en vooral 

waar gaat het heen met de financiën. 

 

Gelukkig de gemeente Lansingerland heeft geen tegoeden in het verre IJsland. En dat 

raakt nu precies de kern van het verhaal. Waarom moesten nu zovele particulieren en 

overheidsinstanties voor een paar tienden van een procent meer elders bankieren terwijl 

er betrouwbare banken in Nederland zijn. En waarom werden er torenhoge hypotheken in 

Amerika verstrekt. Waarom duelleerden bankiers om de hoogste bonussen. Er is maar 

één antwoord: geldzucht. Deze verslaving is niet nieuw want zo lang de wereld bestaat 

zullen er mensen op geld uit zijn. Graag wijst de ChristenUnie op een paar verzen uit het 

bijbelboek Timoteüs waar het gaat over de ware rijkdom. Ik citeer deze verzen: 

 “Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets 

in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel 

en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.” 

 

Zijn er dan geen zorgen? Jawel, die zijn er wel, zoals gezegd er worden minder huizen 

verkocht en er worden minder huizen gebouwd. Het tempo gaat omlaag en de rente en 

investeringen moeten wel opgebracht worden. Alleen dat behoeft geen bedreiging te zijn 

maar dat kunnen en moeten we oppakken als een uitdaging om nieuwe kansen te zien: 

b.v. in de startersmarkt of in andere woonvarianten voor ouderen. 

 

Daarom steunt de ChristenUnie van harte de motie om met elkaar in debat te gaan om de 

bedreigingen en de kansen te bespreken en hiervoor goede oplossingen te zoeken,  

 

Het stemt ons tot dankbaarheid dat het ook voor 2009 weer gelukt is om de begroting 

sluitend te krijgen en vooral om de reserves weer op het peil van 12 miljoen te brengen. 

Dat is nodig ook gezien de toekomst van Lansingerland waar toch aan de horizon 

mogelijk donkere financiële wolkjes kunnen gaan ontstaan. 

 

Maar het zij gezegd, wij in het rijke westen, hebben nog genoeg om tevreden te zijn met 

wat wij hebben. Kijk eens buiten de grenzen naar andere werelddelen.  

 

Maar niet iedereen is tevreden, ook niet in Lansingerland. Vorig jaar hebben we al 

gemeld dat sportverenigingen niet hun begrotings- of exploitatietekorten bij de gemeente 

kunnen inleveren om daarmee de zaak weer financieel sluitend te krijgen. Dat geldt niet 

alleen voor sportverenigingen maar ook voor stichtingen. Natuurlijk vinden wij culturele 

waarden en andere zaken van groot belang maar in het grote subsidiefestijn zal iedereen 

in de pas moeten lopen en zeker niet voor de muziek uit. 
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Muziekschool 

 

Natuurlijk vindt onze fractie muziek belangrijk. Het is lang geleden dat Jubal de wereld 

liet kennismaken met de klanken van snaar- en blaasinstrumenten. Sinds die tijd is 

muziek en zang niet meer weg te denken uit de samenleving. We kennen allemaal de 

vreugde van een goed muziekstuk of een goed concert en we gunnen iedereen de rust om 

daarvan te genieten. Muziek heeft een vanzelfsprekende plaats in onze samenleving en 

zeker het heeft ook meerwaarde dat er in Lansingerland een muziekschool is waar 

kinderen kunnen kennismaken met muziek, spelen met verschillende instrumenten en 

jongeren die hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen.  

 

We dragen de muziekschool in onze gemeente dan ook een warm hart toe en zijn van 

mening dat de gemeentelijke overheid best wel een muzikaal steentje kan bijdragen om 

de muziekschool een eigen plek te geven. Die financiële bijdrage is wat ons betreft echter 

beperkt, immers zoals al eerder gezegd, zijn onze middelen beperkt. Het is naar onze 

mening dan ook geenszins de bedoeling dat de gemeente per saldo het gat in de muzikale 

begroting dicht.  

 

Voor het nu voorliggende probleem zijn wij van mening dat de gemeente een financiële 

handreiking moet doen. Daarmee kunnen we aan de Muziekschool duidelijk maken dat 

het ons ernst is om te zoeken naar een structurele oplossing, waarbij enerzijds recht 

gedaan wordt aan de inzet, kennis en ervaring van docenten en anderzijds aan ons 

verzoek aan het bestuur van de Muziekschool om zelf ook actief en creatief te zijn in het 

onderzoeken van alternatieve mogelijkheden om te zorgen voor een financieel passende 

en gezonde situatie.  

 

Concluderend zal de ChristenUnie de Muziekschool willen steunen conform het voorstel 

van het college zoals beschreven in de brief van 3 november j.l. 

 

Groen in Lansingerland 

 

De ChristenUnie zal met bijzondere aandacht uitkijken naar de realisatie en de invulling 

van het Annie M G Schmidtpark. Wat ons betreft wordt dit een kenmerkend themapark in 

Lansingerland (in de commissie zullen we hierop terugkomen). In de toekomstvisie op 

weg naar 2040 wordt al geopperd dat het park een groene buitenschil zal vormen binnen 

de gemeente. Nauwlettend zullen we toezien dat het dan ook in de toekomst niet bij een 

bananenschil blijft. In dat verband wijzen wij er ook op dat ook andere gebieden, zoals 

b.v. de Groenzone en het Park de Polder ter hand genomen moeten worden.  

 

Vrg: Waarom wordt met de Groenzone pas gestart bij de volgende raadsperiode? 

 

Vrg: Kunt u ook aangeven of het Park de Polder (Wilderszijde) in 2010 gereed is? 

 

Het realiseren van groengebieden kost veel tijd en inspanning maar om in een juiste 

balans te blijven tussen rood en groen is het ons veel waard waarbij wij, indien het niet 

anders kan, ook de mogelijkheid van onteigening niet willen uitsluiten. 
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In een groeiende rode gemeente zijn en blijven de groene longen van vitaal belang. Wij 

zullen de ontwikkeling hiervan nauwlettend volgen. De ontwikkeling van duurzaam 

groen heeft wat onze fractie betreft een hoge prioriteit. 

 

Mobiliteit 

 

Onze fractie zal met bijzondere aandacht in het komende begrotingsjaar kennis willen 

nemen van het Mobiliteitsplan en vooral over de uitvoering van allerlei onderwerpen. 

Met name zullen we gespitst zijn op verkeersveilige maatregelen voor voetgangers en  

fietsers. Om direct maar een voorzet te geven, willen we het college een aantal zaken 

meegeven: 

 Veilig oversteken van voetgangers en fietsers en waar mogelijk niet gelijkvloers met 

het gemotoriseerd vervoer. 

 Eenduidigheid van fietspaden en eveneens een goed onderhoud hiervan. 

 Voorrang van fietsers op alle rotondes (en dan maakt het ons niet uit of de rotonde 

wel of niet van de provincie is want dat kan de fietser ook niet zien). 

 

Vrg: In dit verband nog een prangende vraag: kan de fietser zijn fiets nu wel of niet in de 

Randstadrail meenemen? 

 

Vanuit de samenleving krijgen wij diverse klachten over het verkeerd en vaak irritant 

parkeren bij scholen als de ouders hun kinderen wegbrengen. 

 

Vrg: Ziet de wethouder mogelijkheden op hieraan een eind te maken en zo ja, welke 

maatregelen en op welke termijn? 

 

Leefbaar Lansingerland 

 

Nee, vz, dit wordt geen oproep aan de partij die links van ons aan tafel zit. 

Belangrijk is dat jong en oud zich thuis voelen in onze gemeente en kunnen wonen in 

wijken die veilig zijn. En het moet gezegd daar wil het college ook alles aan doen door 

dit te bevorderen. We sommen hierbij op: Het project buurtpreventie is goed van start 

gegaan. Het houden van wijktafels. We hebben ook hoge verwachtingen van de inzet van 

de BOA’s. Kortom het is niet verkeerd om te wonen in Lansingerland. De ChristenUnie 

heeft daarom beslist geen angst en verwacht ook niet dat er een toevloed van verslaafden 

of drugsdealers vanuit Rotterdam naar Lansingerland zal ontstaan.  

Ik zal hier nu niet verder over uitweiden omdat we in de komende commissievergadering 

hierover met elkaar in debat zullen gaan. 
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Bij een leefbare samenleving hoort ook goed luisteren naar de wensen van je inwoners. 

Heel kort willen wij er nog een paar aandachtspunten noemen, ze zijn niet nieuw maar 

toch vragen wij er extra aandacht voor: 

 Een goed en afdoende periodiek onderhoud en beheer van het groen in onze gemeente 

 Het realiseren van speelveldjes met speeltoestellen en het onderhoud hiervan en 

vergeet daarbij ook de trapveldjes niet. 

 In aansluiting op de spreuk “Ieder kind wint” zijn wij ervan overtuigd dat we alle 

mogelijkheden moeten benutten om kinderen buiten te kunnen laten spelen. 

 

Ook in dit begrotingsjaar zullen wij ons met andere actieve partijen blijven inzetten om 

een succes te maken van het initiatief “Samen voor Lansingerland”.  
 

Slot 

 

Onze fractie wenst het college en alle ambtenaren bij de uitvoering van deze begroting 

alle sterkte toe maar vooral Gods zegen bij hun werk. 


