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Visie CDA 2021 en verder
Corona
De CDA visie van vorig jaar eindigde met de woorden “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 2021-2023”
En toen …toen kwam corona en corona is er nog steeds. De impact die
dit heeft op iedereen persoonlijk, onze gemeente, ons land ja eigenlijk
op de hele wereld is enorm.
Ondanks verdriet en zorgen over ziekte, overlijden, werk en inkomen
draait de wereld door en moeten we verder.
De besluiten over de begroting van de gemeente Lopik 2021-2024
moeten wij vandaag dan ook nemen en we ontkomen er niet aan om
pijnlijke keuzes te maken.
We hebben onze algemene beschouwingen verdeeld in 3 hoofdthema’s:
● Dienstverlening
● Openbare buitenruimte
● Voorzieningen
Maar voordat we verder gaan willen wij allereerst onze complimenten
maken aan het college en de organisatie over de werkwijze toen we met
corona werden geconfronteerd. Er werd onmiddellijk een crisisteam
ingesteld en binnen een relatief korte tijd werd het thuiswerken en
digitaal vergaderen geregeld. Het college hield contact met inwoners en
hun familie die door het virus werden getroffen, bedrijven, scholen,
kerken enz enz. Dat is goed en geeft het gevoel dat we er niet alleen
voor staan.
Daarmee komen we meteen aan bij het eerste thema: Dienstverlening.
Hieronder valt onder andere
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Digitalisering
Hoewel het CDA liever een andere aanleiding had gezien dan de
corona, is hiermee wel bevestigd dat structureel investeren in
digitalisering nodig blijft. Niet alleen voor de organisatie om efficiënt en
prettig te kunnen werken maar zeker ook voor onze inwoners om veel
zaken digitaal te kunnen aanvragen of inzien.
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.
Afvalinzameling/Duurzaamheid
In de commissievergadering werd de vraag gesteld of de
afvalinzameling niet goedkoper werd bij uitbesteding. Hoewel er geen
uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden is het wel duidelijk geworden
dat het in eigen beheer uitvoeren van de afvalinzameling zeker niet veel
duurder is. Maar het CDA is van mening dat het huidige team
Gemeentewerf (goed voor ongeveer 25% van het totale personeel, ja
ook die medewerkers zijn ambtenaren van de gemeente Lopik)
betrokken is en flexibel kan werken en dat ook doet. Om een voorbeeld
te geven bij het ophalen van de kliko’s wordt zwerfvuil opgemerkt en
gelijk meegenomen en dat werkt bij uitbesteding vaak heel anders. Het
CDA vindt dat we deze werkwijze (het in eigen beheer) moeten
behouden.
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.
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Sociaal Domein
CDA is van mening dat de opbouw van een sociaal netwerk de sleutel is
tot zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is gericht op eigen
verantwoordelijkheid.
Daarom blijft het inrichten van het zorgdomein een continu proces en we
zullen nu echt scherpe keuzes moeten maken om de kosten te
reduceren. Echter zorgverlening moet altijd mogelijk zijn voor diegenen
die het écht nodig hebben. Wat betreft hulpverlening kunnen er keuzes
gemaakt worden.

Participatie (overheid versus inwoners)
De bedoeling van overheidsparticipatie is om inwoners meer te
betrekken bij besluitvormingsprocessen. De afgelopen tijd is dit een
aantal keren geprobeerd handen en voeten te geven. Het blijkt dat hier
vaak erg weinig belangstelling voor is. Bij de 3 digitale inloopavonden
om mee te praten en te denken over de RES was weinig belangstelling,
terwijl wij weten dat er een groep inwoners is die zich hier zorgen over
maakt (waar komen hoge windmolen of zonneweiden).
Het idee van overheidsparticipatie is goed maar moet volgens het CDA
anders worden aangepakt. Ga het gesprek aan met de groep die wel
betrokken is en communiceer dat andere belangstellenden kunnen
aansluiten.
Bij deze opzet is het natuurlijk wel van belang dat iedereen zoveel
mogelijk objectief meedoet en verder durft te kijken dan de eigen
achtertuin. Anders kost overheidsparticipatie alleen maar tijd en geld en
levert het niks op en moeten we het niet meer doen.
Vraag: hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?
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Tweede thema:
Openbare Buitenruimte/Ruimtelijke Kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit zowel in de kernen als in het buitengebied heeft vele
facetten. Eén punt willen we benoemen: onze kapitaalgoederen. Deze
zorgen voor een belangrijk deel voor de kwaliteit van ons gebied. Een
voorbeeld hiervan is de door het CDA gemaakte keuze bij de uitvoering
van 6 nieuwe bruggen. Het gaat om een degelijke brug met een nette
uitstraling die positief bijdraagt aan de kwaliteit van het buitengebied.
Het CDA is bereid te blijven investeren in het onderhoud en vernieuwing
van wegen, bermen en bruggen, waarvoor Meer Jaren Onderhouds
Plannen worden opgesteld, zodat daar elk jaar geld voor wordt
gereserveerd.
Hoewel er van alle kanten druk wordt uitgeoefend op de nog aanwezige
ruimte in de Lopikerwaard (voor woningen, recreatie en toerisme maar
ook voor energieopwekking) blijft het CDA pleiten om de
toekomstbestendige agrarische bedrijven de benodigde ruimte te geven
voor grondgebonden landbouw. De agrarisch sector is immers historisch
verbonden aan ons gebied. Overigens is het CDA voorstander van het
combineren van verschillende functies, waar dit mogelijk is.
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, het vergroot de leefbaarheid in het buitengebied en
eventuele zorgverlening kan efficiënt ingezet worden.
vraag: wordt dit mogelijk wanneer de omgevingswet ingevoerd is
en/of is dit ook afhankelijk van provinciaal beleid?

Samenwerking
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Voor de 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 vindt het CDA dat we zoveel
mogelijk als Lopikerwaard gemeenten samen op moeten blijven trekken.
Bij de invulling van de energieopwekking heeft CDA Lopik de volgende
uitgangspunten allereerst zoveel mogelijk zon op daken en dan
windmolens. Zonneweiden, ten kosten van goede landbouwgrond, die
nodig is voor de grondgebonden landbouw, is vooralsnog voor het CDA
geen optie.
Mochten wij in Lopik meer energie opwekken dan voor onze gemeente
nodig is, wil het CDA dat de gemeente voor tenminste 50% eigenaar is
en dat de revenuen daarvan kunnen worden aangewend voor
bijvoorbeeld de instandhouding van onze voorzieningen.
Bij het Regionaal Economisch Platform (REP) geldt eenzelfde
samenwerking in Lopikerwaardverband. De REP is meer gericht op
wonen, werken, mobiliteit, recreatie en landbouw. Juist door deze
samenwerking, op deze onderwerpen, ziet het CDA kansen.
Voor zowel de openbare buitenruimte, ruimtelijke kwaliteit en
samenwerking wil het CDA op de ingezette weg doorgaan, waarbij
ruimtelijke kwaliteit een belangrijker beoordelingscriterium is dan regels.
Thema Voorzieningen
Het zwembad. Moeten we zwembad Lobeke sluiten of zien wij nog een
andere mogelijkheid?
Voordat ik verder ga wil het CDA iedereen bedanken voor de genomen
initiatieven van de afgelopen weken om het zwembad open te houden.
Of dat het nu was door brieven te sturen, door digitaal in te spreken, de
lawaaioptocht met de aangeboden handtekeningen, spandoeken,
tekeningen, noem maar op.
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Ja, ook het CDA wil het zwembad openhouden. Dit is immers een
voorziening die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van
ons dorp. 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.
Maar het moet wel betaald worden ofwel waar kunnen we 270.000
vinden?
De coalitie CDA en VVD dienen daarvoor een amendement in, waarbij
het ongelooflijk moeilijk was om een keuze te maken waar we het geld
voor het openhouden van het zwembad vandaan moesten halen.
Op basis van de maatregelen genoemd in het amendement kan het
zwembad open blijven als een structurele voorziening, gefaciliteerd
vanuit de gemeente.
Op andere punten doet het pijn. Toch is de coalitie van mening dat dit
voorstel het meest recht doet aan de belangen van al onze inwoners.
Toekomst
Kunnen we blijven doen wat we moeten/willen doen in verband met
kosten, betaalbaarheid, kwaliteit en kwetsbaarheid of moeten we wellicht
naar een grotere bestuurlijke eenheid in de toekomst?
CDA gaat voor dichtbij en betrokken, dus niet de naam van de
gemeente is het belangrijkste, maar de onderlinge verbondenheid in de
kernen. Deze zorgt voor de leefbaarheid en ja, daar zijn voorzieningen
voor nodig en dat kan per kern verschillen. Iedere kern heeft immers een
eigen identiteit.
De kern van ons christendemocratisch gedachtegoed is dat wij (als
mensen) geroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen tegenover God
en elkaar. Het is dan ook aan het CDA om aan dit appèl te voldoen”.
Tot slot bedankt de CDA-fractie de burgemeester, de wethouders, de
griffier en de medewerkster griffie, de raadsleden en alle medewerkers
voor de prettige manier van samenwerken. Wij willen deze goede
samenwerking graag in 2021 voortzetten.
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