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De fractie van het CDA Krimpenerwaard bestaat uit drie raadsleden en vier commissieleden en wil door 
middel van dit jaarverslag verantwoording afleggen aan onze leden en onze kiezers. Waar zijn we mee 
bezig geweest? Waarop hebben we moties en/of amendementen ingediend? En hebben wij successen 
behaald? Over tal van onderwerpen vindt u een beschrijving, alsmede een overzicht van moties en 
amendementen waar wij (mede) aan gewerkt hebben. Ook treft u een overzicht aan van ons stemgedrag 
op raadsvoorstellen van het college.  
 
Het is een mooie reflectie op onze werkzaamheden, zowel in kwalitatieve en kwantitatieve zin, en geeft 
u als lezer hopelijk het gevoel dat we als fractie goed bezig zijn met onze kaderstellende, controlerende 
en volksvertegenwoordigende opdracht die we van onze kiezers hebben meegekregen. Als 
fractievoorzitter voeg ik aan dit verslag toe dat we onze werkzaamheden als plezierig en energiegevend 
ervaren. Het is goed om vanuit het christendemocratisch gedachtegoed te werken aan lokale 
vraagstukken, ook in deze periode vanuit een oppositierol. 
 
Wat heel mooi is dat we meer en meer jonge mensen spreken die geïnteresseerd zijn in de politiek en 
in het CDA. Dat is goed, zeker gezien de steeds grotere polarisering die ook in de lokale politiek 
merkbaar is. 
 
Mocht u vragen hebben over dit verslag of over andere lokale politieke- en/of bestuursaangelegenheden 
dan kunt u mij en de andere leden van de CDA-fractie uiteraard altijd benaderen met uw vragen en 
ideeën.  Immers; wij doen het ‘met elkaar en voor elkaar’. 
 
 
Jan Dekker 
fractievoorzitter CDA Krimpenerwaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voorwoord 
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Hieronder hebben we de belangrijkste kwesties waar we ons voor (mede) hebben ingezet uitgelicht. 
We willen hiermee beknopt verantwoording afleggen over onze activiteiten. 

 
Landelijk gebied Nederlek 
Het ‘oude’ bestemmingsplan voor het landelijk gebied van de voormalige gemeente Nederlek dateerde 
van 2010. Tegen dat bestemmingsplan waren bezwaarprocedures gevoerd waarbij de Raad van State 
heeft uitgesproken dat het op onderdelen anders moet. Bij de eerste behandeling in februari bleek er 
niet zo veel veranderd aan het plan en dat viel bij diverse burgers zwaar op de maag. Meerdere 
insprekers melden zich tijdens de commissievergadering om hun zienswijzen onder de aandacht te 
brengen. Een voorbeeld: tegenwoordig stelt de provincie dat er maar één woning op een agrarisch 
bouwvlak mag staan. Maar wat nu als je sinds honderd jaar een boerderij hebt met een voorhuis en een 
achterhuis? Moet je dan één van die twee woningen afbreken? Of: als je jouw pand wilt vernieuwen, 
wat mag je dan terugbouwen? Maar één woning? Meerdere plekken heeft ons raadslid Kees Larooij 
bezocht en na intensief overleg met de portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning zijn er diverse 
verbeteringen doorgevoerd. Mooi om daarin een rol te kunnen spelen! Het CDA heeft uiteindelijk 
voorgestemd. Niet omdat het volmaakt was, maar omdat het een aantal duidelijke verbeteringen bevat 
waar mensen echt op zitten te wachten.  

 
Zondagsopenstelling 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de zondagsopenstelling van supermarkten in de gehele 
Krimpenerwaard op alle zondagen en de andere winkels in Schoonhoven en Haastrecht voor 18 
zondagen per jaar. En dat terwijl meerdere winkeliersverenigingen zeer tegen dit voorstel zijn: de 
afgelopen jaren is samen met hun gewerkt aan een retailvisie, waarin nadrukkelijk de wens is 
uitgesproken om per kern en in overleg met de winkeliers te bepalen of en in hoeverre winkelopening 
op zondag gewenst is. Het steekt ons dat het college midden in dit proces zo’n rigoureuze beslissing 
heeft genomen die ingaat tegen de wens van veel winkeliersverenigingen. Dit is niet hoe je als overheid 
hoort samen te werken met je inwoners en ondernemers... Onze motie om dit voorstel in te trekken en 
eerst terug te gaan naar het gesprek met de ondernemers voor draagvlak en het per kern te regelen 
heeft het helaas niet gehaald en mede hierdoor hebben alle winkeliersverenigingen hun gesprekken 
met de verantwoordelijke wethouder Vente opgeschort. Mede door het gevoerde proces heeft het CDA 
tegen het voorstel gestemd. Het CDA is en blijft geen voorstander van de verruiming van de 
openingstijden op de zondag zonder dat er voldoende draagkracht is bij de kernen en de winkeliers. 
 

Zilvermuseum Schoonhoven 
In 2017 werd de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de financiële problemen van het 
Zilvermuseum in Schoonhoven. Het museum stuurde een brandbrief naar de gemeente. De 
gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst en de oorzaken van het financiële 
probleem. Het college heeft daaropvolgend de gemeenteraad een voorstel gedaan om het museum de 
komende twee jaar financieel extra te ondersteunen. Het CDA heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor het negeren van de verschillende afgegeven noodsignalen door het museum aan het college. 
Eerdere verzoeken tot extra ondersteuning werden afgewezen op basis van de nullijn (ook geen 
inflatiecorrectie) op subsidieaanvragen. Deze signalen hadden tot een eerder optreden van het college 
moeten leiden. Het CDA heeft ingestemd met het verbeterplan voor het museum. Een Zilverstad zonder 
Zilvermuseum was wat het CDA betreft ondenkbaar. De extra financiering van €300.000 tot 2020 was 
wat ons betreft financieel te verantwoorden, een vergelijking met andere musea in Nederland leert ons 
dat onze gemeente tot nu toe per inwoner minimaal bijdraagt aan het museum. 
 

AZS-terrein Schoonhoven 
Het voorstel voor het AZS-terrein betrof de bouw van een nieuwe zorglocatie van Gemiva en 23 
koopwoningen. Mede door de reacties van de omwonenden en verschillende - goed onderbouwde en 
beheerste – inspreekreacties in de raadsvergadering is het voorstel voor dit bestemmingsplan door het 
college aangehouden. Een eerder door de raad van Schoonhoven aangenomen besluit dat er geen 23 
maar 15 woningen gebouwd zouden worden hoorde volgens de meerderheid van de raad gevolgd te 
worden. Daarnaast waren er architectonisch nogal wat verbeteringen mogelijk, met name op 
cultuurhistorisch gebied. Het plan zal opnieuw tegen het licht gehouden worden (inmiddels komt er een 
nieuwe plan naar de raad, waarschijnlijk nog voor de zomer 2019). De krapte op de huizenmarkt vergt 

 Uitgelicht 
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doorpakken, maar het vergt ook het uiterste van zorgvuldig handelen in de communicatie met de direct 
omwonenden. In de geest van de komende Omgevingswet is het ontwikkelen van een bouwplan een 
gezamenlijke opgave van burgers, bedrijven en overheid. Des te vervelender dat die gezamenlijkheid 
bij dit plan zo weinig werd gevoeld. Jammer. Het is nodig om dit te evalueren om te kijken wat van dit 
geheel kunnen leren. Moeten leren! 
 

Jeugdgemeenteraad 
Verschillende gemeenten in Nederland kennen een kinder- of jeugdgemeenteraad. Al langere tijd was 
er de wens om dit weer op te pakken, al was er nog discussie over de precieuze vorm en leeftijdsgroep 
van deze jeugdgemeenteraad. Het CDA diende tijdens de raadsvergadering van 11 juli een motie in om 
de jeugdgemeenteraad nieuw leven in te blazen, in welke vorm dan ook. Het is namelijk belangrijk om 
de jeugd te betrekken bij de (lokale) politiek, dat ze leren over de democratie en ze daar op een speelse 
manier kennis mee te maken. De motie werd unaniem aangenomen door de raad. De griffie (ambtelijke 
ondersteuning gemeenteraad) is samen met de raad, scholen, jeugd- en jongerenwerk en de 
Klankbordgroep Jongeren aan de slag gegaan en op 5 maart 2019 is het raadsvoorstel aangenomen. 
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er gestart met de jeugdgemeenteraad voor kinderen uit groep 7/8.  
 

Skaeve Huse 

De plaatsing van twee Skaeve Huses (woningen voor personen die voor (zware) overlast in de 
omgeving zorgen) aan de Veerweg in Bergambacht is tot nader orde uitgesteld. Mede door aandringen 
van het CDA Krimpenerwaard en Pro Krimpenerwaard volgt eerst een onafhankelijk locatie-onderzoek, 
waar wij zeer blij mee zijn. Het debat wat we met de gemeenteraad en college hierover hebben gevoerd 
ging wat ons betreft niet over voor of tegen Skaeve Huse, maar over het proces hoe het college deze 
keuze heeft gemaakt. Er is meer fout gegaan dan ons lief is en goed om recht te doen aan de onrust in 
de naastgelegen wijk.  Het CDA acht het van groot belang dat een belangrijk besluit als deze, waarvan 
verwacht kan worden dat dit veel vragen oproept, vooraf gegaan wordt door een tijdig en correct overleg- 
en informatieproces met de belanghebbenden. Duidelijk moet ook worden op welke wijze bewoners 
begeleid worden en bij wie de omwonenden terecht kunnen als er sprake is van overlast. Het 
onafhankelijke locatie-onderzoek wordt medio 2019 verwacht. 

 
Cultuurhistorische objecten Lekkerkerk 
De Historische Vereniging ‘Lekkerkerk door de tijd’ sprak in bij de commissie over het nalaten van de 
onderhoudsverplichtingen van de gemeente die door de voormalige gemeente Nederlek zijn gemaakt. 
Dit betrof het onderhoud van de Zalmschouw en het Molentje. De CDA-fractie snapt de hier vertoonde 
laksheid door de woordvoerder van de gemeente niet. Er wordt gereageerd dat het opstellen van een 
Cultuur- en Kunstnota noodzakelijk is om vast te stellen of er al dan niet gewerkt gaat worden aan de 
Zalmschouw en het Molentje. Voor de zomer van 2019 verwachten we echte duidelijkheid hierover. 
 

Welzijnsstichtingen 
Tijdens het zomerreces gingen Irma Bultman en Hans Verkerk op bezoek bij de drie welzijnsstichtingen 
in onze gemeente. Eén van de redenen hiervoor was de onzeker financiële situatie bij alle drie de 
stichtingen, en met name de SWOS. In de gesprekken die zijn gevoerd kwamen met name drie zaken 
naar voren: (1) de financiële situatie, (2) een mogelijke fusie tot één welzijnsstichting en (3) een integrale 
toegang Sociaal Domein. Vanwege de penibele financiële situatie - met name bij de SWOS - dienden 
we tijdens de september-raadsvergadering een motie in waarin we de opdracht gaven aan de wethouder 
om tijdig met de organisaties in gesprek te gaan en het subsidieplafond te verhogen. De motie redde 
het niet, de wethouder gaf aan liever eerst met de welzijnsstichtingen te spreken over een mogelijke 
fusie. Jammer, aangezien faillissement dreigt voor de SWOS en haast dus was geboden. Het 
onderwerp kwam in oktober weer terug in de raad en het subsidieplafond is toen inderdaad opgehoogd! 

 
Subsidieverstrekking 2019 
Begin 2018 is de nieuwe subsidieverordening voor verenigingen en stichtingen van onze gemeente 
vastgesteld. Toen was al bekend dat deze nieuwe regels wellicht nog wat onvoorziene en ongewenste 
uitwerkingen zou geven. Dit bleek inderdaad toen bij de subsidietoekenning in oktober 2018 
muziekvereniging Excelsior van ruim €7.000 naar 0 ging en de welzijnsstichtingen fors minder 
toebedeeld kregen. Er moest dus worden gerepareerd, al ging dat niet helemaal vanzelf... Het CDA 
heeft er bij de wethouder flink op aangedrongen om deze subsidies alsnog - gedeeltelijk - toe te kennen. 
Gelukkig is dit ook gebeurd. De welzijnsstichtingen krijgen er nu fors meer bij en Excelsior en ook 
Humanitas krijgen alsnog het aangevraagde bedrag. Op verzoek van onze fractie gaan we begin 2019  
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als raad nog een keer goed naar onze subsidieregels kijken, om deze ongewenste uitwerkingen een 
volgende keer te voorkomen. 

 
MIRT-verkenning tweede oeververbinding 
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De afgelopen jaren 
studeerden vier MIRT-partners op toekomstige oeververbindingen parallel aan de Brienenoordbrug. De 
verbindingen van en naar Rotterdam lopen steeds meer vast. Zeker omdat er ook vele duizenden 
woningen gebouwd moeten gaan worden voor de Rotterdamse regio. In een laat stadium haakte de 
gemeente Krimpenerwaard aan toen zij hoorde dat één van de mogelijke locaties voor de 
oeververbinding vanuit de Krimpenerwaard naar Ridderkerk zou gaan. Die kans wilde de gemeente zó 
graag, dat zij er 200 ha. (twee miljoen m2) aan verstedelijking extra voor aanbood. CDA is wel 
voorstander van een oeververbinding naar Ridderkerk (tunnel), maar stemde tegen dat “gebiedsbod”, 
omdat het niet duidelijk is wat de invulling hiervan gaat worden. Bovendien is de oeververbinding niet 
bedacht voor de gemeente Krimpenerwaard maar voor de ontlasting van de Brienenoordbrug en dus is 
het maar de vraag of onze gemeente wel daadwerkelijk baat gaat hebben van de combinatie van 
gebiedsbod en oeververbinding. Daarnaast is het maar de vraag of onze huidige infrastructuur de komst 
van een oeververbinding wel aan kan.Te veel oogt dit als een sprong in het diepe. 

 
Bestemmingsplan Veenweiden 
Reeds vele jaren is er gesproken over natuurontwikkeling aan de Noordrand van de gemeente 
Krimpenerwaard. Bedoeling is dat er 2250 ha. natuur wordt gebouwd. Maar wat moet die natuur meer 
opleveren dan dat het huidige groene slagenlandschap al is? Tot heden levert het gebied een 
combinatie op van leverancier van gezonde melkproducten, een rustgevend gebied om te fietsen en 
kanoën, ruimte voor weidevogels etc. Het levert de gemeente Krimpenerwaard jaarlijks ook nog eens 
een half miljoen aan belastingopbrengsten op. Maar wat is er dan mis met dat gebied? Er wordt ingezet 
op meer biodiversiteit en meer ruimte voor vogels. Het plan is daarbij dat de huidige agrariërs de kans 
krijgen om die natuur zelf te gaan “ontwikkelen”. Het CDA heeft steeds aangegeven dat die 
grondeigenaren (de meesten zitten er sinds generaties lang!) dan wel aantoonbaar de kans moeten 
krijgen om nog steeds een eerlijke boterham te verdienen. De nieuwe beheersituatie dient dan ook voor 
iedereen duidelijk te zijn. En tot slot pleitte het CDA vanaf het begin voor financiële helderheid voor de 
overheid; dat wil zeggen: de belastingbetaler. Immers een gebied dat nu geld oplevert, gaat straks geld 
kosten; maar hoeveel? Op drie punten is ook dit plan onhelder; ook hier dus een sprong in het diepe. 
En dat voor zo’n groot gebied! (de hele stad Gouda is kleiner…). CDA stemde tegen, vanwege de 
onduidelijkheid voor de huidige grondeigenaren, de onduidelijkheid voor de toekomstige beheerders en 
dus ook voor de financiële consequenties voor de belastingbetalers. 

 
MooiMekkerland 
In de raadsvergadering van 29 januari 2019 is tijdens een actualiteitendebat stevig gesproken over het 
melkgeitenbedrijf MooiMekkerland in Stolwijk. Bij een aantal omwonenden is er ongerustheid ontstaan 
dat door de uitbreiding van dit bedrijf naar meer dan 2.000 geiten er een serieuze bedreiging van de 
volksgezondheid is ontstaan en extra overlast voor de omgeving in de bijvoorbeeld vorm van 
stankoverlast. Er zijn ook een aantal omwonenden die stellen dat deze bedreiging en overlast niet aan 
de orde is. Ook speelt een rol dat de benodigde vergunningen voor het bedrijf niet op orde zijn en het 
college wil meewerken aan het alsnog verkrijgen van deze vergunningen. Dit wil het college ook 
gegeven dat zij, na bestudering van allerlei onderzoek rapporten, van mening is dat de volksgezondheid 
niet in gevaar is. De CDA-fractie ondersteunt de visie van het college en wacht de verder uitwerking van 
de vergunningsverlening af. Het onderzoek hiernaar wordt in april 2019 verwacht. 

 
Toeristenbelasting 
In de raadsvergadering van 6 maart bespraken we met VVD-wethouder Boere dat de eerdere verhoging 
van de toeristenbelasting van € 1,15 naar € 1,75 per overnachting geen stimulans is voor ons beleid om 
meer toeristen naar de Krimpenerwaard te trekken. Een verhoging van meer dan 50% en de wethouder 
had er ook even niet aan gedacht om de recreatieondernemers en campingeigenaren hierover te 
informeren. Dat is echt heel vervelend als je de jaarfacturen verstuurd met een te lage 
toeristenbelasting: die moet je dan zelf betalen, met een directe schadepost voor de ondernemer die op 
kan lopen tot € 20.000,- De wethouder spreekt over een haalplicht van informatie bij de gemeente en 
zij kan toch ook niet alle recreatieondernemers individueel informeren? Op onze opmerking dat ze die 
wel weet te vinden als het erom gaat om deze belasting te innen kwam geen echt antwoord. Bij de 
Kadernota (juli 2019) gaan we nog een keer in debat hierover. 
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Commissieleden      Fractiesecretaris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kijk op onze website voor de contactgegevens. 
 

 Onze mensen 

Jan Dekker 
Fractievoorzitter 

Irma Bultman 
Raadslid 

Kees Larooij 

Raadslid 

Norbert Arnold 

Commissielid 
Marc Advocaat 

Commissielid 

Frank Moné 
Commissielid 

Hans Verkerk 
Commissielid 

Coen Hoogendijk 

Fractiesecretaris 
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Raadsvoorstellen 
 
(BP = bestemmingsplan) C
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24-april BP Tentweg, Stolwijk V V V V V V V V V V  

24-april BP Bovenberg 67, Bergambacht V V V V V V V V V V  

24-april Onderzoek ‘Sturen in risicovolle projecten‘ V V T V V V V V V V  

24-april BP Landelijk gebied, vml Nederlek V V V V T V V V V V  

24-april 
Vangnetuitkering 2017 als tegemoetkoming op 
het tekort uitkeringsbudget Sociale Zaken 

V V V V V V V V V V  

24-april BP De Nieuwe Wetering III, Bergambacht V V V V T V V V V T  

29-mei Vaststelling coalitieakkoord VGBK/VVD/CU/D66 T V V T T T V V V T  

29-mei Zienswijze Groenalliantie V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze IBKW en jaarrekening TBK V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze ODMH V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze Regio Midden Holland V V V V T V V V V V  

29-mei Zienswijze streekarchief MH V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze SVHW V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze Veiligheidsregio HM V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze Promen V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze RDOG V V V V V V V V V V  

29-mei Zienswijze OVL V V V V V V V V V V  

10-juli Benoeming Functionaris Gegevensbescherming V V V V V V V V V V  

10-juli BP Tiendweg 66, Krimpen a/d Lek  V V V V V V V V V V  

10-juli Eerste tussentijdse rapportage 2018 V V V V T V V V V V  

10-juli Verantwoordingen fractievergoedingen 2017 V V V V V V V V V V  

10-juli Visie op toekomst Zilvermuseum Schoonhoven V V V V T V V V V V  

10-juli Re-integratieverordening 2018 V V V V V V V V V V  

11-juli Voortzetten starterslening V V V V V V V V V V  

25-sep 
Benoeming Lid Raad van Toezicht Stichting 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven 

V V V V V V V V V V  

25-sep 
BP landgoed Middelblok en Middelblok 79, 
Gouderak 

V V V V V V V V V V  

25-sep BP Tiendweg Oost ten oosten van 1, Lekkerkerk V V V V T V V V V T  

25-sep BP Tiendweg oost ten westen van 1, Lekkerkerk V V V V T V V V V T  

25-sep BP, Landelijk gebied, vml Nederlek (2) V V V V T V V V V V  

25-sep Verordening Winkeltijden 2018 T V V T T V V V T V  

25-sep 
Bestuurlijke vertegenwoordiging AvA Veerdienst 
Schoonhoven 

V V V T V V V V V V  

16-okt 
Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Den Haag 
2019-2022 

V V V V V V V V V V V 

16-okt Vaststelling vergaderschema 2019 V V V V V V V V V V V 

16-okt Beslissing op bezwaar WVG V V V V V V V V V V V 

13-nov 

Subsidie muziekvereniging Excelsior 
Bergambacht, St. Huminitas, St. Welzijn 
ondersteuning Nederlek en St. Welzijn 
ondersteuning Schoonhoven  

V V V V V V V V V V V 

13-nov Verordening gemeentelijke woonlasten 2019 V V V V V V V V V V V 

13-nov Belastingverordeningen 2019 V V V V V V V V V V V 

11-dec Verslag verkenner/informateur D.J. Elzinga T V V T T V V V V T T 

29-jan Coalitieakkoord nieuw (met Lokaal op 1) T V V T T V V V T T T 

5-maart BP Natuurgebied Veenweiden T V V V V V V V V V V 

5-maart Beleidsnota snippergroen V V V V V V V V V V V 

 Hoe hebben wij gestemd? 
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5-maart Nota reserves en voorzieningen V V V V V V V V V V V 

5-maart 
Uittreden gemeenschappelijke regeling Bureau 
OVL Lek-Merwede 

V V V V V V V V V V V 

5-maart Formaliseren Commissie-Van Zijl V V V V T V V V V T V 

 
 (V= Voor, T= Tegen) 

 
Voor de inhoud van de raadsvoorstellen, de onderliggende documenten en de gesproken tekst  
verwijzen wij naar het raadsinformatiesysteem iBabs op de website van onze gemeente: link 

 

Moties en amendementen 
ingediend of gesteund door CDA 

Samen met Resultaat 

11-juli Bestemming positief saldo aan verenigingen/stichtingen - Verworpen 

11-juli Jaarstukken 2017: behoud krediet fietstunnel Bergambacht SGP Verworpen 

11-juli Jeugdgemeenteraad 
PvdA, LO1, D66, 
VGBK, VVD 

Aangenomen 

11-juli Regiodeal Krimpenerwaard SGP, LO1 Aangenomen 

11-juli Verbindingsweg Lekdijk-N210 bij de Zaag SGP Verworpen 

11-juli Tijdig aanleveren stukken - Aangenomen 

25-sep 
Op zondagen supermarkten in Schoonhoven en Haastrecht 
open tussen 13 en 17 uur 

- Verworpen 

25-sep Winkelopening per kern - Verworpen 

25-sep Onderzoek draagvlak winkeltijden (indiener SGP) - Verworpen 

25-sep Evaluatie verordening winkeltijden (indiener SGP) - Verworpen 

15-okt 
Consequenties voor coalitie van vertrek raadslid Pannekoek uit 
fractie VGBK 

 Aangenomen 

16-okt Inzet lobby tweede oeververbinding westzijde Krimpenerwaard - Verworpen 

16-okt Centrum Stolwijk, parkeernorm (indiener PK) - Verworpen 

16-okt Centrum Stolwijk, zonnepanelen - Aangenomen 

16-okt Ontwerpprincipes centrum Stolwijk - Verworpen 

16-okt Help, onze insecten sterven uit (indiener PK) - Aangenomen 

13-nov Instellen reserve egalisatie bedrijfsvoering (indiener CU) - Aangenomen 

13-nov 
Handhaven tariefstelling verordening toeristenbelasting 
(indiener Waard18) 

- Verworpen 

13-nov 
Begroting 2019 lijkbezorgingsrechten (indiener CU, VVD, 
VGBK, D66 en SGP) 

- Aangenomen 

13-nov Fietsagenda (indiener CU) - Aangenomen 

13-nov Gratis openbaar vervoer (indiener PVDA) - Aangenomen 

13-nov Ombudsfunctie Sociaal Domein (indiener PK) - Aangenomen 

13-nov Brede gemeentelijke ombudsfunctie (indiener PK) - Verworpen 

13-nov Geamendeerd voorstel brede ombudsfunctie - Aangenomen 

11-dec 
Initiatiefvoorstel laagvlieggebied en natuurgebied 
Krimpenerwaard (indiener PK) 

- Aangenomen 

11-dec 
Dierenwelzijn als thema in Subsidiejaarplan 2020 (indiener 
DK) 

- Verworpen 

11-dec Kinderpardongemeente 
CU, PK, PVDA, D66, 
W18, DK en SGP 

Aangenomen 

29-jan Initiatiefvoorstel oeververbinding Krimpenerwaard-Ridderkerk - Verworpen 

29-jan 
Aanpassen verordening op de raadscommissies 
Krimpenerwaard 2017 (indiener PK) 

- Aangenomen 

5-maart 
Aanpassen begrenzing BP Veenweiden tussen Prov. 23b te 
Haastrecht en aan te leggen natuurgebied 

VGBK, SGP, CU, 
Lo1, VVD, D66, 
PvdA, Waard18 

Aangenomen 

5-maart Ontgrenzing BP Veenweiden bij Lekdijk-W 113, Bergambacht 
VGBK, SGP, CU, 
Lo1, VVD, D66, 
PvdA, Waard18 

Aangenomen 



Pagina 10 van 12 

 

5-maart 
Vergroting berging in gebied met aanduiding ‘specifieke vorm 
agrarisch-cranberryteelt’ 

VGBK, SGP, CU, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Uitbreiding agrarisch bouwvlak Gouderakse Tienweg 99 
VGBK, SGP, CU, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Ontgrenzing BP Veenweiden perceel Den Hoek Waard 18, PvdA Verworpen 

5-maart Indeuken BP Veenweiden nabij Goudseweg 116, Stolwijk 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Ontgrenzen BP Veenweiden ten zuiden kern Haastrecht 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Ontgrenzen BP Veenweiden ten oosten van Gouderak 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Toepassen gewasbeschermingsmiddelen na 2024 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Ontgrenzing BP Veenweiden percelen van Dijk, Vlist PvdA Verworpen 

5-maart Extensief agrarisch medegebruik in natuurgebieden 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Nieuwe planologische ontwikkelingen in BP Veenweiden 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Niet afplaggen totdat resultaten van uitmijnproef bekend zijn 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Pilots toepassen bewerkte drijfmest in de bestemming natuur 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66, PvdA 

Aangenomen 

5-maart Doorsteek Achterbroek - Noordrand 
SGP, CU, VGBK, 
Lo1, VVD, D66 

Aangenomen 

5-maart Peilbesluit HHSK (indiener SGP)  Aangenomen 

5-maart Agrarisch medebeheer (indiender SGP)  Aangenomen 

6-maart Koopprijs snippergroen Waard18 Verworpen 

6-maart Motie van treurnis wethouder Boere - Verworpen 

6-maart Benoemen extra lid commissie Bestuurlijke Vernieuwing  - Aangenomen 

6-maart Handhavend optreden MooiMekkerland  - Verworpen 

6-maart Toeristenbelasting 2019 PK Verworpen 
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Gemeenteraadsleden hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo 
zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om de taken van 
het college van burgemeester en wethouders te controleren. Er kunnen schriftelijke of mondelinge 
vragen gesteld worden en er kunnen amendementen of moties ingediend worden. Ook kunnen 
raadsleden onderwerpen agenderen voor een raadsvergadering of kunnen ze een initiatiefvoorstel 
indienen. Onze fractie heeft dit jaar de volgende instrumenten ingezet: 

 
Schriftelijke/technische vragen 
 

26 juni Plaatsing Rabobankgebouw Marktplein-Jasmijnstraat-Pleinstraat Bergambacht 

23 juli Voornemen plaatsen van Skaeve Huse aan de Veerweg te Bergambacht 

13 augustus Teloorgang cultuurhistorische objecten Lekkerkerk: de Zalmschouw en het Molentje 

20 augustus Teloorgang cultuurhistorisch object in Lekkerkerk: de Kraanvogel 

30 augustus Integrale toegang sociaal domein 

30 augustus Haalbaarheidsonderzoek fusie welzijnsstichtingen 

30 augustus Financiële situatie welzijnsstichtingen 

4 oktober Subsidiejaarplan 2019 

2 november Gebiedsbod voor tweede oeververbinding westzijde Krimpenerwaard 

13 november Parkeerdruk Stolwijk 

10 december Verkeersbesluit onttrekken parkeerplaatsen aan openbaarheid (Stolwijk) 

14 januari Niet bezorgen van afvalkalender en gemeentegids in alle brievenbussen 

14 januari Organisatie personeelsbijeenkomst gemeente Krimpenerwaard i.v.m. kerst 2018 

28 januari Aandacht voor veiligheid bushalte Pompstation Stolwijk 

1 februari Reconstructie Ambachtsstraat te Bergambacht 

1 februari  Parkeerproblematiek Hof ter Bergen Bergambacht 

4 februari Communicatieprotocol college B&W 

27 februari Uittreden Gemeenschappelijk regeling OVL 

1 maart MIRT-bod Krimpenerwaard: onduidelijke situatie 

12 maart Opdracht aan NCK en ACK voor Beheer Collectief Veenweiden 

 
Vragenhalfuur 
 

5 juni Aanvraag evenementenvergunning Obstacle Run Stolwijk 

4 september Stopzetten preventie/informatieve huisbezoeken welzijnsstichtingen 

10 oktober Bezwaarperiode bewoners Dijklaan West Bergambacht – Skaeve Huse 

20 november Smalle rijstroken bushalte Bergambacht Noord ter hoogte van Molenlaan 

20 november MIRT 

27 november Asbestdaken 

8 januari Bouw nieuwe lokalen Multifunctionele Accomodatie Schoonhoven 

 
Initiatiefvoorstel 
 
Oeververbinding Krimpenerwaard-Ridderkerk 
Tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2019 heeft het CDA een intiatiefvoorstel ingediend. Met dit 
initiatiefvoorstel werd de raad opgeroepen om geen afwachtende houding aan te nemen en meer 
openheid en betrokkenheid van inwoners bij het MIRT-proces vorm te geven. Zelf actie ondernemen 
dus! Daarbij wilde het CDA dat de inwoners zich zouden kunnen uitspreken over de volgende aspecten: 
1) nut en noodzaak van de oeververbinding voor de bereikbaarheid, 2) aantal rijstroken voor autoverkeer 
ter plaatse, 3) aanlsuiting op en aanpassing van de N210, 4) tot waar die aanpassing wordt 
doorgetrokken en 5) eisen aan de inpassing in het landschap. Het initiatiefvoorstel werd helaas 
verworpen met 8 voor (CDA, SGP en Waard18) en 23 tegen. 

 
 
 

 Raadsinstrumenten 
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Uitgelichte moties en amendementen 
 
Verbindingsweg N210 bij de Zaag 
Een goed en concreet plan is het aanleggen van de missende verbindingsweg tussen de Lekdijk (locatie 
industrieterrein de Zaag) en de ten noorden daarvan liggende rotonde in Krimpen aan de Lek. Hier is 
ook door vele bedrijven èn ook het Hoogheemraadschap om gevraagd. Een groot bijkomend voordeel 
zou zijn dat het aanleggen van deze weg een effectieve maatregel is om het grote kruispunt onderaan 
de Algerabrug te ontlasten. Minder file dus naar Rotterdam. In een motie riepen CDA en SGP op om 
met spoed met een plan van aanpak te komen om dit project te gaan aanpakken. Het leek ons toch echt 
heel goed haalbaar dat zo'n plan van aanpak (van een paar A4-tjes) er zou liggen vóór 1 oktober 2018. 
Wethouder Bening van D66 raadde die motie echter af omdat het volgens hem niet haalbaar zou zijn 
op zo'n korte termijn. (....) Een gemiste kans! 

 
Motie Kinderpardon 
Eind 2018, begin 2019 is er veel discussie geweest over het dreigend uitzetten van uitgeprocedeerde 
minderjarige kinderen. Dit heeft tot een maatschappelijke debat geleid over de gevolgen van de regeling 
langdurig verblijvende kinderen. Dit is de permanente regeling die het eerdere, tijdelijke Kinderpardon 
heeft opgevolgd. Deze regeling wordt echter zo strikt toegepast, dat vrijwel geen enkel kind hiervoor 
nog in aanmerking komt. De fractie van ChristenUnie Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering 
van 10 december jl. daarom een motie ingediend die het college opriep te zorgen dat onze gemeente 
Krimpenerwaard zich aan zou sluiten bij de zogenoemde ''Kinderpardon-gemeenten' die bij de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld 
door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en het belang van de kinderen 
centraal te stellen. Onze fractie heeft tijdens deze raadsvergadering de motie van de ChristenUnie 
ondersteund en ook contact opgenomen met Sybrand Buma en de Tweede Kamerfractie. We zijn blij 
dat de oproep vanuit de Krimpenerwaard - en vele andere gemeenten - is gehoord in Den Haag. 
 

Nieuwsbrieven 
In het afgelopen jaar heeft het CDA Krimpenerwaard 9x een nieuwsbrief verzonden. Deze nieuwsbrief 
wordt verzonden naar onze leden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om de nieuwsbrief ook 
te ontvangen. 
 
22 maart 2018  Brief na de verkiezingen 
28 maart 2018  Afscheid raad en coalitie-onderhandelingen 
26 april 2018  Nieuwsbrief april 
16 juli 2018  Nieuwsbrief zomer 
28 september 2018 Nieuwsbrief september 
28 november 2018 Nieuwsbrief november 
18 december 2018 Nieuwsbrief december 
2 februari 2019  Nieuwsbrief januari/februari 
9 maart 2019  Nieuwsbrief maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://eepurl.com/bSXWGT
https://mailchi.mp/ef4520eb0986/helaas-ondanks-winst-van-4-naar-3-uitnodiging-voor-naborrel-en-terugblik?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/92e6d9076fbc/helaas-ondanks-winst-van-4-naar-3-uitnodiging-voor-naborrel-en-terugblik-1380697?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/2a696ffffad0/nieuwsbrief_april_2018?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/5c123778e890/nieuwsbrief_zomer_2018?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/3443cd268ec4/nieuwsbrief_september_2018?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/3095a6635755/nieuwsbrief_november_2018?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/b659797a5998/nieuwsbrief_december_2018-1716945?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/3dde58c9d936/nieuwsbrief_februari_2019-1755165?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/5a43421244c4/nieuwsbrief_maart_2019?e=%5bUNIQID%5d

