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Voorzitter. 

Geloven in de toekomst. Zoals inmiddels bekend is dat het thema van ons 

verkiezingsprogramma. We zouden het graag ook boven de begroting zetten, want met 

onze begroting gaan wij de toekomst in. Toch ademt de begroting nog niet die sfeer en ook 

in de geluiden die we om ons heen horen, ontbreekt het aan vertrouwen. 

De ChristenUnie denkt dat het van uiterst belang is om te werken aan vertrouwen en 

duidelijke keuzes te maken en te vertellen waar we als Lansingerland voor blijven staan. 

 

Dat doen we ons inziens niet door voortdurend terug te kijken, waar het mis ging of wat er 

met de kennis van nu anders had gemoeten. Het is goed dat dat is gebeurd en wij willen dat  

absoluut niet bagatelliseren. Maar, zoals een bekende uitspraak zegt: wie naar het verleden 

kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst. We kunnen besluiten niet terugdraaien en, zelfs al 

zouden we kunnen aanwijzen wanneer en door wie verkeerde besluiten genomen zijn, of 

foute adviezen, dan nog lost het onze problemen niet op. 

 

Wij stellen voor om achter de schermen met onverminderde inzet te proberen te redden wat 

er te redden valt. Maar we willen vooral vooruit kijken, want wij gaan ervan uit dat we het 

hiermee moeten doen: met onze slechte financiële positie, met ons lege land en met een 

onrustig politiek klimaat.  Ook dat nog.  

 

De combinatie van onze financiële situatie en de nieuwe werkelijkheid, laat haar invloed in 

onze gemeente tot ver in de toekomst gelden. De meerjarenbegroting sluitend krijgen is nu al 

een probleem, het weerstandsvermogen op het gewenste niveau krijgen lijkt onmogelijk en 

geld voor vervangingsinvesteringen ligt ook niet op de plank.  

 

We zullen niet alleen alle zeilen bij moeten zetten om onze financiële huishouding op orde te 

krijgen, we kunnen het ons ook echt niet meer permitteren om aan inwoners beloftes te 

doen, waarvan (eigenlijk) al duidelijk is dat we ze niet kunnen waarmaken. Zelfs niet in 

verkiezingstijd vindt de ChristenUnie. De rapportage van de begrotingsscan van de Provincie 

Zuid-Holland onderstreept dat wat ons betreft. Wij vinden dit een zeer waardevol rapport, dat 

in heldere bewoordingen onze problemen schetst, ook die problemen die we in de toekomst 

op ons af zien komen. Als we van onze keuzes uit het verleden een les willen leren, kunnen we 

de aanbevelingen uit deze scan niet naast ons neer leggen, maar moeten we daarmee aan 

de slag.  

 

Wij stellen dan ook voor om de aanbevelingen over te nemen. En om onverminderd door 

te gaan met het uitwerken van plannen voor het Lansingerland van de toekomst.  

  

 In tegenstelling tot het CDA vertrouwen wij er dus niet op dat andere overheden onze 

financiële problemen overnemen, of in zijn geheel zullen oplossen. En mocht dat wel zo zijn, 

dan is dat wat ons betreft op dát moment een meevaller. We zijn wel benieuwd wanneer het 

college ons uitsluitsel kan geven over de resultaten van de gesprekken met andere 

overheden.  

 

Voorzitter, de ChristenUnie vindt dus dat we verantwoordelijkheid moeten nemen en de 

problemen nu mogen doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. We weten immers 

niet hoe de toekomst er uitziet. We hebben niet de garantie dat het vanaf 2014 weer beter 

wordt.  Daarom zetten we wat de fractie van de ChristenUnie betreft de herstelperiode 

krachtig in. We moeten bezuinigingen of lasten verzwaren, of allebei.  

 

Daarbij willen wij, zoals gezegd, vooruit kijken en zorgen dat er vertrouwen terugkomt.  

Wij maken ons daar zorgen om. Dat heeft niet alleen te maken met onze financiële 

problemen. Maar niet alleen daar aan. We zijn niet meer bezig met een ideaal, we 

schrappen en heroverwegen. En dat leidt tot onzekerheid. Wat blijft, wat gaat weg, wat 

betekent dat voor mij? Dat is misschien nog wel erger dan onze financiële situatie.  



Wij denken dat het belangrijk is om aan te geven onze financiële situatie een feit is en dat we 

aangeven waarvoor we ons in blijven zetten: 

 

1. Voor ons is dat allereerst onze samenleving. 

Het signaal dat van de Voedselbank uitgaat, kunnen we niet negeren. Ook in onze relatief 

welvarende dorpen moeten mensen rondkomen van een minimum en redden dat niet. En 

zolang ons land economisch geen nieuw evenwicht vindt, zal het aantal mensen dat zich tot 

de Voedselbank went, naar verwachting toenemen.  

We tekenen daarom ook van harte mee met het amendement van de PvdA  

 

Een andere groep die we een gezonde toekomst moeten geven zijn onze kinderen en 

jongeren. Naar aanleiding van de motie die we samen met D66 en GL hebben ingediend bij 

Kadernota heeft de wethouder onderzocht wat het effect is van de sluiting van de CB’s in 

Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Het levert financieel nagenoeg niets op, zo blijkt. 

Maatschappelijk kost het ons inziens veel meer. De aanwezigheid van een CB  is geen luxe 

maar een noodzaak, als je wilt investeren in sterke, gezonde gezinnen. Zij zien nagenoeg alle 

kinderen, dat willen we toch niet kwijt? Dat de ruimte waar het CB georganiseerd wordt 

gedeeld kan worden met anderen is voor ons vanzelfsprekend. 

 

We horen graag van het college of de brief die we over dit onderwerp ontvingen, 

betekent dat dit voorstel daarmee definitief van tafel is. Zo niet dan gaan we met het CDA 

e.a. in overleg om het door hen opgestelde amendement mede te ondertekenen.   

 

2. Leefomstandigheden 

Het moet allemaal een tandje minder. En dat geldt op alle terreinen. 

Daar stemmen wij mee in. Tegelijkertijd willen wij wel blijven waken voor een plezierige 

leefomgeving. Groen, zoals het AMG Schmidtpark en speelterreinen hebben daarbij een 

belangrijke functie. Ook zonder superdeluxe speelvoorzieningen kan een speelterrein in de 

wijk een uitdagende ontmoetingsplek zijn voor jong en oud, en kan een trapveldje betekenis 

hebben. Die plekken hebben we niet alleen nodig voor sociale cohesie, maar ook voor de 

gezonde ontwikkeling van onze jeugd. Daarop bezuinigen in onze kinderrijke gemeente, 

willen wij liever niet. Evenmin willen wij het jeugd- en jongerenwerk wegbezuinigen. Wellicht 

kunnen de accenten anders gelegd worden, maar het jeugd- en jongerenwerk heeft wat 

ons betreft bewezen een rol te spelen in een maatschappij waarin jongeren het spoor soms 

bijster zijn en van huis uit niet de kaders mee krijgen die ze wel nodig hebben.  

 

Betaalbare sport en bereikbare voorzieningen horen daar ook bij. Wij hopen dat het gesprek 

over wat ‘betaalbaar’ is op een constructieve manier voortgezet kan worden. Als dag met 

andere gesprekspartners moet, moet dat. Want een mix van feiten en veronderstellingen 

heeft de onduidelijkheid en onzekerheid alleen maar groter gemaakt. Niet in de laatste 

plaats voor onze inwoners. 

 

Voorzitter daarmee geven wij ook aan  waar onze moeite zit met een deel van de 

amendementen van het CDA.  We prijzen het CDA, dat na herhaalde kritische opmerkingen 

van onder andere ondergetekende, met een doorgerekend plan is gekomen om de 

besluiten uit het verleden (deels) terug te draaien.  Dat er daarmee dan sprake zou zijn van 

consistent beleid, delen wij niet. En wij vrezen dat de sport blij gemaakt wordt het 

spreekwoordelijk halve ei, maar de lege dop krijgt.  

 

3. Gezonde financiële situatie 

Voorzitter, onze organisatie zoekt binnen en buiten de muren naar mogelijkheden om te 

bezuinigen of extra inkomsten te genereren.  

 

Ook hier doet het CDA een stevig voorstel, zij het dat ze bedoeld zijn om dekking te zoeken 

voor hun andere voorstellen. Of we met een integrale bezuiniging op vervangings-

investeringen een doel dienen vragen wij ons, na het lezen van de begrotingsscan af. De 

Provincie is heel kritisch over onze buffers. Het hoeft ook van ons niet allemaal luxe en op 



niveau A gehouden te worden. We kunnen best een jaartje langer doen met materiaal etc., 

maar de ruimte die het CDA daar meent te zien, zien wij niet. Als dekking voor de 

amendementen is deze post ons inziens dan ook niet geschikt. 

 

Een van de mogelijkheden waar de Provincie kansen ziet is onze accommodatieportefeuille. 

Wij vragen al heel lang naar het overzicht en willen dat graag eerder hebben dan het 

geplande medio 2014. Temeer omdat we dan ook kunnen kijken of we het nuttige met het 

aangename kunnen verbinden door keuzes te maken voor clustering van activiteiten en 

organisaties zoals de Bieb, het consultatiebureau, het inloophuis, verenigingen etc. Bij 

clustering kunnen we meer accommodaties vrijspelen en proberen af te stoten.  

Wij stellen voor uiterlijk in januari 2014 een tussenrapportage te ontvangen. 

 

En zelf hebben we bij het kritisch doorlezen van de begroting ook nog wel een paar 

bezuinigingsvoorstellen:  

Op pag. 95 het realiseren van een dorpspark door de Leeuwenkuil te verbinden met het park 

achter de Smitshoek is een geniaal idee, maar ons inziens niet perse noodzakelijk. En, 

eveneens op pag. 95 vroegen wij ons af of de bijdrage aan de onrendabele top voor de 

parkeergarage wel terecht in dit investeringsprogramma staat. Het CDA stelt voor om deze 

post te schrappen om andere investeringen of ombuigingen mogelijk te maken. Wij vroegen 

ons bij nader inzien af waarvoor deze post eigenlijk bedoeld is? Wij dachten dat die bestemd 

was voor de ontwikkelingen op de plaats van het voormalige gemeentehuis, maar bij nader 

inzien lijkt deze post te horen bij de parkeergarage die ooit bedacht was voor de uitbreiding 

aan de Westersingel. Die is inmiddels geschrapt. Is de onrendabele top wel blijven staan? 

 

Voorzitter, samengevat. 

Wij stemmen in met de voorliggende meerjarenbegroting en wij willen dat het college verder 

gaat met het opstellen van plannen voor de toekomst van onze gemeente. 

 

Uitgangspunt is voor ons daarbij dat de financiële situatie is zoals die is en dat wij zelf moeten 

zorgen dat weer een gezonde financiële huishouding krijgen. Bezuinigen, heroverwegen, 

anders organiseren en lastenverhogingen zijn wat ons betreft allemaal bespreekbaar. Maar 

maak duidelijke keuzes.  

 

En bij alle besluiten moeten we voor ogen houden wat er minimaal nodig is om Lansingerland 

Lansingerland te laten blijven; een groene gemeente in verstedelijkt gebied; drie rustige 

dorpen temidden van bestuurlijke en economische drukte. Met bedrijven die iets toevoegen 

en met woonwijken waar het goed toeven is, omdat je je er thuisvoelt. 

 

Voorzitter, wij geloven in de toekomst. Dat doet u toch ook? 

 

 

Lansingerland, 07 november 2013 

ChristenUnie 

Ankie van Tatenhove 

 

 


