
Kadernota 2010-2014 
Een paar weken geleden keken we nog eenmaal terug. We sloten 2008 af en moesten 
constateren dat door de economische crisis in 2008 de verwachtingen niet zijn uitgekomen. 
Onze financiële positie is door de wereldwijde dip niet positief meer, maar negatief. De crisis 
werpt zijn sporen ook vooruit op de financiële situatie van de komende jaren. Wat vorig jaar 
gold, geldt ook nu: onze begrotingen zijn verwachtingen. Ze zijn gebaseerd op realistische 

aannames, waarvan de realiteitswaarde pas later te toetsen is. En zelfs die verwachtingen 
blijken in deze tijd maar een zeer beperkte houdbaarheidsduur te hebben. Hadden we een 
paar weken geleden een somber toekomstbeeld, na het verschijnen en m.n. het 
doorrekenen van de meicirculaire blijken de donkere wolken die zich hebben samengepakt 
nog dreigender en bovendien blijken ze langer te blijven hangen.  
 
Wat kunnen wij als raad, als kaderstellend orgaan op dit moment met een Kadernota die de 
contouren voor de begroting 2010 en verder moet neerzetten. Wat heeft het voor betekenis 
als wij zeggen dat we het belangrijk vinden dat niet alleen 3xO en de gehonoreerde wensen 
moeten worden opgenomen in de kadernota, maar ook een deel van de niet-
gehonoreerde wensen. Op dit moment lijkt het – zoals we dat als fracties zo mooi omschrijven 

– bühnepraat. Het geld is er niet en zal ook niet zomaar bij de najaarsnota als meevaller uit 
de investeringsboeggolf tevoorschijn komen. Immers de boeggolf is door onze wethouder 
van financiën al meegenomen in zijn rekensommen. 
 
Toch bespreken wij vanavond de Kadernota 2010 – 2014 en de Voorjaarsnota 2009, een 
compacte en goed leesbare kadernota. En we stellen vanavond de Kadernota en de 

Voorjaarsnota vast, zij het op een andere wijze dan dat ons bij de behandeling ervan in de 
commissie voor ogen stond.  Een wensenlijstje geeft onze fractie op dit moment dan ook niet 
mee. Voorstellen om niet-gehonoreerde wensen te realiseren en daarvoor dekking te vinden 
binnen de huidige kaders evenmin. We sluiten ons aan bij het eerdergenoemde voorstel dat 
door de coalitiefracties is opgesteld om het college opdracht te geven tussen nu en de 
begroting 2010 te komen met realistische voorstellen, die gelet op de actuele situatie het 

meest recht doen aan de ambitie en doelstellingen die wij hebben verwoord na de fusie: 
  
* Parkstad in wording; 
* Greenport Lansingerland; 
* Ontspannen en actief in Lansingerland; 
* Stad van maatschappelijke samenhang. 
 
Nu de economische situatie ineens zo anders is dan we bij de start van onze nieuwe 
gemeente verwachtten en vermoedden, is duidelijk dat de opdracht nu met name is: 
1. keuzes maken en prioriteiten stellen en 
2. creatief denken. 

 
De keuzes zijn gemaakt in de kadernota, het is al gezegd. De wens voor creatief denken is 
eveneens geuit. Niet alleen bij de behandeling van de kadernota in de commissie ABV (m.n. 
wethouder De Rijke) maar ook al in de jaarrekening 2008. Daar viel immers te lezen dat door 
de aanschaf van uniforme bedrijfskleding de herkenbaarheid van de medewerkers 
buitendienst verbeterd was, evenals de service. Wij denken dat er nog wel meer te winnen 

valt als we creatief denken tot een tweede natuur gaan maken. 
 
Een voorbeeld. We noemden in de commissie ABV al het multifunctioneel gebruik van onze 
gemeentelijke accommodaties. De wethouder beaamde dat dat de inzet is. En overigens is 
dat ook aan de orde geweest in de presentatie-avond over de accommodaties. We 
bedoelen echter meer dan alleen maar het om beurten gebruiken van een locatie. We 

bedoelen hier ook de synergie die daarbij winst kan opleveren voor de organisaties of voor 
onze inwoners. Juist in het gedeeld of gezamenlijk gebruik van organisaties met eenzelfde of 
deels dezelfde doelgroep kan niet alleen veel bezuinigd worden, maar ook veel gewonnen. 
In een gesprek met SWSL, onlangs, bevestigde en steunde Hanneke Vliet Vlieland, dit beeld 
dat er synergie optreedt wanneer ruimtes gedeeld worden en medewerkers en vrijwilligers 



van verschillende organisaties elkaar spontaan tegenkomen en kennis krijgen van elkaars 
werkterrein of aandachtsgebied. 
 
� Onze fractie ziet het accommodatiebeleid dan ook graag terug in de commissie BS ter 
bespreking en niet alleen ter informatie en niet alleen om de tarieven vast te stellen. (wellicht 
al toegezegd in BS van 15.06.2009?) 
 

Naar aanleiding van de kadernota verbazen we ons op een paar punten, of maakt onze 
fractie zich zorgen.  
 

A.  Allereerst onze jongste generatie. Onze jeugd tussen 0 en 23 jaar. 

1. Het jongerencentrum.  
Dat het tijdelijke jongerencentrum Berkel en Rodenrijs niet voldoet, begrijpen we 

tussen de regels door uit de Kadernota. Dat het niet gecontinueerd wordt, is dan ook 
een logische consequentie. Maar ons inziens behoort deze evaluatie vooraf te gaan 
aan deze besluitvorming. We houden niet zo van mosterd na de maaltijd.  

 
2. Het CJG.  

De manier waarop de wethouder het CJG benadert, stelt ons niet gerust. In de 
Kadernota staat duidelijk vermeld dat het CJG een wettelijke verplichting is en dat dit 
betekent dat er een fysieke locatie moet zijn, waarin een aantal kernpartners is 
gehuisvest.  
Dát is volgens onze fractie ook de meerwaarde van een CJG. Niet dat er 
afstemmingsoverleg plaatsvindt, of dat er dossiers toegankelijk gemaakt worden – dat 
ook, maar vooral ook dat het voor ouders en opvoeders een toegankelijke,  
herkenbare en laagdrempelige plek is, waar ze met een vraag of probleem naar toe  
kunnen en met een antwoord of een ‘routebeschrijving’ weer naar buiten komen.  
Vanuit het consultatiebureau is bij ons bekend dat daaraan behoefte is en ook het 
initiatief van Homestart onderstreept dit eigenlijk. Onze samenleving zit anders in 
elkaar dan 30 jaar geleden, de huidige generatie ouders heeft een andere sociale 

context dan de vorige. Zeker in een kinderrijke gemeente als de onze is een fysieke 
locatie dus geen wens maar een must, niet vanwege het gebouw, maar vanwege de 
kennis en ervaring die daarin gehuisvest is; de mensen die er werken. Graag horen wij 
van de wethouder of hij garandeert dat er aan het eind van het jaar in Lansingerland 
(mogelijk in de Klaver in Bergschenhoek) een bordje hangt met daarop de 
mededeling dat hier het CJG gevestigd is en voorzien van de namen van de kern- of 

ketenpartners die het CJG vormen.  
 

B. Onze gezondheid 

3. Bewegen en spelen 
Wat ons ook zorgen baart is het punt dat we allemaal meer moeten bewegen. We 

worden er nog steeds vrij vaak op gewezen dat we minimaal een half uur per dag 
moeten bewegen. Maar we hoeven maar naar de parkeerplaats te kijken om te 
constateren dat ook de meesten van ons, gemakzuchtig als we zijn?, eerder de auto 
nemen dan de fiets. 
Dat neemt niet weg dat we opgeroepen worden om dagelijks te bewegen.  
De aanwezigheid en de kwaliteit van speelterreinen in de wijken is ons inziens dan ook 
erg belangrijk. Kinderen die buiten aan een klimrek hangen, of verstoppertje spelen, 
zitten niet, chips etend in zichzelf of tegen een computerscherm te praten. We 
hebben onze zorgen over de mededeling van de wethouder in de commissie ABV 
dat de speelterreinen allemaal op een goed uitrustingsniveau gebracht worden en 
dat handhaven van de kwaliteit dan is te realiseren vanuit het budget beheer en 
onderhoud. Maar we geven hem het voordeel van de twijfel. 

 
4. Vervoer 

Jong geleerd is oud gedaan, hopen we. Maar –zoals gezegd-  brengen wij in het 
algemeen zelf ook meer tijd door in de auto dan op de fiets. En dat blijft een 



aanlokkelijk alternatief als je je op de fiets niet veilig voelt in het verkeer, of als je je 
fiets niet fatsoenlijk kunt parkeren als je met het OV zou willen reizen. Juist voor het 
gebruik van het OV is het belangrijk dat de randvoorwaarden optimaal zijn.  
Het mobiliteitsplan en de prioritering van de verschillende voorstellen staat daarom 
wat ons betreft blijvend op de agenda. 
 

5. Sport 

Bij de behandeling in de commissie ABV stelden we al dat de sport de rekening 
gepresenteerd lijkt te krijgen. Met de nadruk op ‘lijkt’. Niet omdat er nu ineens op 
sport bezuinigd moet worden, maar omdat de invoering van het profijtbeginsel voor 
verenigingen ongelukkigerwijze samenvalt met de economische crisis en de daarmee 
gepaard gaande bezuinigingen van onze gemeente. 
 

We willen deze keuze niet ongedaan maken. Zoals de wethouder aangaf is deze 
keuze al eerder gemaakt en, voor zover wij weten(?) ook meegedeeld aan de 
diverse (sport) verenigingen. Het zal echter wel consequenties hebben voor de 
verenigingen en hun leden. Gelukkig staat de accommodatie er in de meeste 
gevallen mooi bij, maar helemaal zorgeloos zien we de toekomst voor de clubs niet in. 

Communicatie ten aanzien van het profijtbeginsel is o.i. dan ook een uiterst zorgvuldig 
traject waarin niet volstaan kan worden met een mededeling in de Heraut. 
� Graag horen wij hoe de wethouder hieraan uitvoering denkt te geven. 
 

C. Kwetsbare groepen 
Met deze term gooien we een heleboel mensen op één hoop. Mensen die zich 
bovendien niet allemaal onderdeel van een ‘kwetsbare groep’ voelen. Want in de 
leeftijdscategorieën die wij daaronder gerangschikt hebben zitten gelukkig heel wat 
mensen die zelfredzaam zijn en het cement zijn voor onze samenleving.  
 

6. Senioren en SWSL 
Tijdens het SWSL-ontbijt heeft de directeur van SWSL ons opnieuw uit de doeken 

gedaan hoe 400 vrijwilligers het werk van 22 vaste krachten uitvoeren. Deze 22 vaste 
krachten zijn natuurlijk niet te financieren. Sterker nog, wij zijn (overigens mét SWSL) 
van mening dat we dat ook niet zouden moeten willen, wanneer we in onze 
uitgangspunten en onze visie op  2040 vertellen dat we een gemeente van 
maatschappelijke samenhang zijn.  
 

Dat het mantelzorgcompliment in de kadernota expliciet wordt genoemd in de 
kadernota, is wat ons betreft dan ook een goede keuze. De structurele verhoging van 
het budget die in de kadernota is aangegeven is voor  SWSL niet voldoende om de 
gewenste zorg en ondersteuning te leveren. Hanneke Vliet Vlieland heeft dit 
meermalen aangegeven. Dat betekent dat ook daar keuzes gemaakt moeten 

worden, of creatieve oplossingen moeten worden bedacht. Voor de SWSL is dat, 
wellicht meer dan voor de gemeentelijke organisatie, al een paar jaar soort tweede 
natuur: wie weinig te besteden heeft, ziet eerder de noodzaak of de kunst ervan. 
Wij roepen de wethouder daarom op om niet over SWSL te praten, maar vooral met 
SWSL voordat de begroting wordt opgesteld. En verder lijkt het ons vanzelfsprekend 
dat de WMO-gelden daaraan besteed worden waar ze voor bedoeld zijn; de gelden 
voor ondersteunende begeleiding kunnen ons inziens toch niet zonder onderbouwing 
aan iets anders worden besteed. 
 

7. Minimabeleid 
Onze minima wonen dan wel in een zichtbaar welvarend deel van Nederland, maar 
komen er – hoe zullen we het zeggen - maar bekaaid af. Waar Nederland de 

inkomensgrens heeft verruimd van 115% naar 120%, handhaven wij het tarief tot op dit 
moment op 120%. Onze fractie zou in de aanloop naar de begroting deze keuze 
graag nog eens tegen het licht houden om te beoordelen of dit in de pas loopt met 
de visie op de toekomst en de ambities van onze gemeente.  



 
D. Subsidieverstrekking 

8. Subsidieplafond 
Het subsidieplafond is bevroren op € 4,9 miljoen. Maar of de bibliotheek en de GGD 
daarvan een steeds groter deel opsouperen kon de wethouder in de commissie ABV 
niet aangeven.  
 

Gelet op de situatie waarin wij verkeren en ook gelet op de veranderingen in de 
samenleving denken wij dat het goed is dat er nieuw beleid is geformuleerd t.a.v. het 
verkrijgen van subsidie. Alleen.., wij zijn van mening –we hebben het al eerder 
genoemd bij de behandeling van de nota cultureel erfgoed en de kunst- en 
cultuurnota- dat een mens leeft bij brood en spelen en dat aan een bloeiend 
verenigingsleven en aan de wijze waarop een gemeente omgaat met cultuur en 

cultureel erfgoed is af te leiden of het al dan net goed toeven is in deze gemeente en 
of er andere waarden belangrijk zijn dan economische en individuele. Wij begrijpen 
de bevriezing van het subsidieplafond op dit moment, maar maken graag een 
heroverweging op het moment dat de economische situatie een stijgende lijn inzet. 

 

E. Gemeente 

9. Gemeentelijke organisatie 
De omvang van de gemeentelijke organisatie heeft een directe relatie met het 
aantal inwoners van onze gemeente. Nu dat achterblijft, zal ook het medewerkers- 
totaal minder snel groeien. Als direct gevolg van de economische situatie zal er ons 
inziens ook nog bezuinigd kunnen worden op het ambtenarenkorps. De afgelopen tijd 
is immers fors ingezet op: 

- het inrichten van de nieuwe organisatie, maar die staat nu; 
- het harmoniseren van beleid, dat is grotendeels gebeurd; 
- het anticiperen op de groei en ontwikkeling, dat ligt stil. 

Tegelijkertijd is aangegeven dat de Spillen wel aanwezig zijn, maar dat dat niet 
betekent dat ze effectief en efficiënt gebruikt worden.  

In de Kadernota staat te lezen dat de Spillen, na de ingebruikname van het nieuwe 
gemeentehuis, gesloten zullen worden. Zoals aangegeven in de commissie ABV 
vinden wij dat daaraan een principiële discussie vooraf moet gaan. Graag horen we 
of het college dit standpunt deelt. 
 

10. Gemeentelijke huisvesting 

De gemeentelijke huisvesting en de gemeentelijke vastgoedportefeuille komen na de 
zomervakantie aan bod, zo is ons toegezegd door respectievelijk wethouder Ten Kate 
en wethouder De Rijke.  
Voor de vastgoedportefeuille verwachten wij dat de nota ons inzicht geeft in het 
aantal locaties, het functionele gebruik ervan en de exploitatiekosten per pand. Wij 

gaan er van uit dat de raad – al dan niet op basis van een mooie portfoliomatrix - op 
dat moment keuzes kan maken over het al dan niet handhaven van de verschillende 
panden in eigendom (portefeuille wethouder De Rijke) en gaan er van uit dat er vóór 
die tijd door het college geen besluiten worden genomen over of contracten worden 
gesloten voor outsourcing van het beheer (portefeuille wethouder Boedhoe). Dit is 
aan de orde geweest bij het opstellen van het accommodatie-beleid. Graag horen 
wij van het college een toezegging in deze.   

 
F. Groen 

11. Groengebieden 
Rest ons nog één punt: het groen.  
De tegenvallende economische situatie heeft onmiskenbaar gevolgen voor de 

ontwikkeling van de bouwlocaties. We gaan ervan uit dat we desondanks op volle 
kracht aan de slag gaan met de aanleg van de groengebieden. Niet alleen maken 
de groengebieden onze gemeente tot het Park van de Randstad, maar veel meer 
zijn ze van vitaal belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Gerelateerd aan de 



behandeling van eerdere kadernota’s: we kunnen wel een hek om het groen zetten, 
maar dan moet dat groen er wel zijn! 
 
Wij missen in de Kadernota aandacht voor de realisatie van groen en voor de 
coördinatie van de groene projecten. Wij willen nogmaals een lans breken voor het 
benoemen van een supervisor, want we zijn hem helaas nog niet tegengekomen.  

 

Fractie ChristenUnie. 
10 juni 2009. 


