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Van het bestuur 
Van ambitie naar actie 
Binnen de afdeling hebben we sinds de vorige nieuwsbrief niet stilgezeten. Zo hebben we een met een aantal 
leden op 13 januari een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad. Het nieuwe bestuur heeft daarmee ook kennis wil-
len maken met de aanwezige leden. Ook was deze bijeenkomst bedoeld om te oriënteren op mogelijke campag-
neactiviteiten. We hebben wat ideeën verzamelen die we hebben kunnen gebruiken voor ons jaarplan. Daarover 
hieronder meer. 
Daarna hebben we ons verder gericht op de provinciale Statenverkiezingen in maart. We stonden weer met een 
volledig uitgeruste kraam op de verkiezingsmarkt. Het provinciale CDA campagneteam heeft onze gemeente ook 
aangedaan. Ik dank alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt en het CDA ook weer rond deze verkiezingen 
zichtbaar hebben gemaakt.   
Onlangs hebben we nog in mei met een 17-tal bewoners van Crimpenersteyn een bezoek gebracht aan de kinder-
boerderij. Dit als verlate activiteit in het kader van de vrijwilligersdag NL Doet. Onderweg werden Milkey Way’s 
uitgedeeld. De bewoners hadden daarmee een leuke en gezellige wandeling. Ook deed een jongere mee die een 
maatschappelijke stage volgde. Onze afdeling heeft hiermee bijgedragen aan de werkzaamheden van het perso-
neel en het welzijn van onze oudere medemens. Ik dank langs deze weg nogmaals alle deelnemers die zich na-
mens het CDA hiervoor hebben ingezet.  

   
Dinsdag 17 mei jongstleden hebben we ook onze jaarvergadering gehouden. Met 15 leden hebben we een gezel-
lige avond gehad. Ook Arie Slob, onze CDA-consulent, was aanwezig. Hoewel zo’n jaarvergadering altijd een 
formaliteit lijkt, is het van wezenlijk belang voor onze lokale afdeling. De leden bepalen immers de mate waarin 
de afdeling bloeit. De financiën bleken weer op orde en het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. We hebben 
kennis gemaakt met onze jongste lid, Onno Vliegenthart, die zich in deze Nieuwsbrief ook nog eens voorstelt. 
Met de fractie zijn we in discussie geweest over een aantal Krimpense ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van 
het Krimpenerwaard College, de gemeentelijke herindeling en het centrumplan. Verder hebben we vooruitgeke-
ken. Het jaarplan van het bestuur draagt de titel “Herkenbaar CDA Krimpen”. Tijdens de vergadering is ingegaan 
op het idee om de herkenbaarheid van ons CDA te vergroten door per wijk activiteiten te gaan organiseren. De 
aanwezige leden stonden daar positief tegenover. Ik mag na deze bijeenkomst weer concluderen dat er genoeg 
ambitie is binnen de afdeling. Nu zal moeten blijken of we de ambitie ook om kunnen gaan zetten in actie. Dit is 
afhankelijk van leden die tijd willen en kunnen maken. Het bestuur zal dit jaar verder gebruiken om het idee 
praktisch in te gaan vullen. Arie Slob zal ons daarbij helpen. We roepen geïnteresseerde leden op om zich bij het 
bestuur te melden. 

Namens het bestuur, Jeroen van den Broek (voorzitter) 



Van de fractie 
Bezuinigingen op het leerlingenvervoer  
In 2011 is het bespreken van diverse bezuinigingsvoor-
stellen een terugkerend onderwerp op de raadsagen-
da. Meestal is het een puur zakelijke discussie zoals bij 
het extra verhogen van de huur van gemeentelijke ac-
commodaties of bij korten op het contract voor het 
onderhoud van de buitenruimte. Maar soms krijgen de 
bezuinigingen een menselijk gezicht wat de discussie 
gelijk een stuk lastiger maakt. 
 
Bij de raadsvergadering van 19 mei stond de bezuini-
ging op het leerlingenvervoer op de agenda. Door het 
college was een voorstel opgesteld om 150.000 euro te 
besparen. De kosten van het leerlingenvervoer zijn de 
afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld naar zo´n 800.000 
euro per jaar. Het voorstel bevatte 7 onderdelen waar 
de raad ja of nee tegen moest zeggen. Voor een raads-
lid een heel moeilijke keuze omdat elk onderdeel een 
aantal zeer kwetsbare kinderen en ouders uit onze 
gemeente treft. Nu hebben deze ouders zich georgani-
seerd in de zogenaamde Cliëntenraad leerlingenver-
voer. Deze raad heeft heel constructief meegedacht en 
aangegeven met welke onderdelen zij kunnen in-
stemmen (de meeste) en met welke niet. 

 

 
De CDA-fractie heeft de Cliëntenraad uitgenodigd voor 
een gesprek en heeft op basis van de gegeven argu-
menten besloten de mening van de Cliëntenraad te 
volgen, inclusief de mening van de Cliëntenraad dat 
het optrekken van de minimale afstand naar school om 
in aanmerking te komen voor vergoeding (van 2 naar 6 
kilometer) niet wenselijk is. Juist deze maatregel treft 
een fors aantal leerlingen waarbij sprake is van sociale 
problematiek (één-ouder gezinnen, etc.). 
 
Helaas bleek er ook voor dit onderdeel een meerder-
heid in de raad te zijn. De coalitiepartijen (VVD, SGP en 
PvdA) houden – ondanks de inhoudelijke argumenten – 
vast aan het afgesproken bezuinigingsbedrag. Coalitie-
partij CU bleek wel gevoelig voor de argumenten en 
stemde met de voltallige oppositie voor het voorstel 
van CDA, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen om de 
kilometergrens ongemoeid te laten. 
 
Al met al een onbevredigd resultaat. Bezuinigen moet. 
Maar de CDA-fractie bekijkt elk plan kritisch. Voor een 
financieel gezonde gemeente als Krimpen moet het 
toch mogelijk zijn op basis van argumenten onze 
kwetsbare medeburgers te ontzien. Als CDA-fractie zul-
len we het hier dan ook niet bij laten zitten en het col-
lege vragen de raad te informeren over de voortgang 
van deze bezuinigingen zodat - zodra er een mogelijk-
heid is - we voorstellen kunnen doen om de meest 
schrijnende gevallen de helpende hand toe te steken. 

Arnold de Leeuw, raadslid

 
In het kader van fractie op bezoek/in gesprek heeft de fractie onlangs een afvaardiging van de PPD (Platform 
Plaatselijke Diaconieën) mogen ontvangen. Het onderwerp noodfonds willen wij graag onder uw aandacht 
brengen.  Op verzoek heeft het platform onderstaande bijdrage voor onze nieuwsbrief opgesteld. 

Diaconaal Noodfonds 
In 2007 is er een overeenkomst (convenant) gesloten tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en een grote 
groep in Krimpen gevestigde kerken. Aanleiding was een rapport over “Armoede in Nederland “ en de vaststel-
ling dat zowel gemeente als kerken merkten dat er situaties waren waarin dringend hulp geboden zou moeten 
worden, maar waarbij zij daarnaast merkten dat de ene partij door wetsregels niet verder kon en de andere par-
tij niet wist, waar ze behalve bij hun eigen leden, nog 
hulp kon bieden. Door samen te werken wilden ze probe-
ren de gaten die nu door regelgeving of onwetendheid 
zijn gevallen, te dichten. 
 
De hulp van het noodfonds begint dan ook daar waar de 
hulp van de overheid ophoudt en is geen vervanging van 
de hulp die de overheid moet verlenen. Hulpvragers wor-
den indien van toepassing attent gemaakt op de regelin-
gen die er zijn en het noodfonds verstrekt indien nodig, 
hulp bij het aanvragen ervan. 
 



Als er dan gebruik gemaakt wordt van de bestaande wettelijke regelingen, kan het dus toch nog zo zijn dat extra 
hulp absoluut nodig is en dan komt het noodfonds in beeld. 
 
Hoe zit het in elkaar? 
Door de ondertekening van het convenant door het college van B en W is de weg vrij gemaakt om over en weer 
kennis en gegevens uit te wisselen. De ondertekening door de plaatselijke kerken die samen werken in het Plat-
form Plaatselijke Diaconieën zorgt voor een onafhankelijk bestuur. In het PPD participeren de Evangelische Ge-
meente, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de oud-Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, de Protes-
tantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk. 
Dat de behandeling via de kerken loopt, wil niet zeggen dat men kerkelijk moet zijn om in aanmerking te komen, 
eigenlijk juist niet! Voor leden van de plaatselijke kerken is er de weg via hun diaconie, die de mensen van dicht-
bij ook al wel kent. 
Het is ook geen fonds, waaruit personen elke maand een vast bedrag krijgen omdat ze geen of onvoldoende in-
komen hebben: daarvoor is het UWV of de gemeentelijke sociale dienst. Het fonds is in principe bedoeld voor de 
inwoners van Krimpen a/d IJssel. 
 
Omdat een bepaalde groep gedetineerden in de P.I. de IJssel tijdens hun verblijf daar tijdelijk zijn ingeschreven 
in de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente Krimpen a/d IJssel en de kerken ook betrokken zijn bij 
het werk van de geestelijke verzorging onder de gedetineerden, wordt op aanvraag van de geestelijk verzorgers 
en/of het maatschappelijk werk in de P.I. in specifieke gevallen ook aan hen hulp verleend. Voor dit werk ont-
ving het Noodfonds tot nu toe jaarlijks een donatie van de stichting Kringloopwinkel in Krimpen a/d IJssel. 
 
Een paar voorbeelden: 
Wanneer men in een schuldhulpverleningstraject is opgenomen wordt de aanvullende ziektekostenverzekering 
opgezegd.  Wanneer men dan bijvoorbeeld fysiotherapie nodig heeft, moet men dit zelf betalen, of wanneer het 
voor een chronische aandoening is, wordt dit uit het basispakket vergoed maar moet men de eerste 9 behande-
lingen zelf betalen. 
Dit geld hebben deze mensen dan niet en in dat geval kan men een beroep doen op het Noodfonds 
 
Een gezin met een inkomen juist boven bijstandsniveau had gespaard voor de vervanging van hun oude wasma-
chine. Dat was gelukt, maar net daarna begaf de koelkast het. Spaarpot leeg, geen recht op bijzondere bijstand 
maar gelukkig kon het fonds wel helpen. Je hebt een traject met ellende achter de rug. Zit nog met een rest-
schuld en in de schuldhulpverlening, maar je ziet omdat je ook overzicht hebt in je omstandigheden, licht aan 
het eind van de tunnel. Als dan na een medisch traject blijkt dat door een allergie de vloerbedekking moet wor-
den vervangen, is het wankel evenwicht ineens weg. Via het noodfonds kan de aanschaf van laminaat geregeld 
worden, steekt de familie zelf de handen uit de mouwen en kan men verder. 
 
Wanneer je op straat heb geleefd en je wordt opgepakt en je komt in de gevangenis terecht heb je praktisch 
niets meer. Veelal zijn ook je identiteitspapieren kwijtgeraakt of gejat. 
Om na je detentie dan ergens in een opvang geplaatst te kunnen worden heb je wel papieren nodig. De kosten 
voor het opmaken van een proces-verbaal van vermissing, pasfoto's en het identiteitsbewijs, bedragen ruwweg  
€ 75-80. Dit geld heeft men niet en in deze gevallen kan men via de GV en/of MMD een beroep doen op het Nood-
fonds 
 
Het Noodfonds spreekt geen oordeel uit over de oorzaken waardoor mensen in de problemen zijn gekomen, maar 
zoekt samen met de hulpzoekers (en soms ook hulpverleners) naar een voor alle partijen geslaagde oplossing: er 
moet daarbij wel worden aangetoond dat men recht heeft op deze vorm van hulp. 
 
Aanmelding 
Denkt men in aanmerking te komen of weet men personen, waarbij een steuntje in de rug meer dan welkom is 
dan kan men contact opnemen met het fonds, dat graag haar geld goed wil besteden.  
Telefonisch kan dat via 06-43 687 454 of via e-mail: noodfonds@hetnet.nl.  
Ook bijvoorbeeld de wijkagent, maatschappelijk werk of de ouderenbonden kunnen het fonds benaderen. Dit is 
ook mogelijk via de kerken of de sociale dienst. 



Voor de goede orde: of er vanwege de omstandigheden hulp wordt geboden, bepaald het Noodfonds. Het zal u 
duidelijk zijn dat de medewerkers van het Diaconaal Noodfonds een geheimhoudingsverplichting hebben met 
betrekking tot de aanvragen. 
 
Folder 
Het fonds heeft een folder, die beschikbaar is in het gemeentehuis, het Meldpunt en bij de meeste kerken in 
Krimpen vrij is mee te pakken. Kijk eens in uw omgeving naar mogelijke voorbeelden. Probeer eens te vertellen 
dat er kansen zijn om hulp te krijgen. 
 
Als we nu allemaal, niet bij een kerk, wel bij een kerk, in een rijtjeshuis, een flat of een villa, kortom als mensen 
onder elkaar eens een poging doen om wat aan de armoede te doen. Te beginnen in Krimpen en daarbij eens te 
denken hoe het zou zijn als je zelf in moeilijkheden zit. Hulp, als die nodig is, is altijd welkom.  

Aad de Waard, Coördinator Noodfonds 

 

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 
Als lid van het WMO beraad in Krimpen aan den IJssel kreeg ik het verzoek een stukje te schrijven over de WMO.  
Dat doe ik graag. Want het is een belangrijk onderwerp dat iedereen aangaat. En toch hoor ik om me heen vaak 
de vraag: wat is de WMO? 
WMO staat voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is een ‘brede participatie’ wet. Dat zegt nog niet zo 
veel. Eigenlijk kun je het samenvatten door te zeggen: iedere burger moet mee 
kunnen doen. De WMO is in 2007 van kracht geworden. 
Er zijn 9 prestatievelden te onderscheiden: 
1 bevorderen van de sociale samenhang 
2 zorg voor de jeugd via het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin 
3 geven van informatie en advies 
4 ondersteunen van Mantelzorgers en vrijwilligers 
5 bevorderen van zelfstandig functioneren 
6 verlenen van voorzieningen 
7 maatschappelijke opvang 
8 geestelijke gezondheidszorg 
9 bevorderen van goed verslavingsbeleid 
Op al deze prestatievelden heeft de gemeente dus een taak. Vroeger bestond 
de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) voor mensen die aanspraak wilden 
maken op een voorziening., zoals een traplift of een scootmobiel. Dat alles is nu ook in de WMO geregeld. De 
gemeente maakt een beleidsplan, een verordening, doet onderzoek naar de klanttevredenheid en heeft het 
WMO beraad in het leven geroepen voor de nodige cliëntenparticipatie. Als burgers een vraag op het WMO ter-
rein hebben kunnen ze terecht bij het WMO loket in het gemeentehuis. Een medewerker zal dan contact leggen 
en een gesprek aangaan. Ook het aanvragen van huishoudelijke hulp gaat op deze manier. 
 
Te bereiken resultaten: 

 Schoon en leefbaar huis. 
 Wonen in een geschikt huis. 
 Beschikken over goederen voor primaire levensbehoefte. Denk aan voedsel, schoonmaakartikelen. 
 Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. Denk aan wassen, strijken, opruimen van de was. 
 Thuis kunnen zorgen voor kinderen. 
 Zich verplaatsen in en om de woning. 
 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Denk aan de dagelijkse boodschappen, familiebezoek en andere 

activiteiten. 
 Contacten hebben met medemensen en deel kunnen nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze 

activiteiten. 
 
Kortom: iedereen doet mee op alle levensterreinen!!! Mensen zijn in staat om anderen te ontmoeten en contac-
ten te onderhouden. 



In de loop van de tijd is er een andere manier van denken ontstaan: de gemeente heeft geen verstrekkingen-
boek meer in de hand, maar is verplicht problemen op te lossen. De gemeente heeft geen zorgplicht meer maar 
een compensatieplicht. Belangrijk is dat mensen zich goed voorbereiden op een gesprek met iemand van het 
loket. De volgende vragen zijn belangrijk:  
Welk niveau van zelfredzaamheid en maatschappelijk functioneren wil ik halen? 
Wat wil ik kunnen, op welk terrein? 
Wat zijn mijn wensen en behoeften? 
Welke problemen kom ik tegen en hoe kan ik mijn doel bereiken? 
 
Dus: gemeente en burger moeten het SAMEN doen. 
Mocht u meer informatie willen hebben of uw ervaringen met me willen delen, dan kunt u altijd contact met 
me opnemen. 

Marjan Tromp (0180) 522828 of matrompdegraaff@hetnet.nl 

 

Even voorstellen 
Beste CDA-leden, 
Ik ben Onno Vliegenthart, 25 jaar oud en 25 jaar 
woonachtig in Krimpen aan den IJssel, in mijn ogen de 
mooiste gemeente van Nederland.  
2010 was een moeilijk jaar voor het CDA in Nederland. 
Veel interne discussie over de toekomst van de partij, 
weinig grote successen en dalende ledenaantallen. 
Juist in 2010 heb ik mij aangemeld als nieuw jeugdlid 

van het CDA. Het CDA zet 
zich in voor een samenle-
ving met elkaar, door el-
kaar en voor elkaar vanuit 
een juiste christelijke 
grondslag. Een rechtvaar-
dige en eerlijke samenle-
ving betekent niet alleen 
waardering voor degenen 
die financieel en maat-
schappelijk succes hebben 
in Nederland.  

Een rechtvaardige en eerlijke samenleving betekent 
ook een verantwoordelijkheid om een oog en een oor 
te bieden aan de mensen die niet optimaal mee kun-
nen of mogen delen in onze welvaart, een welvaart die 
door velen als (te) vanzelfsprekend wordt beschouwd.  

 
 
Ik ben lid geworden van het CDA omdat ik me verant-
woordelijk voel een partij te steunen die de juiste 
kernwaarden en grondslag durft uit te dragen, ook als 
dat tegen alle stromen in gaat. 
 
In een prettig gesprek met Jeroen van den Broek en 
Reinier Lissenberg heb ik aangegeven een actieve rol te 
willen spelen als lid van het CDA Krimpen. Door mijn 
werkzaamheden als beleidsadviseur bij de gemeente 
Nederlek ben ik bekend geraakt met het politieke spel 
in een gemeente. Een spel waarbij grote belangen ge-
moeid zijn. Waar het kan wil ik mijn kennis en hart voor 
Krimpen inzetten om enerzijds de raadsleden bij te 
staan de belangen die wij waardevol achten te beharti-
gen en anderzijds te laten zien dat het CDA zich niet 
verschuilt binnen de muren van het gemeentehuis, 
maar middenin de samenleving staat en écht weet wat 
er speelt in de gemeente. 
 
Met mijn vriendin (inmiddels verloofde) heb ik een huis 
gekocht in het nieuwbouwproject Waterlijster. Wij ho-
pen nog lang samen en met anderen te mogen genie-
ten van een gezond, duurzaam, sociaal en eerlijk Krim-
pen aan den IJssel. Ik geloof dat het CDA dé partij is 
waarmee die toekomst gegarandeerd is. 

 

MeeDenkM@il 
In deze tijd van bezuinigingen wordt door betrokkenen onder andere ministers, gezegd dat ná de uitvoering van een be-
zuiniging, alles nog heel goed kan functioneren en  aan de gestelde eisen kan voldoen. Was het 
zeker daarvoor onnodig zo ruim ingevuld??  Wat vindt u ervan, dat het materieel van de brandweer 
in onze gemeente ook teruggebracht wordt.  Zou onze veiligheid goed gewaarborgd zijn?  
Uw reactie is welkom! MDM (ciscasnel@hetnet.nl)  

De nieuwsbriefcommissie is aan het experimenteren met een andere lay-out. Zodra meer bekend is van de landelijke 
huisstijl zullen we daar zo goed als mogelijk op aansluiten. Mocht u suggesties/ideeën/onderwerpen voor de nieuws-
brief of de fractie hebben of anderszins, laat ons dat even weten. (ciscasnel@hetnet.nl)   
Voor meer informatie zie onze website www.cda.nl/krimpenaandenijssel 
 


