
Voorzitter, 

Voor ons de ligt de begroting 2020. Een begroting die in tegenstelling tot veel andere gemeenten 
laat zien dat de gemeente Lansingerland de komende jaren wel investeert om onze gemeente 
mooier, socialer, leuker en veiliger te maken. In de bijdrage wij 3 thema’s behandelen. Namelijk 
betrouwbare overheid, gezonde gemeente en aantrekkelijke omgeving. 
 
1. Betrouwbare overheid 
Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor een goed en open bestuur. Die openheid moet zich 
uitten door een open blik naar de buitenwereld. Een overheid die verbinding zoekt met de 
samenleving. Vertrouwen in het gemeentebestuur is daarin erg belangrijk. Percentages als 31 of 33% 
zijn wat ons betreft niet leidend en moeten geen doelen op zich worden. Wel moeten we met elkaar 
en daarmee bedoel ik de burgemeester, de wethouders, de raad en de ambtenaren werken aan een 
gemeentebestuur wat betrouwbaar is met een open houding en blik naar onze inwoners. Met elkaar 
werken aan een vaste koers en deze koers niet bij de eerste beste inspraak of tegenwind zonder 
enige reden bijstellen. Met elkaar werken aan dit vertrouwen. Maar moeten we ook luisteren naar 
dat wat leeft onder onze inwoners. In dat kader overwegen wij een motie die oproept om het 
gemeentehuis een dag te sluiten om samen als college, ambtenaren en raad een dag te gaan werken 
in de gemeente. Zo gaat de wethouder financiën samen met de afdeling financiën meehelpen bij 
Schuldhulpmaatje samen met de financiële goeroes uit onze raad. De wethouder die gaat over 
afvalbeleid gaat samen met zijn beleidsmedewerkers een dag meehelpen bij het afvalbrengstation. 
De afdeling groen en spelen gaat samen met een paar handige raadsleden buiten aan de slag om 
speeltuinen te onderhouden. De ambtenaren en de wethouder van het sociaal domein gaan een dag 
meelopen met de wijkverpleging en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te nomen. En bij succes 
mag dit uiteraard uitgebreid worden naar meerdere dagen. De rest van het jaar blijft het 
gemeentehuis dan gewoon open om de zaken te doen en bijvoorbeeld zelf je paspoort en rijbewijs 
op te halen. Wij kijken in ieder geval al uit naar zo’n dag. 
Een betrouwbare overheid communiceert ook in duidelijke taal. Communiceren in begrijpelijke taal 
met onze inwoners zou eigenlijk de standaard moeten zijn. Landelijk is dit de afgelopen periode in 
het nieuws geweest maar ook plaatselijk blijven wij geluiden horen dat brieven van de overheid 
lastig te lezen zijn. Daarnaast zien we dat vooral de jeugd minder heeft met tekst maar denkt in 
plaatjes en animaties. In verschillende gemeenten wordt er bijvoorbeeld al gewerkt met 
beeldbrieven en brieven met een begrijpelijk taalniveau. Wat ons betreft gaat onze gemeente ook 
hiermee aan de slag. Bij de raadsvergadering komen we hierop terug. 
 
Onder betrouwbaarheid hoort ook een robuust financieel beleid. Beleid wat tegen een stootje kan 
en wat niet bij de eerste beste tegenslag leidt tot lastenverzwaring. In dit kader vinden wij het dan 
ook erg jammer dat er een forse stijging is wat betreft de afvalstoffenheffing. Zoals bekend hadden 
wij dit graag anders gezien en hadden we de tegenvallers willen opvangen met een 
egalisatiereserve. Deze is nu cadeau gedaan aan onze inwoners met een korting op de 
afvalstoffenheffing in dit jaar als gevolg. Deze korting vervalt nu en samen met de hogere kosten 
voor afvalstoffen betekent dit hogere lasten. Wij vragen aan het college om deze stijging in heldere 
taal uit te leggen aan onze inwoners. Uit antwoorden hebben wij begrepen dat deze extra 
communicatie er niet komt. Graag een reactie hierop vanuit het college.  
Wat betreft de financiën is het goed te zien dat we onze schulden afbouwen naar een acceptabel 
niveau. Deze schulden hebben de afgelopen jaren als een molensteen om onze nek gehangen. 
Tenslotte wat betreft het robuuste financiële beleid zijn we ook afhankelijk van constante 
inkomsten. Onze belangrijkste inkomstenbron is het gemeentefonds. Deze is gekoppeld aan de 
uitgaven van de Rijksoverheid. Geeft de Rijksoverheid meer uit dan krijgen de gemeenten meer en 
vice versa. Veel projecten van de Rijksoverheid liggen door de stikstof crisis stil. Minder uitgaven dus 
wat ook negatief is voor de bijdrage die wij ontvangen vanuit het gemeentefonds. Wij zijn dan ook 
blij dat de ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer oproepen om de uitkering vanuit het 



gemeentefonds anders te gaan inrichten zodat gemeente een meer constante inkomstenbron 
hebben.  
 
2. Gezonde gemeente 
Een gezonde gemeente is een gemeente waar alle mensen meetellen. Een gemeente waar iedereen 
die zorg nodig heeft deze ook ontvangt. Dat iedereen zich uitgedaagd of uitgenodigd voelt om deel 
te nemen aan activiteiten. Belangrijk onderdeel van een gezonde gemeente is de ouderzorg, de 
jeugdzorg en de participatiewet. Wij vinden dat we als gemeente trots mogen zijn hoe dit in onze 
gemeente is vormgegeven. Uit onder andere enquêtes blijkt dat het merendeel van de mensen 
tevreden is met de zorg die ze ontvangen. Ook de organisaties waarmee wordt samengewerkt in dit 
domein zijn over het algemeen tevreden met de samenwerking met onze gemeente. Uiteraard 
betekent dit niet dat altijd alles goed gaat. Het is en blijft een ingewikkeld domein waar veel geld in 
omgaat. Een paar aandachtpunten, die gelukkig ook terugkomen in de begroting, willen wij 
meegeven. Blijf inzetten op preventie. Juist deze preventie zorgt ervoor dat er tijdig wordt ingezet 
om problemen te voorkomen en onze inwoners zo meer zorgen te besparen. Tweede aandachtpunt 
is dat mensen die zorg en aandacht nodig hebben vanuit onze gemeente 1 aanspreekpunt hebben 
en houden. Juist deze mensen moeten niet het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd 
te worden. En tenslotte de menswaardige benadering. Iedereen die aanklopt bij de gemeente is 
uniek geschapen en geen nummer of iemand die ons geld gaat kosten. In dat kader is het halen van 
mensen uit de bijstand ook geen besparingsmogelijkheid voor de gemeente maar een mooie kans 
om deze unieke persoon weer perspectief te geven in het leven. Kortom tevreden over sociaal 
domein maar blijf ook oog houden voor preventie, 1 aanspreekpunt en een menswaardige 
benadering.  
 
Gezonde gemeente gaat ook over goede schoolvoorzieningen voor onze basisschool jeugd. Bij de 
behandeling van de kaderbrief hadden we zorgen als het ging over de financiering van deze 
schoolgebouwen in het kader van het nieuw op te stellen integraal huisvestingsplan. Positief om 
terug te zien dat in deze begroting hiervoor vast een stelpost is opgenomen voor 2023. Goede en 
gezonde schoolgebouwen is wat ons betreft een must wat niet mag tekortschieten door 
onvoldoende middelen. 
 
3. Aantrekkelijke omgeving 
Een aantrekkelijk woonomgeving is een omgeving met een aantrekkelijk buitenruimte zonder 
onkruid en zwerfafval. Een omgeving met veel natuur- en recreatiegebieden met een prachtige 
biodiversiteit. Maar ook een omgeving waar qua cultuur-sport en verenigingsleven genoeg is te 
beleven. Een omgeving die prima is te bereiken. Een plek dus waar iedereen zou willen wonen. Om 
gelijk met dat laatste te beginnen hierover hebben we tijdens de Kaderbrief al onze zorgen geuit. Is 
er echt voor iedereen voldoende plek om te wonen. Voor senioren en starters bijvoorbeeld maar zijn 
er in de toekomst ook voldoende zorgplaatsen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. We 
kijken dan ook met belangstelling uit naar de geactualiseerde woonvisie waarin deze punten aan bod 
komen. Hierin willen we het college nog wel wat meegeven. De raad, woningcorporatie, 
bouwbedrijven en inwoners vragen van alles het nog wat als het gaat om woningbouw en wellicht 
overvragen we het ambtelijke apparaat wel. De woonvisie moet wat ons betreft dan ook echt 
rekening houden met wat behapbaar is om hier intern is op te pakken of aangeven wat er nog aan 
extra capaciteit nodig is. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat onze woningbouw stokt hier in dit 
gemeentehuis.  
Wat betreft de bereikbaarheid zijn wij blij met de netwerkstudie naar de randstadrail en het 
opstellen van de mobiliteitsvisie in 2020. Een visie die door alle veranderingen omgeving hard nodig 
is.  



Een aantrekkelijke woonomgeving heeft ook een bloeiend sport en cultuur. Goed te zien dat er het 
komende jaar werk wordt gemaakt van de sportvisie. En voor cultuur gaan we de komende periode 
zeker nog met elkaar in debat over het cultuurhuis in Berkel. 
Tenslotte duurzaamheid. Een thema wat nu na het vaststellen van de duurzaamheidsvisie echt los 
kan gaan. We moeten als gemeente echt stappen gaan zetten. Gelukkig zien we dit terugkomen in 
initiatieven zoals tuin van de toekomst. Maar ook in het idee van een revolverend fonds (over 
begrijpelijke taal gesproken). Aandachtspunt is wel om duurzaamheid niet als een op zichzelf staand 
iets te zien. Duurzaamheid is iets wat in alle haarvaten van onze gemeentelijke organisatie moet 
terugkomen. Wethouder Abee is vanuit zijn taak als financieel verantwoordelijke nu bij veel zaken 
betrokken. Een ideale gelegenheid voor hem om zijn collega’s en het ambtelijk apparaat naast de 
financiën ook altijd te wijzen om goede duurzame ideeën.  Een taak die de wethouder wat ons 
betreft met verve zal gaan vervullen.  
 
Afronding 
Voorzitter al met al zijn wij als ChristenUnie tevreden met de voorliggende begroting. Laten we het 
komende jaar samen gaan werken aan een open en bereikbaar bestuur met duidelijke 
communicatie. Laten we samen van duurzaamheid echt een succes maken en laten we met elkaar 
ervoor zorgen dat iedereen in onze samenleving menswaardig wordt behandeld en de hulp krijgt die 
er nodig is. En laten we met elkaar vaart maken van onze woningbouw.  
 
Tenslotte het volgende. De bijdragen rondom begrotingen benoemen vaak vele verbeteringen en 
aandachtspunten en ook wij doe daaraan mee. Maar dit heeft ons wel de vraag opgeroepen of we 
wel voldoende stil staan bij wat we allemaal wél hebben? We hebben een prachtige bruisende 
gemeente in het groen met een actief verenigingsleven. We hebben nog elke dag eten op de plank. 
We leven in een rechtstaat die streeft naar rechtvaardigheid. En dit lijstje kan nog met veel punten 
aangevuld worden die veel andere landen niet hebben. Moeten wij zeker in het licht van de dankdag 
die we volgende week in verschillende kerken hopen te vieren niet wat vaker dankbaar zijn met alles 
wat we al hebben. Wat vaker stil staan bij alles wat er goed gaat? 
 
Voorzitter rest mij om het college, het ambtelijk apparaat, onze collega-raadsleden en de griffie de 
wijsheid en zegen van onze goede God toe te wensen bij de uitvoering van de begroting. 


