Visie 2022 en verder

Waardevol Lopik……….
Is Lopik wel waardevol
Als we soms de pers moeten geloven is het maar de vraag of de gemeente
Lopik überhaupt wel waarde heeft ……..
En toch de gemeente LOPIK is WAARDEVOL
Want, in alle gesprekken die er in de 9 kernen zijn gevoerd, maar ook met
ondernemers en maatschappelijke organisaties blijkt:
•
•
•
•

We zijn trots op onze kern
We koesteren het dorpse gevoel
Boeren en groen horen in onze gemeente
We zijn blij met de positieve sociale controle, we geven om elkaar, we
zorgen voor elkaar en kijken naar elkaar om bij een lach en een traan

Vrij vertaald houdt dit in,
Dichtbij en betrokken, samen leven, zorg voor elkaar en leefbaar wonen.
Dit waren al speerpunten van het CDA en dat blijven de speerpunten van het
CDA.
Maar er is nog iets, het is niet alleen de omgeving die de waarde van een
gemeente bepaalt maar dat zijn zeker ook de inwoners.
Dit moet dan ook zo blijven, ook als de gemeente LOPIK opgaat in een grotere
gemeente.

Met het bovenstaande in gedachten hebben wij gekeken naar de begroting
2022-2025 en onze algemene beschouwingen net als vorig jaar verdeeld in 3
hoofdthema’s:

•
•
•

Dienstverlening
Openbare buitenruimte
Voorzieningen

Om met

dienstverlening te beginnen

De organisatie ofwel het bestuur en de ondersteuning.
Hier zit onze grootste zorg en dus daarom ook de belangrijkste reden
waarom het CDA op 23 maart jl heeft besloten tot opschaling.
De gemeente Lopik kan in de huidige omvang enerzijds de inwoners en
ondernemers niet die dienstverlening geven waar ze recht op hebben en
anderzijds voor onze ambtenaren niet die aantrekkelijke werkgever zijn waar
zij recht op hebben.
Dit is dan ook gelijk de reden dat de begroting 2022 boekhoudkundig
weliswaar een positief saldo laat zien maar in werkelijkheid een tekort van 1,7
miljoen euro heeft.
Overigens waardeert het CDA zeer de werkwijze van de organisatie om ook in
deze moeilijke overgangsfase de basis op orde te houden, een aantrekkelijke
werkgever te blijven en de medewerkers werkfit te houden. Een mooi
voorbeeld hiervan is de deelname aan de Groene Hart Academie*. Wel hoopt
het CDA dat er alles aan wordt gedaan om het relatief hoge percentage
ziekteverzuim te laten doen dalen zodat de werkdruk niet nog verder oploopt.
Vergunningen toezicht en handhaving (VTH)
Het team VTH is gelijk een praktisch voorbeeld om te zien waar de schoen
wringt. Er kunnen nog zoveel regels op papier worden gezet. De uitvoering
van die regels werkt alleen als er structureel gehandhaafd kan worden.
Om de wettelijke en geprioriteerde taken ten aanzien van vergunningen,
toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren is incidentele inhuur
noodzakelijk. En ja, het gaat dan bij handhaving om geprioriteerde taken
ofwel we weten dat er overtredingen plaatsvinden maar we hebben geen geld
en mensen om dit in de hand te houden. Hiermee zeggen wij niet dat er zoveel
overtreders in Lopik zijn, want soms ontstaat het ook omdat de officiële weg zo
verschrikkelijk lang duurt.

Dit moet anders. Onze vraag is dan ook of deze kosten voor incidentele inhuur
niet structureel moeten worden opgenomen in de begroting zoals is
afgesproken in de routekaart, en is het een optie om meer taken in regionaal
verband op te pakken of meer taken onder te brengen bij de RUD** aangezien
alle gemeenten met dezelfde VTH-taken te maken hebben.
Hoe kijkt het college hiertegen aan ?
Voor Digitalisering geldt eigenlijk hetzelfde,
Digitalisering is de “machine” waarop de organisatie draait. We vergelijken het
met een auto, die auto moet blijven rijden, heeft op gezette tijden brandstof
nodig, onderdelen moeten vervangen of gerepareerd worden en moet
verzekerd zijn en blijven. Dit kost structureel geld. Zo ziet het CDA ook de
digitalisering. In tegenstelling tot de gemaakte afspraak dat structurele kosten
ook structureel worden begroot, zien we toch dat deze aanzienlijke kosten
incidenteel zijn opgenomen.
Kan het college ook hier een toelichting op geven
Lokaal werkteam Lopik/Nederlandse taal
In het lokaal werkteam Lopik werken WIL en de Gemeente samen om mensen
die niet of nauwelijks aan het werk komen, toch mee te laten doen in de
maatschappij. CDA vindt het belangrijk dat dit op lokaal niveau wordt opgepakt
en waarbij nadrukkelijk de lokale werkgevers worden betrokken. Om dit proces
te laten slagen is het belangrijk dat het lokale werkteam ook inzet op goede
beheersing van de Nederlandse taal.
Wij zijn daarom ook benieuwd naar de evaluatie innovatieagenda en het
advies over het vervolgtraject.
Sociaal Domein
Jeugdzorg
CDA is benieuwd op welke wijze de extra ontvangen gelden voor jeugdzorg
worden besteed. Kan het college hierop ingaan aangezien in de media word
gezegd dat gemeenten het ook aan andere posten uitgeven. Het CDA blijft wel
van mening dat, nu er incidenteel meer geld uit Den Haag komt het
uitgangspunt moet blijven dat zorg moet, maar hulp kan.

Doelgroepenvervoer WMO
Op pagina 34 van de begroting wordt gesproken over een te nemen besluit in
oktober over de inhoudelijke invulling en samenwerkingsvorm ten aanzien van
het WMO doelgroepenvervoer.

Is dit besluit al genomen en zo ja wat is de strekking van dit besluit en wat
betekent dit voor onze gemeente.
Nieuw Beschut Werk tov Werkwijss en Werkwijss schoon.
We lezen op pagina 35 van de begroting dat het aantal positieve indicaties toe
neemt en er in 2022 waarschijnlijk sprake is van wachtlijstbeheer en dat dit
meer kosten met zich meebrengt, terwijl bij Werkwijss en Werkwijss schoon de
ingekochte leerwerkplekken afnemen. Als je dit zo leest, is er dan geen relatie
tussen beiden? Zou het college hier op in willen gaan ?
Jongerenwerk / jongerenoverlast.
Op de laatst gehouden info avond over jongerenoverlast is ons duidelijk
geworden dat deze problematiek niet zomaar op te lossen is maar er werd ons
wel verteld dat de manier hoe wij het nu ingericht hebben niet de juiste is.
Het CDA wil dan ook de komende tijd met het college en organisatie in
gesprek gaan over hoe wij dit in de toekomst vorm gaan geven met passende
oplossingen en financiën. Wij vinden dat de tijd tekort is of was om dit voor
deze Begrotingsraad te doen. Wij zullen dit onderwerp dan ook agenderen in
het eerst volgende presidium.

Subsidieverordening: Amendement:
als we kijken naar de subsidieverordening dan zien wij dat de afgelopen jaren
bij bepaalde deelverorderingen het beschikbare geld niet in zijn geheel wordt
gebruikt en bij andere deelverorderingen er meer vraag is dan dat er geld
beschikbaar is.
Dit zien wij graag anders en zullen daarom samen met de VVD en de PvdA
een amendement indienen in tweede termijn op dit thema.
Volgende thema, Openbare

buitenruimte

Ruimtelijke Ordening/Woningbouw
CDA maakt zich grote zorgen over de oververhitte woningmarkt. Kunnen wij
onze jongeren nog een woning bieden, zijn er überhaupt in de gemeente Lopik
voldoende betaalbare woningen beschikbaar om te huren of te kopen. Voor
zover wij als CDA hier lokaal invloed op kunnen uitoefenen doen we dat. We
zijn dan ook blij dat er geld is begroot voor het opstellen van een nieuwe
woonvisie. Dat de raad unaniem heeft besloten dat in principe iedere kern de
mogelijkheid heeft om 50 woningen te bouwen ter verbetering van de
leefbaarheid en dat het project Lopik Oost is gestart met de mooie naam
“wonen waar de zon opkomt”. Wie wil dat nou niet.

Integraal beleid beheer en onderhoud openbare ruimte en
groenbeleidsplan
Met het vaststellen van de integrale beheervisie openbare ruimte en het
groenbeleidsplan hebben we met elkaar een bepaalde kwaliteit afgesproken
waar de openbare ruimte in onze gemeente aan moet voldoen, dus zowel in
de kernen als in het buitengebied.
CDA is blij dat er in principe geen differentiatie is aangebracht tussen alle
verschillende gebieden in onze gemeente en dus dat het buitengebied niet
ondergeschikt is gemaakt aan de rest. Dat de centra en begraafplaats op een
aantal punten wat meer aandacht krijgen vinden wij een goed punt.
Wel zijn we benieuwd naar de verdere uitwerking in de meerjaren
onderhoudsplannen (MJOP). We denken dan bijvoorbeeld aan het gewijzigde
maaibeleid in verband met de gewenste biodiversiteit. Hopelijk geeft dit het
gewenste resultaat en ontstaat er een goede balans in het openbaar groen,
zodanig dat het positief bijdraagt aan de leefbaarheid in de Gemeente Lopik.
Tijdens de vaststelling van de integrale beheervisie openbare ruimte hebben
wij kunnen zien dat het onderhoud van onze openbare ruimte ons de komende
jaren meer gaat kosten. Zijn deze meerkosten al meegenomen in deze
meerjarenbegroting ? graag hier een antwoord op.

Wat het CDA betreft is dit een goed en mooi voorbeeld hoe de organisatie
werkt wanneer een team op sterkte is. Eerst wordt een integraal beleid
opgesteld en vervolgens worden er per beheerdomein MJOP’s opgesteld,
waarbij wij als raadsleden meegenomen worden in de te maken strategische
keuzes.
Wij zouden zeggen, Ga hiermee door.

Voorzieningen
Voorzieningen leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van onze
dorpen. Iedere voorziening die uit een kern verdwijnt doet direct afbreuk aan
het woongenot in die kern, of het nu gaat over het zwembad, een school, de
bakker of de slager.
CDA heeft zich altijd ingezet en zal dit ook blijven doen om de voorzieningen,
die we nog hebben te behouden en we weten ook dat onze inwoners zeer
gehecht zijn aan deze voorzieningen. Dus we hopen wel dat iedere inwoner
van de gemeente Lopik er zich bewust van is dat alle kosten voor al deze
voorzieningen op dit moment met 14.500 inwoners betaald moeten worden.

Dus of je nou gebruik maakt van het zwembad, de school, een vereniging, de
WMO of de jeugdzorg, we moeten het wel met elkaar op kunnen blijven
brengen en dat staat nu erg onder druk.

Conclusie
Tegenover het positieve saldo van deze begroting dat nog positiever wordt
door de najaarsnota staat nog steeds een tekort van 1,2 miljoen. Tel daarbij op
de constante factor van het incidentele p-budget, de onzekerheid van de jeugd
gelden, de onzekerheid over de verdeling van de gelden uit het
gemeentefonds en de afspraak uit de routekaart dat het weerstandsratio
structureel en incidenteel minimaal 1 moet blijven.
Dan, als je alles bij elkaar optelt, wat wij als raad ook doen, dan is helaas de
harde realiteit, dat ook dit jaar opnieuw blijkt dat we het op deze manier als
zelfstandige gemeente de komende jaren niet gaan volhouden. Daarom vindt
het CDA dat we op 23 maart jl het juiste besluit hebben genomen om te
onderzoeken hoe wij het proces tot opschaling het beste kunnen uitvoeren.
zodat wij met 14.500 inwoners in al onze kernen
blijven.

Waardevol Lopik

Tot slot bedankt de CDA-fractie u ook in de rol van burgemeester, de
wethouders, de griffie, de raads en commissieleden en alle medewerkers voor
de prettige manier van samenwerken. Wij willen deze goede samenwerking
graag in 2022 voortzetten.
Hiervoor is het christelijk geloof onze inspiratiebron.
*Groene Hart Academie: opleidingssamenwerking met gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort
**RUD: Regionale Uitvoeringsdienst

