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Algemene	  beschouwingen	  Begroting	  2013	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen	  
	  
Optimale	  balans	  tussen	  Welzijn,	  Ruimte,	  gezonde	  financiën	  en	  kernenbeleid.	  
	  
Een	  optimale	  balans	  tussen	  welzijn,	  ruimte,	  gezonde	  financiën	  en	  kernenbeleid	  is	  het	  thema	  voor	  de	  
fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  in	  2013.	  In	  onderstaande	  beschouwingen	  zullen	  we	  daar	  
nader	  op	  in	  gaan.	  In	  een	  korte	  terugblik	  op	  het	  lopende	  jaar	  verduidelijken	  we	  die	  keuze	  en	  doen	  we	  
recht	  aan	  de	  inspanningen	  die	  velen	  in	  onze	  gemeente	  zich	  het	  afgelopen	  jaar	  getroost	  hebben	  om	  
het	  beleid	  (mede)	  vorm	  te	  geven.	  
	  
2012	  was	  geen	  makkelijk	  jaar.	  De	  maatregelen	  die	  het	  gevolg	  waren	  van	  de	  uitkomsten	  van	  het	  DHV-‐
rapport,	  gewijzigd	  rijksbeleid	  en	  de	  voortdurende	  economische	  malaise	  hebben	  ingrijpende	  
bezuinigingen	  nodig	  gemaakt.	  Dat	  terwijl	  de	  economische	  vooruitzichten	  nog	  steeds	  niet	  goed	  zijn	  en	  
de	  fusie	  van	  de	  voormalige	  gemeenten	  nog	  niet	  helemaal	  afgerond	  is.	  Binnen	  dit	  kader	  heeft	  het	  
college	  moeten	  opereren.	  Desalniettemin	  is	  er	  veel	  goeds	  tot	  stand	  gebracht	  en	  is	  veel	  gedaan	  in	  
roerige	  tijden	  door	  een	  (nog	  altijd)	  vrij	  nieuw	  college.	  	  
	  
Toch	  had	  onze	  fractie	  op	  het	  terrein	  van	  het	  kernenbeleid,	  het	  openbaar	  vervoer,	  en	  de	  positionering	  
van	  onze	  gemeente	  als	  Groene	  Hart-‐gemeente	  meer	  visie	  en	  daadkracht	  had	  verwacht.	  Daarnaast	  
had	  mijn	  fractie	  graag	  gezien	  dat	  voorgenomen	  veranderingen	  op	  het	  terrein	  van	  de	  WMO	  al	  meer	  
handen	  en	  voeten	  hadden	  gekregen.	  
	  
Een	  kritische	  noot	  die	  op	  zijn	  plaats	  is,	  maar	  er	  is	  veel	  goeds	  tot	  stand	  gebracht.	  Moeilijke	  dossiers	  
zijn	  opgepakt	  al	  of	  niet	  in	  samenwerking	  met	  de	  raad.	  Het	  college	  heeft	  nieuwe	  wegen	  gezocht	  en	  
gevonden,	  om	  problemen	  het	  hoofd	  te	  bieden	  of	  het	  beleid	  vorm	  te	  geven.	  	  
De	  continuing	  story	  van	  het	  DHV-‐rapport,	  de	  bezuinigingsoperatie,	  de	  hernieuwde	  aanpak	  van	  de	  
subsidies,	  de	  opstart	  van	  een	  accommodatie	  –beleid,	  het	  behoud	  van	  een	  basisschool	  in	  elke	  kern,	  
een	  concept	  woonvisie,	  het	  bereiken	  van	  de	  status	  van	  fairtradegemeente,	  om	  een	  maar	  aantal	  te	  
noemen.	  Nog	  niet	  allemaal	  afgerond,	  maar	  we	  zijn	  goed	  op	  weg.	  Op	  een	  aantal	  onderdelen	  zullen	  wij	  
nader	  ingegaan.	  
	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  wil	  in	  het	  komend	  jaar	  de	  nadruk	  leggen	  op	  zes	  
kernkwaliteiten	  :	  	  

• Bereikbaarheid	  en	  veiligheid	  in	  het	  verkeer	  
• Ondersteuning	  kwetsbare	  groepen	  
• Behoud	  van	  goede	  voorzieningen	  in	  de	  kernen	  
• Versterken	  Groene	  Hart	  gemeente	  
• Gezonde	  financiële	  situatie	  
• Kernenbeleid	  

Deze	  kwaliteiten	  maken	  onze	  gemeente	  tot	  de	  mooie	  gemeente	  die	  het	  is.	  Onze	  ambitie	  is	  het	  deze	  
om	  deze	  kwaliteiten	  en	  samen	  met	  raad	  en	  college	  te	  versterken.	  
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Programmabegroting	  2013	  
	  
Bereikbaarheid	  en	  veiligheid	  in	  het	  verkeer.	  
Het	  college	  stelt	  zich	  ten	  doel	  een	  goede	  bereikbaarheid	  tussen	  de	  kernen	  te	  bewerkstelligen.	  Op	  
zich	  een	  loffelijk	  streven,	  maar	  het	  is	  de	  vraag	  of	  onze	  inwoners	  daar	  nu	  zo’n	  behoefte	  aan	  hebben.	  	  

De	  fractie	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  vindt	  goede	  verbindingen	  naar	  omliggende	  Openbaar	  
Vervoer	  knooppunten	  belangrijker	  dan	  verbindingen	  tussen	  de	  kernen.	  De	  behoefte	  van	  onze	  
inwoners	  betreft	  niet	  zozeer	  de	  verbinding	  tussen	  bijvoorbeeld	  Abcoude	  en	  Wilnis,	  maar	  veel	  meer	  
de	  mogelijkheid	  om	  vanuit	  onze	  kernen	  op	  efficiënte	  wijze	  naar	  Amsterdam,	  Utrecht,	  Hoofddorp,	  
Woerden	  of	  Hilversum	  te	  kunnen	  reizen	  met	  Openbaar	  Vervoer.	  	  
Op	  het	  gebied	  van	  Openbaar	  Vervoer	  ligt	  veel	  buiten	  de	  macht	  van	  de	  gemeente.	  Dat	  begrijpen	  wij.	  
Wij	  gaan	  niet	  over	  treinen	  en	  bussen	  en	  regiotaxi’s.	  Toch	  dienen	  wij	  als	  gemeente	  onze	  belangen	  en	  
wensen	  goed	  en	  daadkrachtig	  in	  te	  brengen	  en	  te	  verdedigen	  bij	  de	  gremia	  die	  er	  wel	  over	  gaan.	  
Hieraan	  ontbreekt	  het,	  zoals	  duidelijk	  is	  geworden	  bij	  buslijn	  120	  –	  zelfs	  na	  aandringen	  door	  de	  raad.	  
Een	  grote	  groep	  bewoners	  in	  onze	  gemeente	  is	  zeer	  afhankelijk	  van	  het	  OV	  (middelbare	  scholieren,	  
ouderen).	  Zij	  verdienen	  een	  daadkrachtiger	  aanpak	  van	  het	  college.	  In	  2012	  riep	  onze	  fractie	  ook	  al	  
op	  hier	  prioriteit	  aan	  te	  geven,	  maar	  we	  moeten	  helaas	  vaststellen	  dat	  hier	  niet	  of	  nauwelijks	  
gehoor	  aan	  is	  gegeven	  door	  het	  college.	  
	  
Naast	  het	  Openbaar	  Vervoer	  dient	  de	  positie	  van	  fietsers	  in	  onze	  gemeente	  verbeterd	  te	  worden.	  
Een	  nieuw	  beleidsplan	  Verkeer	  &	  Vervoer	  is	  prachtig,	  maar	  snel	  effectieve	  maatregelen	  nemen	  die	  
in	  dat	  plan	  passen	  is	  beter.	  De	  fractie	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  wil	  dat	  het	  college	  bekijkt	  op	  
welke	  wegen	  vrachtverkeer	  geweerd	  of	  verboden	  kan	  worden	  en	  hoe	  dit	  op	  de	  meest	  effectieve	  
wijze	  kan	  worden	  geregeld.	  De	  effecten	  daarvan	  kunnen	  vervolgens	  meegenomen	  worden	  in	  het	  
wegenbeheersplan.	  
	  

Ondersteuning	  kwetsbare	  groepen	  in	  onze	  samenleving.	  
Kanteling	  van	  de	  WMO,	  herstructurering	  en	  transities	  in	  het	  sociale	  domein,	  allemaal	  begrippen	  die	  
te	  maken	  hebben	  met	  veranderingen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  sociale	  voorzieningen.	  Veranderingen	  die	  
er	  op	  gericht	  zijn	  om	  zorg	  en	  ondersteuning	  op	  maat	  te	  kunnen	  bieden	  en	  waarvoor	  het	  college	  ook	  
duidelijk	  veel	  aandacht	  heeft	  en	  vorderingen	  boekt.	  Voor	  de	  fractie	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  
gaat	  het	  daarbij	  de	  komende	  tijd	  vooral	  om	  twee	  zaken.	  De	  verandering	  binnen	  de	  WMO	  van	  
aanbodgericht	  naar	  vraaggericht	  werken,	  project	  De	  Kanteling	  en	  om	  het	  minimabeleid.	  
	  
De	  kanteling	  gaat	  op	  zich	  uit	  van	  een	  goed	  principe,	  vraaggericht	  werken.	  Echter	  vraaggericht	  werken	  
op	  zich	  is	  niet	  het	  doel.	  Het	  gaat	  uiteindelijk	  om	  de	  vraag;	  bieden	  we	  een	  oplossing	  en	  heeft	  de	  
geboden	  oplossing	  het	  gewenste	  resultaat	  ?	  Kortom	  vraaggericht	  werken	  moet	  zijn	  RESULTAAT	  
gericht	  werken.	  De	  ondersteuning	  die	  vanuit	  de	  gemeente	  en	  haar	  partners	  geboden	  wordt	  heeft	  tot	  
doel	  datgene	  te	  bieden	  dat	  voor	  onze	  betrokken	  inwoners	  een	  probleem	  (deels)	  oplost	  en	  voorziet	  in	  
de	  echte	  behoefte.	  Om	  dit	  goed	  te	  kunnen	  beoordelen	  zal	  het	  ingezette	  traject	  ook	  gevolgd	  moeten	  
worden.	  We	  schieten	  er	  niets	  mee	  op	  als	  een	  verstrekte	  scootmobiel	  in	  de	  schuur	  blijft	  staan,	  omdat	  
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de	  gebruiker	  hem	  eigenlijk	  toch	  niet	  nodig	  heeft	  of	  er	  niet	  mee	  om	  kan	  gaan.	  Om	  dit	  te	  bereiken	  
moet	  er	  nauw	  samengewerkt	  worden	  tussen	  alle	  betrokken	  partijen	  en	  moet	  de	  ondersteuning	  
vanuit	  een	  centraal	  punt	  gecoördineerd	  en	  gevolgd	  worden.	  Het	  college	  heeft	  al	  gepland	  om	  het	  
volgend	  jaar	  de	  Servicepunten	  een	  rol	  te	  geven	  in	  het	  proces	  van	  de	  kanteling.	  Die	  rol	  moet	  een	  
centrale	  rol	  worden,	  waarbij	  vanuit	  de	  Servicepunten	  ook	  de	  monitoring	  van	  de	  ingezette	  
ondersteuning	  wordt	  uitgevoerd.	  Alleen	  zo	  krijgen	  we	  grip	  op	  het	  proces	  dat	  als	  doel	  heeft	  effectieve	  
oplossingen	  te	  bieden	  voor	  onze	  inwoners.	  We	  zullen	  zo	  snel	  mogelijk	  ervaring	  moeten	  opdoen	  met	  
de	  regierol	  die	  we	  als	  gemeente	  straks	  opgelegd	  krijgen.	  
	  
De	  economische	  crisis	  treft	  steeds	  meer	  mensen	  in	  onze	  samenleving.	  Het	  is	  een	  cliché	  inmiddels,	  
maar	  daarom	  niet	  minder	  waar.	  De	  fractie	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  maakt	  zich	  sterk	  voor	  deze	  
mensen.	  In	  het	  verleden	  door	  nadrukkelijk	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven	  aan	  het	  minimabeleid	  in	  het	  
algemeen.	  Dit	  zullen	  we	  blijven	  doen.	  Door	  de	  verslechterde	  economische	  situatie	  heeft	  echter	  een	  
groep	  die	  voorheen	  niet	  in	  de	  gevarenzone	  zat	  onze	  steun	  nodig	  en	  wel	  de	  ZZP-‐ers.	  Voor	  de	  eerste	  
crisis	  in	  2008	  een	  sterk	  gegroeide	  groep	  die	  het	  goed	  ging.	  Inmiddels	  een	  groep	  die	  in	  de	  hoek	  zit	  
waar	  de	  klappen	  vallen.	  Een	  toenemend	  aantal	  ZZP-‐ers	  zit	  op	  het	  minimum	  inkomen	  of	  komt	  
binnenkort	  in	  die	  situatie	  en	  kan	  aan	  vele	  verplichtingen	  niet	  meer	  voldoen.	  Onze	  fractie	  wil	  dat	  ook	  
deze	  inwoners	  (een	  groeiende	  groep	  in	  de	  toekomst),	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  kwijtschelding	  van	  
lokale	  belastingen	  en	  heffingen.	  Wij	  zullen	  hiertoe	  een	  motie	  indienen	  bij	  de	  behandeling	  van	  de	  
programmabegroting	  2013	  in	  de	  raadsvergadering	  van	  8	  november	  a.s.	  
	  
Dat	  de	  economische	  malaise	  ook	  onze	  gemeente	  in	  toenemende	  mate	  treft	  blijkt	  overigens	  ook	  uit	  
de	  toename	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  voedselbank.	  Dit	  is	  een	  verontrustend	  signaal.	  Is	  dit	  het	  college	  
bekend	  –	  hoewel	  de	  voedselbank	  een	  particuliere	  aangelegenheid	  is	  –	  en	  kan	  zij	  ons	  inzicht	  geven	  in	  
deze	  ontwikkeling?	  Welke	  inwoners	  maken	  hier	  vooral	  gebruik	  van?	  
	  
Versterken	  functie	  Groene	  Hart	  gemeente	  en	  duurzaamheid.	  
Het	  college	  zet	  in	  op	  duurzaamheid	  passend	  bij	  een	  Groene	  Hart-‐gemeente.	  Helaas	  gaat	  dat	  in	  de	  
plannen	  niet	  veel	  verder	  dan	  “inzicht	  krijgen	  in	  de	  kansrijke	  sectoren	  en	  de	  wijze	  waarop	  we	  
duurzaamheid	  en	  lokale	  economie	  hand	  in	  hand	  kunnen	  ontwikkelen”.	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  vindt	  dat	  er	  in	  2013	  meer	  concrete	  acties	  moeten	  
worden	  gestart	  die	  zich	  richten	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  toerisme	  en	  recreatie	  en	  op	  duurzaamheid.	  
Dat	  kan	  variëren	  van	  aansluiting	  bij	  en	  samenwerken	  met	  andere	  gemeenten	  ook	  over	  de	  
provinciegrenzen	  heen.	  Bijvoorbeeld	  met	  de	  gemeenten	  Nieuwveen,	  Nieuwkoop,	  Ouder	  Amstel,	  
Stichtse	  Vecht	  en	  Woerden	  (fietspaden	  en	  wandelroutes).	  Met	  recreatieve	  instellingen	  als	  
bijvoorbeeld	  van	  de	  Stelling	  van	  Amsterdam	  en	  de	  Oude	  Hollandse	  Waterlinie.	  
Het	  stimuleren	  van	  duurzaamheid	  kan	  effectief	  zijn	  en	  concreet.	  Mijn	  fractie	  wil	  dat	  het	  college	  de	  
komende	  jaren	  fors	  inzet	  op	  kleinschalige	  zelfstandige	  energieopwekking.	  Dat	  kan	  door	  middel	  van	  
toepassing	  van	  zonnepanelen,	  kleine	  warmtepompen	  of	  biogasinstallaties.	  Het	  opwekken	  van	  eigen	  
energie	  draagt	  bij	  aan	  het	  bewustzijn	  en	  heeft	  vaak	  minder	  energiegebruik	  tot	  gevolg.	  Bovendien	  
kunnen	  inwoners	  die	  op	  deze	  manier	  energie	  opwekken	  besparen	  geld	  besparen	  en	  ze	  kunnen	  er	  in	  
de	  toekomst	  ook	  aan	  verdienen	  door	  energie	  te	  verkopen	  aan	  het	  energienetwerk	  of	  anderen.	  De	  
technieken	  hiervoor	  zijn	  beschikbaar	  en	  betaalbaar.	  Wij	  realiseren	  ons	  dat	  het	  (toekomstige)	  
energiebeleid	  een	  complexe	  puzzel	  is,	  maar	  kleinschalige	  energieopwekking	  kan	  een	  belangrijke	  rol	  
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spelen	  in	  het	  minder	  afhankelijk	  worden	  van	  energieopwekking	  door	  kolen	  en	  daarmee	  een	  bijdrage	  
leveren	  aan	  een	  vermindering	  van	  de	  CO2-‐uitstoot.	  Kortom	  onze	  fractie	  verwacht	  dat	  het	  college	  
initiatieven	  van	  inwoners	  in	  deze	  ondersteund	  en	  mogelijk	  maakt.	  In	  dat	  kader	  ondersteunt	  de	  fractie	  
ook	  het	  initiatief	  om	  langs	  de	  A2	  zonnepanelen	  op	  te	  stellen.	  
	  
	  
	  
Goede	  voorzieningen	  in	  de	  kernen	  
	  Zoals	  het	  college	  in	  haar	  Beleidsplan	  2011–2014	  heeft	  opgenomen	  vormen	  goede	  voorzieningen	  in	  
de	  kernen	  de	  basis	  voor	  de	  leefbaarheid	  en	  vitaliteit	  in	  onze	  kernen.	  Mijn	  fractie	  onderschrijft	  dat	  en	  
wil	  dat	  elke	  kern	  voldoende	  en	  goede	  voorzieningen	  behoudt.	  Concreet	  betekent	  dit	  dus	  voor	  elke	  
kern:	  een	  lagere	  school,	  goede	  sportvoorzieningen,	  een	  dorpshuis	  of	  ontmoetingsruimte	  en	  een	  24-‐
uurs	  zorgvoorziening	  in	  de	  grote	  kernen.	  
	  
Het	  doet	  goed	  vast	  te	  stellen	  dat	  het	  college	  er	  in	  is	  geslaagd	  de	  basisscholen	  in	  twee	  van	  onze	  
kleinere	  kernen	  te	  behouden.	  Met	  de	  invulling	  van	  het	  toekomstig	  accommodatiebeleid	  zijn	  we	  
straks	  bovendien	  beter	  in	  staat	  een	  verantwoord	  voorzieningenniveau	  voor	  verenigingen	  instellingen	  
in	  stand	  te	  houden	  Wat	  onze	  fractie	  zorgen	  baart	  is	  het	  zwembad	  in	  Abcoude	  en	  het	  gebrek	  aan	  een	  
24-‐	  uurs	  zorgvoorziening	  in	  Abcoude.	  
	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  zal	  zich	  inzetten	  voor	  het	  zo	  lang	  mogelijk	  behouden	  
van	  het	  zwembad	  in	  Abcoude.	  In	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  de	  samenwerking	  en	  creatieve	  inbreng	  van	  
inwoners,	  lokale	  belangengroepen	  en	  lokale	  deskundigen	  tot	  verrassende	  resultaten	  leidt.	  Mijn	  
fractie	  zal	  aan	  die	  inbreng	  actief	  ondersteunen.	  
	  
Dat	  bewoners	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  kunnen	  blijven	  wonen	  is	  een	  breed	  ondersteund	  
uitgangspunt.	  In	  de	  grotere	  kernen	  is	  24-‐uurs	  zorg	  al	  beschikbaar.	  In	  Abcoude	  nog	  niet;	  nu	  moeten	  
oudere	  bewoners	  die	  afhankelijk	  zijn	  van	  deze	  zorg	  nog	  steeds	  verhuizen	  naar	  Loenen	  of	  Vinkeveen.	  
Wij	  vinden	  dat	  nu	  snel	  de	  plannen	  voor	  24-‐uurs	  zorg	  in	  Abcoude	  die	  er	  al	  sinds	  2006	  bestaan	  
uitgevoerd	  worden.	  
	  
Gezonde	  financiële	  positie	  gemeente	  
Een	  sluitende	  begroting	  en	  een	  sluitend	  meerjarenperspectief.	  Voorwaar	  een	  prestatie.	  Maar	  ook	  
een	  soms	  vervelende	  operatie	  voor	  vele	  betrokkenen.	  Afnemende	  subsidies	  en	  bezuinigingen	  op	  de	  
ambtelijke	  organisatie,	  waar	  steeds	  meer	  van	  gevraagd	  wordt,	  om	  maar	  twee	  aspecten	  te	  noemen.	  
Bovendien	  toename	  van	  de	  Onroerende	  Zaakbelasting	  en	  op	  termijn	  van	  de	  reinigingsrechten.	  
Maatregelen	  die	  echter	  verdedigbaar	  zijn	  en	  nodig	  zijn.	  De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  
vindt	  dat	  een	  verbetering	  van	  de	  financiële	  situatie	  niet	  alleen	  gecreëerd	  moet	  worden	  door	  
bezuinigingen,	  maar	  ook	  door	  verbetering	  van	  de	  eigen	  inkomsten.	  Het	  is	  niet	  meer	  van	  deze	  tijd	  om	  
gratis	  diensten	  te	  verlenen,	  terwijl	  je	  intussen	  moet	  snijden	  in	  bijvoorbeeld	  de	  eigen	  organisatie.	  De	  
tijd	  van	  gratis	  is	  voorbij.	  Het	  is	  daarom	  goed	  te	  constateren	  dat	  het	  college	  werk	  maakt	  van	  het	  innen	  
van	  hondenbelasting.	  Er	  zijn	  echter	  meer	  mogelijkheden.	  Mijn	  fractie	  vindt	  het	  verdedigbaar	  om	  geld	  
te	  vragen	  voor	  het	  bedienen	  van	  de	  bruggen,	  om	  de	  toeristenbelasting	  een	  beetje	  te	  verhogen	  en	  om	  
geld	  te	  vragen	  voor	  diensten	  die	  de	  gemeente	  levert	  aan	  derden	  en	  om	  reclamebelasting	  te	  heffen.	  	  	  
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Bovengenoemde	  maatregelen	  leiden	  tot	  een	  toename	  van	  het	  positieve	  begrotingsresultaat.	  Mijn	  
fractie	  ondersteunt	  het	  uitgangspunt	  dat	  we	  niet	  meer	  geld	  van	  onze	  inwoners	  moeten	  vragen	  dan	  
nodig	  is	  en	  dat	  we	  uiteraard	  niet	  ruimer	  moeten	  begroten	  dan	  nodig	  is.	  Er	  zijn	  echter	  vele	  
ontwikkelingen	  die	  in	  de	  komende	  jaren	  een	  negatief	  effect	  op	  onze	  begroting	  zullen	  hebben,	  zoals	  
ontwikkelingen	  in	  het	  rijksbeleid,	  bijvoorbeeld	  de	  wet	  Houdbare	  Overheids	  Financiën	  (HOF),	  de	  
verdere	  decentralisatie	  van	  overheidstaken	  en,	  dichter	  bij	  huis,	  de	  onzes	  inziens	  te	  optimistische	  
raming	  van	  de	  opbrengsten	  van	  het	  project	  Winkelbuurt,	  om	  er	  een	  paar	  te	  noemen.	  	  
Mijn	  fractie	  zal	  voor	  de	  genoemde	  verhoging	  van	  de	  eigen	  inkomsten	  een	  motie	  indienen	  bij	  de	  
behandeling	  van	  de	  programmabegroting	  2013	  in	  de	  raadsvergadering	  van	  8	  november	  a.s.	  
	  
Kernenbeleid	  
Het	  doel	  van	  het	  kernenbeleid	  is	  vitaliteit	  en	  leefbaarheid	  van	  de	  kernen.	  Er	  is	  inmiddels	  een	  
beleidsnota	  Kernenbeleid	  en	  het	  college	  heeft	  getoerd	  langs	  de	  kernen.	  Op	  zich	  een	  goed	  begin.	  Een	  
beeld	  van	  wat	  er	  leeft	  in	  de	  kernen,	  wat	  nodig	  is	  en	  welke	  wensen	  er	  zijn	  zou	  inmiddels	  helder	  
moeten	  zijn.	  Met	  die	  kennis	  zou	  een	  visie	  met	  daarin	  een	  beleid	  per	  kern	  toch	  opgesteld	  moeten	  
kunnen	  worden.	  Helaas	  is	  die	  visie	  er	  nog	  niet.	  Dat	  is	  niet	  allen	  jammer,	  mijn	  fractie	  begrijpt	  het	  ook	  
niet	  goed.	  De	  invulling	  voor	  het	  kernenbeleid	  ligt	  tenslotte	  om	  de	  hoek.	  
	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  heeft	  al	  vaker	  voorgesteld	  het	  kernenbeleid	  weer	  te	  
geven	  als	  een	  totaal-‐aanpak,	  in	  een	  webmodel	  of	  een	  matrixmodel.	  Hierin	  kan	  per	  kern	  worden	  
opgenomen	  wat	  er	  concreet	  nodig	  is	  en	  gevraagd	  wordt	  per	  beleidsterrein.	  Alleen	  wanneer	  op	  alle	  
terreinen	  het	  gewenste	  toekomstbeeld	  is	  vastgesteld,	  kan	  gewerkt	  worden	  aan	  een	  optimale	  
vitaliteit	  en	  leefbaarheid,	  ook	  op	  langere	  termijn.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  die	  matrix	  moet	  de	  
burgerparticipatie	  worden	  verankerd,	  dat	  betekent	  niet	  alleen	  inspraak,	  maar	  ook	  samen	  plannen	  
maken.	  De	  invulling	  van	  het	  kernenbeleid	  ligt	  letterlijk	  om	  de	  hoek.	  Als	  het	  om	  vitaliteit	  en	  
leefbaarheid	  gaat	  mag	  ook	  wat	  gevraagd	  worden	  van	  onze	  inwoners.	  Het	  college	  mag	  de	  inwoners	  
aanspreken	  op	  hun	  bijdrage	  aan	  de	  eigen	  woonomgeving.	  Daarbij	  is	  het	  goed	  te	  weten	  dat	  wat	  
inwoners	  van	  de	  kernen	  willen	  en	  belangrijk	  vinden	  op	  het	  gebied	  van	  welzijn,	  ze	  ook	  grotendeel	  zelf	  
kunnen	  en	  willen	  regelen.	  De	  gemeente	  moet	  daarbij	  op	  haar	  beurt	  die	  verantwoordelijkheid	  ook	  
durven	  geven.	  De	  gemeente	  moet	  daarbij	  alleen	  ondersteunen	  in	  bijzondere	  situaties	  en	  voor	  
kwetsbare	  groepen.	  Maar	  dan	  moeten	  eerst	  de	  wensen	  in	  kaart	  gebracht	  zijn	  en	  van	  een	  prioritering	  
voorzien	  zijn,	  samen	  met	  de	  inwoners.	  	  
	  
	  
Samenvattend.	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  heeft	  waardering	  voor	  het	  vele	  werk	  dat	  in	  het	  
afgelopen	  jaar	  is	  verzet	  en	  ziet	  daarin	  een	  goede	  invulling	  van	  het	  uitgezette	  beleid	  voor	  onze	  
inwoners	  en	  de	  uitvoering	  van	  het	  beleid	  dat	  voor	  2013	  is	  voorzien.	  Tegelijkertijd	  vindt	  de	  fractie	  het	  
van	  belang	  dat	  er	  extra	  werk	  wordt	  gemaakt	  van:	  

• Verbetering	  van	  het	  Openbaar	  Vervoer	  
• Verdere	  uitwerking	  kanteling	  in	  de	  WMO	  en	  de	  regierol	  van	  de	  servicepunten	  daarbij	  	  
• Kwijtschelding	  van	  gemeentelijke	  belastingen	  en	  heffingen	  voor	  ZZP-‐ers	  op	  het	  minimumniveau	  
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• Zolang	  mogelijk	  behoud	  van	  het	  zwembad	  in	  Abcoude	  
• 24-‐uurs	  zorg	  in	  Abcoude	  
• Verdere	  verbetering	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeente	  door	  het	  genereren	  van	  meer	  
inkomsten.	  

• Invulling	  geven	  aan	  het	  zijn	  van	  een	  Groene	  Hart-‐gemeente.	  
• Zichtbaar	  werk	  maken	  van	  kernenbeleid	  	  

Onze	  fractie	  zal	  zich	  hier	  het	  komend	  jaar	  voor	  inzetten.	  Net	  als	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  voorgaande	  
jaren	  kunnen	  we	  dat	  alleen	  met	  hulp	  van	  iedereen	  die	  zich	  professioneel	  of	  vrijwillig	  inzet	  voor	  onze	  
gemeente.	  Hulp	  die	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  in	  ruime	  mate	  hebben	  gekregen	  en	  waarvoor	  we	  iedereen	  
danken.	  Met	  die	  hulp	  en	  de	  goede	  samenwerking	  met	  het	  college	  en	  de	  gemeenteraad	  maken	  we	  
2013	  tot	  een	  mooi	  jaar	  voor	  onze	  gemeente.	  

De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  
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