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Van het bestuur 
 
Het bestuur/fractie zijn bijeen geweest om te 
bekijken hoe we het bestuursprobleem kunnen 
oplossen. Jeroen van den Broek past voorlopig 
op de winkel (dus marginale invulling) en zal 
met de regio c.q. provincie afstemmen hoe de 
afdeling gewoon door kan blijven functioneren. 
Het secretariaat zal voorlopig bij Jeroen komen 
te liggen. Tjitske en Corrie zijn tot die tijd “sla-
pend lid”. Tweede helft 2010 volgt een alge-
mene ledenvergadering.  
We houden u op de hoogte en wensen u een 
hele fijne vakantieperiode toe. 
 

Van de fractie 
 

Terugblik op de eerste maanden in en met 
de nieuwe raad 
Nadat we in Krimpen aan den IJssel als CDA 
fractie met frisse moed begonnen zijn aan een 
nieuwe raadsperiode, is er best wel veel ge-
beurd. 
Allereerst natuurlijk de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Ik hoef niemand uit te leggen 
hoe die zijn verlopen. Ook bij ons was er te-
leurstelling om het slechte resultaat. De chris-
tendemocratie kreeg een gevoelige klap. Maar, 
zoals Jan Schinkelshoek me in een persoonlijk 
mailtje schreef: “De Chrisctendemocratie is 
nog niet van ons af”. En volgens mij is dat de 
kern van de zaak. Wij moeten de christende-
mocratie niet in de steek laten. Het gedachte-
goed van het CDA kwam de afgelopen periode 
misschien niet altijd goed voor het voetlicht 
maar nu dat licht wat gedempt is beginnen ve-
len zich zorgen te maken over de intredende 
schemering. Bijna dagelijks hoor ik wel iemand 
zich zorgen maken over het feit dat bij een 
paarse coalitie onze christelijke tradities en 
waarden niet veilig zijn. Ik wens ook vanaf de-
ze plaats onze politici, die nu bezig zijn met het 
landelijke beleid veel wijsheid, inzicht en bo-
venal christelijke naastenliefde toe. 
In ons mooie Krimpen heeft de tijd ook niet stil 
gestaan; de besluitvorming rondom de herin-
deling komt steeds dichterbij. Een gemeentelij-
ke voorlichtingsavond waarop ik samen met 
een voorstander van zelfstandigheid een forum 

mocht vormen bracht helaas ook geen grote 
massa’s op de been. 
Nadat onze burgemeester heeft aangegeven 
dat hij per 1 oktober van een welverdiende rust 
wil gaan genieten is er ook op dat gebied weer 
het een en ander op gang gekomen. 
Er is een beknopte profielschets gemaakt t.b.v. 
een waarnemend burgemeester en er is een 
kleine vertrouwenscommissie aangesteld. On-
dergetekende maakt ook hiervan deel uit. 
We zijn afgelopen week bij de Commissaris 
van de Koningin geweest en nu begint de pro-
cedure voor het zoeken naar een nieuwe bur-
gemeester. 
Omdat we momenteel nog betrokken zijn bij de 
zgn. arhi-procedure (rondom de voorgenomen 
herindeling van de Krimpenerwaard) komen 
we nog niet in aanmerking voor een kroonbe-
noemde burgemeester en zullen we eerst een 
waarnemer krijgen. 
U begrijpt dat ik momenteel niet veel meer 
over dit proces kan zeggen maar zogauw er 
wat te melden valt, zal ik dat doen. 
Naast onze inbreng op zo’n beetje alle vlakken 
van de raad (Het CDA is de best vertegen-
woordigde fractie in de diverse commissies en 
besturen) hebben we ook voor het eerst een 
flinke steunfractie. Naast Arnold en mezelf als 
raadsleden, heeft Cisca als burgerlid een goe-
de inbreng in de commissies en worden we 
binnen de fractie nog ondersteund door “onze 
Jeroenen”. 
We gaan wat actiever naar buiten als fractie 
door b.v. een fractiespreekuur maar ook door 
als fractie op bezoek te gaan bij instellingen, 
verenigingen e.d. Daarnaast zullen we ons ook 
actiever gaan inzetten bij het voorlichten van u 
als leden en u ook vragen om ons van ideeën 
en informatie te voorzien. 
De sfeer en samenhorigheid in de fractie is uit-
stekend. We werken goed samen en vullen el-
kaar ook goed aan. Er is onderling vertrouwen 
en waardering. We hebben veel zin in de ko-
mende periode waarin we de eerste begroting 
in deze nieuwe periode gaan behandelen. Een 
eerste initiatief van onze zijde, waarbij we onze 
motie bijna raadsbreed aangenomen zagen 
geeft goede hoop voor de toekomst. 
Ik wens iedereen, voor zover van toepassing, 
een goede vakantie toe en hoop dat we elkaar 
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na de vakantie spoedig weer eens ontmoeten 
bij een ledenbijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groeten, Piet Moerland 
Fractievoorzitter CDA-Krimpen aan den IJssel 
 
Terugblik raadsvergadering 1 juli 2010 
Onder tropische omstandigheden worden op 1 
juli de laatste raadsvergadering voor de vakan-
tie gehouden. In deze vergadering werd af-
scheid genomen van onze griffier Marianne 
Verhoev.  Marianne is na de invoering van het 
dualisme in 2002 onze eerste griffier geweest. 
Hoewel de Krimpense raad nog niet zo onaf-
hankelijk en initiatiefrijk is als we zouden wil-
len, heeft Marianne een grote bijdrage gele-
verd aan een beter functionerende en zelf-
standige gemeenteraad. 
 
Op de agenda stond het zogenoemde college-
programma. In dit overzichtelijke document 
staan de plannen beschreven van ons college. 
Veel politiek vuurwerk leverde de behandeling 
niet op, met name ook omdat het gebaseerd is 
op het coalitieakkoord (van VVD, SGP, PVDA 
en Christen Unie) wat al eerder in de raad be-
sproken is. Piet Moerland merkte nog wel op 
dat het stuk op veel punten nog vaag blijft en 
geen duidelijke ambities neerzet. Als voor-
beeld: er wordt een bereikbaarheidsmakelaar 
aangesteld met als waarschuwing dat er waar-
schijnlijk geen geld is voor mooie plannen. 
Maar er staat geen concreet voornemen om in 
de komende periode de verbreding van de Al-
gerabrug (2*2 rijstroken) en een fietsbrug mo-
gelijk te maken terwijl dat is wat we allemaal 
willen. Leuk is wel om te lezen dat het college 
bewonersinitiatieven wil ondersteunen om de 
sociale samenhang en veiligheid in de wijken 
te bevorderen. Het CDA heeft dit vorige jaar 
als idee naar voren gebracht, mooi dat dit 
wordt overgenomen 
 
Daarna stond de kadernota op de agenda. De-
ze nota is bedoeld om het college de kaders 
mee te geven waarbinnen de komende begro-
ting moet worden opgesteld. Ik heb aangege-
ven dat de nota een bizar maar reëel beeld 
geeft van de gemeentelijke financiën. Waar we 
in 2009 nog een overschot op de jaarrekening 
hebben gerealiseerd van meer dan 1 miljoen, 
gaan we komende jaren – als we niets doen - 
een tekort krijgen van ruim 3 miljoen in 2013. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door een naar 
verwachting veel lagere uitkering van de rijks-
overheid voor gemeentelijke kosten. De nota 
stelt voor fors (5 tot 10%) te bezuinigen op ei-

genlijk alle uitgaven. De vraag is of dat in alle 
gevallen realistisch is (muziekschool, leerlin-
genvervoer). Als CDA dringen we aan op het 
maken van keuzen en niet te snel te kiezen 
voor “de kaasschaafmethode”. In de begroting 
2011 zullen de concrete voorstellen komen.  
 
Tenslotte is de zienswijze van de raad op het 
voorstel van de provincie over de herindeling 
aan de orde geweest. Het voorstel van de pro-
vincie is te komen tot 2 gemeenten in de Krim-
penerwaard: Krimpen aan de IJssel en nieuwe 
gefuseerde gemeente (K5) voor de andere 
plaatsen. In de raad heeft eerder een krappe 
meerderheid ingestemd met dit voorstel. Het 
CDA – als woordvoerder van de ruime minder-
heid – heeft aangegeven een voorstander te 
zijn van de zogenaamde K2 + K4 optie. Dat wil 
zeggen een fusie van Krimpen met Nederlek. 
In de brief aan de provincie geeft de raad net-
jes zowel het meerderheids- als het minder-
heidsstandpunt weer. Iedereen kon zich dan 
ook vinden in het verzenden van de zienswij-
ze.  
 
Na de zomer gaan we weer met frisse moed 
verder. Naast de herindeling en de bezuinigin-
gen zal dan ook benoemen van een nieuwe 
burgemeester, dan wel een waarnemer, op de 
agenda staan. Daarnaast zullen we er vanuit 
het CDA op aandringen niet alleen te bezuini-
gen maar ook te komen tot nieuw beleid mits 
financieel verantwoord. We gaan er daarbij 
overigens vanuit dat nieuwe ideeën niet altijd 
geld hoeven te kosten, sterker nog: uitgedaagd 
door bezuinigingen kunnen verstandige keu-
zes ook leiden tot besparingen . 
 
Arnold de Leeuw, fractielid 

MeeDenkM@il (MDM) 
 
De Algerabrug blijft een onderwerp van ge-
sprek. Nu weer het ‘geklungel’ aan de asfalt-
laag van de wisselstrook. 
Wat vindt u hiervan? 
 
Heeft u ook een reactie?  
Mail naar ciscasnel@hetnet.nl 
 

 
 

 

 


