
Woningen voor iedere Molenlander en duurzaamheid voor iedereen 

Reactie op de Kadernota 2020 

Met ons gebied, onze gezamenlijk energie en focus, hebben we ‘Goud in Handen’!  

Dat klinkt het CDA als muziek in de oren: Goud in handen! We leven, werken, wonen in een prachtig 

gebied met rust en ruimte. Er is ongelofelijk veel energie in onze mensen en hun verbanden: 

gezinnen, verenigingen, kerken, bedrijven en buurten, dàt is de kracht van de samenleving en 

ja...daarbij moeten we kiezen en ons focussen op wat nu belangrijk is. Voor ons zijn dat stevig 

inzetten op woningen voor iedere Molenlander en een duurzaam huishouden voor iedereen.  

Basis op orde 

Wat het CDA betreft is het logisch dat eerst de basis in onze nieuwe gemeente op orde moet zijn. De 

voorgestelde tijd die nodig is om de basis op orde te krijgen is 4 jaar. Dat duurt wat ons betreft te 

lang. We zullen daarna niet stil staan, we blijven in ontwikkeling, blijven veranderen, maar de basis 

moet eerder op orde. We snappen dat we in een transitiefase zitten en dat er dus middelen nodig 

zijn, maar we willen dat dit kort en efficiënt opgepakt wordt. Inwoners moeten geen langdurige 

hinder ervaren van de harmonisatie. En de kosten lijken ons fors.  Hoe ziet het college dit?  

Financiën 

Een sluitende gemeentebegroting en geen stijging van de OZB zijn voor ons ook basisvoorwaarden. 

Het is wat ons betreft een vorm van rentmeesterschap om rekeningen niet door te schuiven. Er 

moeten nu keuzes gemaakt worden om aan beiden zaken te voldoen. Wat het CDA betreft zoeken 

we de oplossingen in overzichtelijke regelingen en terughoudendheid in overheidsbemoeienis. De 

huidige regelingen zijn soms zo onoverzichtelijk dat er veel kosten gemaakt worden om ze uit te 

voeren en wellicht nog belangrijker..... onze inwoners in de problemen komen door stapeling van 

regelingen. Wij roepen in deze op tot overzicht en eenvoud!  

Dat kan wat ons betreft ook door als overheid een kleinere rol te kiezen, minder zelf regelen, minder 

beleid (welstandvrij) eenvoudiger organiseren (melden ipv vergunningen), kortom eea ontregelen en 

meer faciliteren. Dat vraagt wel om wendbaarheid en flexibiliteit, terecht dat die termen genoemd 

worden in de Kadernota. 

In dit licht willen we Right to challenge nogmaals noemen. Maak als gemeente gebruik van lokale 

bedrijven, inwoners die de uitdaging aan willen gaan om taken over te nemen. We breken ook een 

lans voor lokale bedrijven bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten. 

Wendbaar, flexibel en dichtbij! We zijn dichtbij met de verbinders en de servicepunten. Heel dichtbij, 

flexibel en overzichtelijk is wat ons betreft dat er geen verschil is tussen ophalen of bezorgen van 

documenten. En dat er werk wordt gemaakt van de als slecht ervaren communicatie in Kinderdijk. 

Tot zover de basis, die moet op orde! 

Nu de inhoud, wat voor gemeente willen wij zijn, hoe werken we daaraan? 

Wonen en samenleven 

We willen een gemeente zijn waar mensen graag wonen, verblijven en samenleven. Maak werk van 

een goede afstemming tussen de behoefte en het aanbod van woningen. Stimuleer particuliere 

initiatieven. Werk efficiënt in de voorbereidende trajecten zodat huizen sneller kunnen worden 

gebouwd. Terecht ligt er focus op wonen en leven, wat het CDA betreft is dat samenleven, je bent 



niet alleen op de wereld. In elke kern kansen voor jongeren en ouderen moet een speerpunt zijn in 

het beleid. Eenzaamheid staat op de agenda, niet met beleidsmaatregelen, maar door ontmoetingen 

te “organiseren” Mooi! Er is aandacht voor sociale cohesie in bouwplannen, ideeën zoals een 

knarrenhof en CPO verdienen steun. Ook combinaties van wonen en zorg, mantelzorg, maar ook 

thuishuizen en andere particuliere initiatieven willen we omarmen. Geef ruimte voor creativiteit! 

Benut daarbij de regeling van minister Hugo de Jonge die als doel heeft om woonvormen te 

stimuleren die gericht zijn op zelfredzaamheid, sociale netwerken en waar zorg binnen handbereik 

is. We willen hier concrete maatregelen voor zien in de plannen en begroting.  

Duurzaamheid en dorpsregisseur 

Ieder huishouden in Molenlanden staat voor de opgave om te verduurzamen. De CDA fractie wil het 

college stimuleren om de transitie naar niet fossiele energie-en warmtebronnen voortvarend op te 

pakken. Maar dan wel georganiseerd vanuit de inwoners zelf. Niet van bovenaf opgelegd of 

uitgedacht. Of via regelingen die alleen weggelegd zijn voor rijkere mensen. Elk huishouden, arm of 

rijk moet bijvoorbeeld de energietransitie kunnen meemaken. We vragen het college concreet om 

twee punten. Maak verduurzaming bereikbaar voor alle inwoners. En faciliteer vragen over 

duurzaamheid die leven bij inwoners door daar de dorpsregisseur op in te zetten. De dorpsregisseur 

heeft daarmee een duidelijke rol. Is gekoppeld aan een aantal dorpen en is er voor elke inwoner. Zet 

op termijn incidentele baten zoals de Enecogelden in om duurzaamheid naar het gewenste niveau te 

tillen.  

Een stevig kloppend melkhart en een duurzaam aan de Waard verbonden bedrijfsleven is van groot 

belang van het CDA. Agrarische ondernemers ondernemen al jaren stappen om de voedselproductie 

verder te verduurzamen. Veel wordt gedaan om milieuverliezen te voorkomen en om biodiversiteit 

te stimuleren. Het CDA roept het college op om samen met agrarische bedrijven de 

voedselproductie nog verder te verduurzamen. En om verduurzaming bij andere bedrijven als 

kernthema verder uit te werken. Wederom door de kracht uit al deze bedrijven te benutten. Zodat 

ideeën uit de Waard zelf, de Waard verder vooruit helpen.  

Naast deze twee grote lijnen: wonen en duurzaamheid, waarbij wat het CDA betreft een grote rol 

voor de samenleving ligt, willen we nog een paar korte concrete punten noemen: 

Nog wat concrete punten: 

Duidelijke prioriteit voor de fiets 

Wat ons betreft mag er nog wel wat meer aandacht zijn voor de fiets, die is al van groot belang, 

laat de fiets prioriteit hebben in verkeersituaties. Het moet hier prettiger zijn om te fietsen dan om 

de auto te pakken. Bij aanleg van nieuwe ontsluitingswegen ook aandacht voor een vrijliggend 

fietspad dus.  

Vakkundig werken aan biodiversiteit 

Stimuleren biodiversiteit. Bijv. de eikenprocessierups kan met biodiversiteit meer ingeperkt 

worden.  Het gaat niet alleen om de aanleg van groen maar ook om het beheer. Hoe gaan we 

zaaien en hoe gaan we oogsten. Wel aandacht voor balans met veiligheid. Maak hierbij gebruik van 

de kennis en kunde van inwoners en instanties in het gebied. 

Jeugdhulp dichtbij huis 

De kosten en de hoeveelheid jeugdhulp stijgen al jaren, de werkwijze en financiën worden 

tegen het licht gehouden. Dat is heel goed, we zien kansen op meer solidariteit dicht bij huis. Zet 



het eigen sociale team in als contactpersoon voor een jongere die hulp vraagt en lever een jongere 

niet over aan een duur systeem ergens in een gemeenschappelijke regeling.   

Recreatie: meer overnachtingsmogelijkheden 

In de kadernota wordt een langere verblijfduur van toeristen genoemd. Een B&B is een 

nevenactiviteit bij wonen, is kleinschalig, niet voor seizoenarbeiders, het beheer vindt plaats door de 

eigenaar, er wordt geparkeerd op eigen terrein. In onze gemeente kunnen B&B’s op die manier tot 3 

kamers ingericht worden, maar volgens VNG is 7 ook een goede keuze. Wij willen u oproepen met 

de toeristische sector in gesprek te gaan over de wensen en mogelijkheden in deze. 

Geen prioriteit beelduitzendingen raadsvergaderingen 

We willen als gemeenteraad transparant zijn, maar ook efficiënt en overzichtelijk. Nu we nog in 

een tijdelijke situatie vergaderen vinden wij het geen prioriteit hebben om beelduitzendingen te 

organiseren. Dit vraagt meer middelen, maar ook uiteraard meer inzet van mensen, die kunnen 

we nu nog beter voor andere zaken gebruiken. 

Tenslotte 

2020 zal een jaar zijn waarin veel tijd en energie zal worden gestoken in het werken aan de basis van 

de nieuwe gemeente. Daarnaast willen we in Molenlanden werken aan de samenleving, een 

samenleving waarin we naar elkaar omzien en met elkaar dit gebied op een goede manier beheren 

en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat ons betreft doen we dit met de focus op de 

samenbindende kracht van onze samenleving!  

College, we willen u wijsheid en Gods onmisbare zegen wensen bij het vertalen van de kaders naar 

plannen en uitvoering,  

4 juli 2019 

Ad van Rees CDA Molenlanden 

 


