Begrotingsraad 5 november 2019

wij zijn Lopik
Maar omdat bij de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2020-2023
blijkt dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een sluitende begroting in
2020 en de jaren daarna te komen tot een duurzaam financieel evenwicht, zijn
we op z’n Lopiks met elkaar in gesprek gegaan over onze gemeente Lopik. Hoe
kijken wij met elkaar naar de toekomst en hoe kunnen wij de voor Lopik
belangrijke elementen behouden en wat hebben we daarvoor over?
In verschillende bijeenkomsten met het college, de raadsleden, het management
en de ondernemingsraad zijn zeer waardevolle en open gesprekken met elkaar
gevoerd en was telkens weer het gevoel “wij zijn Lopik”. Deze gesprekken
hebben uiteindelijk geresulteerd in de nota Waardevol Lopik, welke nota in de
Raad van 10 juli 2019 unaniem werd vastgesteld.
Bijzonder dat we de voorbereidingen op deze manier met elkaar hebben kunnen
doen, waarvoor onze dank.
De vraag is nu Voorzitter wat vindt het CDA, wat voor soort gemeente de
Gemeente Lopik moet zijn
Het CDA is van mening dat we als gemeente moeten (blijven) doen waar we
goed in zijn.
We zijn in ieder geval goed in de uitvoering van lokale taken dicht bij de
inwoner, de “zogenaamde keukentafel gesprekken, korte lijnen en praktisch
handelen en uitvoeren. Dit gaat ons op dit moment goed af op het gebied van
Ruimtelijke Ordening, Civiel en het Breed Sociaal Loket. Om dit te kunnen
blijven doen is het belangrijk, dat we de juiste mensen op de juist plaatsen
hebben en behouden. Over dat laatste maken wij ons wel zorgen. In deze tijd is
het voor iedere werkgever maar zeker voor gemeenten, bij een krapte op de
arbeidsmarkt, lastig om goede medewerkers te werven en voor langere tijd te
binden. Wij hopen dat (door de uitkomst van het proces) met Waardevol Lopik
de werving en binding van medewerkers positief wordt beïnvloed.
Het CDA wil dan ook structureel investeren in het werven en behouden van
goede medewerkers. Zij zijn immers de motor van de Gemeente en van het
Gemeentehuis, echter die motor moet wel regelmatig gesmeerd worden om

efficiënt en geolied ( te lopen en) te blijven lopen, ofwel anders gezegd we
moeten (wel) alert blijven of de werklijnen nog steeds op de meest efficiënte
wijze lopen en het werk zodanig uitgevoerd wordt. De dienstverlening moet
enerzijds zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de vraag (bijv. meer
digitaal of andere openingstijden) maar anderzijds moet het wel (ook) praktisch,
werkbaar, efficiënt en in evenwicht zijn met de bijbehorende kosten. De
benodigde STRUCTUELE capaciteit zou, wat het CDA betreft, voor Ruimtelijk
Ordening en Civiel betrekking moeten hebben op zowel beleid als uitvoering en
voor BSL en andere gebieden met name op uitvoering.
Uiteraard zal er zeker in de huidige tijd ook sprake moeten zijn van incidentele
kosten voor incidentele inhuur van medewerkers voor bepaalde projecten. De
zogenaamde flexibele schil.
Verder weet het CDA dat de digitalisering overeenkomstig het vastgestelde
informatie beleidsplan met het bijbehorende krediet een structurele kostenpost
is. Het CDA rekent er wel op dat deze digitalisering op een voortvarende wijze
is/wordt uitgevoerd, ingevoerd en verder ontwikkeld wordt. Immers een goed
functionerend computersysteem werkt prettig en draagt bij aan een goede
dienstverlening. Uiteraard is voor het CDA nog altijd wel belangrijk dat onze
inwoners, indien gewenst, en op afspraak ook terecht kunnen bij de persoon
achter die computer.
Lopik is zeker niet alleen goed in uitvoerende taken. Niets is minder waar, maar
het CDA is wel van mening dat bij het maken van beleid iedere keer een
afweging zal moeten worden gemaakt, willen en/of kunnen we dit zelf, of is het
beter dit in regionaal verband te doen of door derden te laten doen
Op basis van de nota Waardevol Lopik is in de voorliggende begroting geen
nieuw beleid opgenomen maar wil het CDA in deze vergadering wel haar
speerpunten voor de komende periode benoemen en toelichten.
Deze speerpunten zijn in willekeurige volgorde :
• Kwaliteitsverbetering buitengebied versus kapitaalgoederen
• Eenzaamheid
• Evenementenbeleid
• Nederlandse taal

• Duurzaamheid
Voorzitter ik zal op ieder speerpunt een korte toelichting geven
Kwaliteitsverbetering buitengebied versus kapitaalgoederen
De Visie op de Linten van 2017 en het fonds Lopik Meerwaard zijn hiervoor de
instrumenten.
Voor de toekomstbestendige agrarische bedrijven pleiten wij voor
uitbreidingsruimte voor de grondgebonden landbouw.
Voor de bedrijven die stoppen, zouden we voldoende mogelijkheden willen
behouden, dan wel creëren voor vervolgfuncties en dat zou wat het CDA betreft,
onder bepaalde omstandigheden, ook kunnen zijn het herbestemmen van
agrarische gebouwen tot accommodaties voor bijvoorbeeld “groepswonen voor
ouderen” in het buitengebied. Dit heeft als voordeel dat senioren in hun eigen
habitat kunnen blijven bij het ouder worden, het levert een positieve bijdrage
aan het tegengaan van eenzaamheid (zie hierna onder 3), het vergroot de
leefbaarheid in het buitengebied en eventuele zorgverlening kan efficiënt ingezet
worden.
Het CDA wil op de ingezette weg doorgaan, waarbij ruimtelijke kwaliteit een
belangrijker beoordelingscriterium is dan regels.

Kwaliteitsverbetering in het buitengebied heeft vele facetten, die wij vandaag
niet allemaal gaan benoemen. Wat wij wel benoemen en daarvoor zullen we
dadelijk een motie indienen, is dat wij het college oproepen om bij uitvoering
van werken (oevervoorzieningen, wegenonderhoud enz) waarbij de wegbermen
opnieuw ingezaaid moeten worden, dit te doen met meerjarig bloemrijk
zaaimengsel. Dit is niet alleen een kwaliteitsverbetering maar draagt zeker bij
aan leefbaarheid en trots voor ons gebied.
Tenslotte bepalen onze kapitaalgoederen ook voor een belangrijk deel de
kwaliteit van ons buitengebied. Het CDA is daarom ook bereid ten aanzien van
het onderhoud een positieve impuls te geven. De vraag in welke mate dit beslag
mag leggen op de beschikbare middelen, kunnen wij pas beantwoorden als daar

een duidelijk plan aan ten grondslag ligt. Daarom dient het CDA op dit punt een
motie in in tweede termijn.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een emotionele band met
anderen.
Het CDA pleit daarom al jaren voor het in stand houden van voorzieningen voor
sport, het zwembad, wijk en buurthuizen om op die manier de kernen levendig
te houden en daarmee eenzaamheid te voorkomen danwel te verminderen. Ook
de kerken leveren hier een belangrijke bijdrage aan maar zeker ook de inwoners
zelf. Wij durven gerust te stellen dat de sociale cohesie binnen onze kernen
groot is en toch is er ook in onze Gemeente sprake van eenzaamheid.
Eenzaamheid kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Iedereen kan iets doen
tegen eenzaamheid en wij roepen dan ook iedereen op om dit te doen. CDA zal
initiatieven op dit gebied steunen en waar mogelijk faciliteren.
In het verlengde hiervan dient het CDA samen met de VVD een motie in ten
aanzien van de indexering van de jaarlijkse onderhoudskosten van de
voetbalvelden. Ik zal hier in tweede termijn een toelichting op geven.
Evenementenbeleid
Hiermee komen we meteen op ons volgende speerpunt, het evenementenbeleid
en de daaraan gekoppelde evenementenverordening. Door vele vrijwilligers
worden allerlei evenementen in onze gemeente georganiseerd. Het CDA is trots
op deze vrijwilligers die dit doen. Zij leveren daarbij een belangrijke bijdrage
aan de leefbaarheid in ons gebied. Er gebeurt iets, er is reuring, het leeft en het
bruist Voorzitter.
Voor de veiligheid van iedereen zijn uiteraard regels nodig, maar het kan en mag
niet zo zijn dat door verstikkende regels de vrijwilligers afhaken. Wij zijn
daarom zeer benieuwd naar de inhoud van het evenementenbeleid en de
Evenementenverordening. De vraag is dan ook aan het college wanneer krijgen
we deze te behandelen in de raad.
Nederlandse taal
We zijn trots op ons Breed Sociaal Loket; Voorzitter, de veranderende wet- en
regelgeving zorgt er voor dat hierbinnen van alles in beweging is. Maar door een

goede basis bereiken we veel en is de dienstverlening aan onze inwoners op een
goed niveau.
Toch zoals hiervoor reeds gemeld is structurele investering in de uitvoerende
capaciteit binnen het BSL nodig, want het contact met de veelal kwetsbare
mensen is essentieel om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
Hoewel er vanuit de WIL en nu ook door het lokale werkteam hard aan gewerkt
wordt, blijft de zorg op dit moment dat er toch nog steeds mensen zijn die maar
niet aan het werk komen. Taal is hierbij een barrière. Het CDA is van mening
dat iedereen mee moet dan, ook statushouders en laaggeletterden, en dat begint
bij een goede beheersing van de Nederlandse taal. Wij zien uit naar de
uitvoering van de nieuwe wet inburgering per 1 januari 2021 en hopen dat de nu
al nieuwe uitvoerende praktische werkwijze, die ons inziens ook nu al haar
vruchten afwerpt, wordt gecontinueerd.

Duurzaamheid
In het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere Gemeente, Provincie
en Waterschappen in regio’s als gelijkwaardige partners invulling moeten geven
aan hun deel van de nationale energieopgave. Voor deze RES (Regionale
Energiestrategieën) is Lopik samen met 15 andere Gemeenten ingedeeld in de
regio Utrecht West (de U16). Ook de stad Utrecht valt onder deze regio.
Om sterker in deze samenwerking op te kunnen treden als plattelandsgemeenten
versus de stad werken we zoveel mogelijk samen als Lopikerwaard Gemeenten
zijnde (Lopik, Woerden, Montfoort, Oudewater en IJsselstein).
Niet alleen voor de energieopgave werken we in U16 verband, maar ook voor de
grote opgaven die op de U16 regio afkomen met betrekking tot woningbouw,
energie en duurzaamheid, mobiliteit, werk, natuur, landbouw en recreatie. Al
deze opgaven moeten ingepast worden binnen de beperkte vierkante meters die
in de U16-gemeenten ter beschikking staan. Er zal dan ook zeker gekeken
worden naar de ruimte in de Lopikerwaard.
De Gemeenteraad van Lopik heeft in een gezamenlijk opgestelde zienswijze
aangegeven open te staan om het gesprek aan te gaan om gezamenlijk aan de

grote opgave in U16 verband te voldoen, waarbij de Lopikerwaard haar
verantwoordelijkheid zal nemen, met dien verstande dat er uiteindelijk wel
sprake moet zijn van een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
Onder duurzaamheid wordt ook verstaan hoe wij met ons afval omgaan. Het
uitgangspunt is dat de afvalstoffeninzameling kostendekkend dient te zijn. Het
tarief wordt deels betaald door alle huishoudens voor een vast bedrag en deels
door de omvang van de grijze kliko voor het restafval. Met het laatste wordt de
inwoner gestimuleerd om zo goed mogelijk te scheiden en daarmee zo min
mogelijk restafval in te leveren. Dit gaat best goed in Lopik. Jaarlijks worden
steeds weer klikos omgewisseld voor kleinere. Wat wij wel zien is dat steeds
meer mensen hun restafval zelf gratis afleveren op de gemeentewerf. De kosten
hiervan vallen onder de vaste kosten en worden dus gedragen door iedereen. Dit
is niet in overeenstemming met de afspraak de vervuiler betaalt en daarom
dienen we op dit punt in de tweede termijn een motie in.
Conclusie:
• Wij willen een Gemeente zijn en blijven die dicht bij haar inwoners staat
bij de uitvoering van haar taken. Voor het maken van beleid zal iedere
keer een afweging moeten worden gemaakt willen en kunnen we dit zelf
of is het beter om dit in regionaal verband te doen of door derden te laten
doen
• Structureel investeren in capaciteit op beleid en uitvoering voor
Ruimtelijk Ordening en Civiel en voor het BSL en automatisering in
principe op uitvoering
• Afvalstoffeninzameling moet kostendekkend zijn
• CDA wil de komende periode doorgaan met de gesprekken in het proces
Waardevol Lopik om te komen tot een robuuste organisatie met een
efficiënte dienstverlening en voor een sluitende meerjarenbegroting 20212023
En Voorzitter ja…………………….. als dit geld gaat kosten dan is het CDA
hier toe bereid want wij zijn en blijven Lopik.

Tot slot bedankt de CDA-fractie de burgemeester, de wethouders, de griffier, de
raadsleden en de medewerkers voor de prettige manier van samenwerken. Wij

willen deze goede samenwerking graag in 2020 voortzetten.
Hiervoor is het christelijk geloof onze inspiratiebron.

