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Geachte voorzitter, beoogd college, collega raadsleden en de mensen thuis,
Het zijn gekke tijden voor iedereen. Mensen die niet kunnen wachten met het versoepelen van
regels, mensen die regels overtreden en allerlei trieste berichten.
Midden in deze periode zonder nog echt zicht op het licht in de tunnel, ligt er plots een
coalitieprogramma voor. ‘Evenwichtig door de crisis’. Voor Stem van Krimpen plots omdat de
inkt op de brief van onze burgemeester nog niet droog was. In de brief gaf hij aan dat het
voltallige college dat er zit voldoende houvast aan elkaar had om in ieder geval gedurende de
eerste crisistijd te blijven besturen.
Overigens hebben wij ons als fractie ook na het uitbreken van de crisis ingezet om de break in
de coalitie te lijmen, maar lijmen was voor VVD fractie onbespreekbaar. De schaduw van het
woord onherstelbaar is blijkbaar een te grote hindernis om overheen te stappen. We hopen dat
de VVD in plaats van ons te straffen voor wat er 18 december gebeurd is, niet hun eigen
liberale achterban afstraft.
De nieuwe coalitiepartijen zijn stug doorgegaan met formeren met uiteindelijk dit stuk over
normen en waarden, een ‘Nota van Respect’ als resultaat. Wat echt belangrijk is ontbreekt: een
plan voor financiële maatregelen.
Veel zal door de huidige financiële situatie niet verantwoord zijn om in te voeren. Incidenteel
geld kan niet ingezet worden voor structurele uitgaven.
Veel in het akkoord spreekt vanzelf of is al lopend beleid, veel is al in de afgelopen periode
besloten.
Het getuigd van behoorlijk bestuur deze besluiten ook gestand te doen.
Zo herinneren wij u graag aan de Cultuurnota die is vastgesteld. Dat de raad (met
tegenstemming van de SGP fractie en afwezigheid van de PvdA fractie) de Cultuurnota en het
bijbehorende budget voor de komende jaren en de nog lopende onderzoeken voor exploitatie
van de Tuyter en evenementen heeft vastgesteld.
Fijn dat u eindelijk de wens van Stem van Krimpen om een terras te gaan maken in uw
programma noemt. Het is ons in een vorig college met het Centrumplan bij de VVD wethouder
niet gelukt.
Eenzaamheid oplossen door een bijzondere groep gratis openbaar vervoer (OV) te geven? We
zien graag hoe u dat precies voor u ziet, zeker met de huidige druk op het ambtenarenapparaat
en drie OV-maatschappijen in onze regio.
U mag ons zo uitleggen waar Evenwichtig voor staat.
Over het algemeen: wanneer je elf keer in het programma verbinding noemt, heb je het daarom
nog niet. Vooralsnog heeft onze fractie nog geen enkele verbinding ervaren, integendeel. We
wachten af hoe u met een college dat 40% dus een minderheid van de Krimpense kiezers
vertegenwoordigt. We wachten af hoe de nieuwe coalitie met zes fracties met duidelijk
uiteenlopende verkiezingsprogramma’s een en ander vorm gaat geven.
Het eerste onderwerp is inclusie. Het zal niet voor niets als eerste worden genoemd.
Er staat letterlijk dat bepaalde symbolen en uitingsvormen hieromheen bij delen van de
Krimpense samenleving vanwege religieuze en of culturele achtergrond of anderszins gevoelig
kunnen liggen.
We gaan geen delen van de Krimpense samenleving verbijzonderen tenzij hier reden toe is
vanuit een specifieke achterstandssituatie.
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Als eerste noemen we graag de positie van de vrouw. Ik weet niet of het toeval is of opzet – ik
zie zelden iets gebeuren bij de SGP bij toeval – maar op de presentatiefoto stonden gelukkig
nog wel twee vrouwen op de foto. Prominent op de achtergrond ... Een geheel mannelijk
college. Het straalt weinig inclusie uit.
We wachten af.
Tevens weten wij nog niet of bedoeld wordt dat alle uiterlijk vertoon op de zondag als symboliek
bij anderen gevoelig ligt, of juist de symboliek van een andere groep die door het christelijk
geloof als zondig wordt bestempeld. We gingen toch geen groepen verbijzonderen, dus ook
het relatief kleine deel van de Christelijke inwoners niet …? Of toch wel? We wachten af.
Zondagsvrijheid – deze term komt overigens rechtstreeks uit het VVD-programma – lijkt voor
iedereen weer een verplichte zondagsrust te worden. 14% mogelijk inkomens verlies in deze
tijd voor ondernemers is iets waar wij vanuit de VVD geen handtekening onder hadden
verwacht.
Tijdens een eerdere bestuursperioden hoorden wij dhr Timm – destijds raadslid voor de VVD –
op tv aangeven dat niet werken op zondag een aannemelijk langere tijd van werkzaamheden
zou opleveren. Nu is de partij van Wethouder Timm, als portefeuillehouder verantwoordelijk
voor de Grote Kruising, blijkbaar akkoord gegaan met niet werken op zondag. Wij zijn benieuwd
hoe dat vorm gegeven gaat worden. Het verkeer in onze regio zal hierdoor nog meer hinder
ondervinden. De Grote Kruising lijkt zich inmiddels te ontwikkelen tot een regionale soap. We
hopen dat deze soap geen strop om de nek van heel Krimpen wordt. Overigens is één
wegbeheerder een reeds lange bestaande wens van de fractie van Stem van Krimpen. We
wachten af.
Op het domein veiligheid zien wij wederom een mooie kreet voor de verkiezingen staan. We
willen actief bevorderen dat de aanrijtijden van de brandweer en ambulances verbeteren. We
hebben inmiddels de portefeuillehouder meerdere malen horen uitleggen dat dit niet kan. Tegen
welk soort dovemansoren was dat gericht?
Verbinding? We wachten af
Evenwichtig door de crisis? We wachten af.

Stem van Krimpen bijdrage 2020.07.02/ 2
!

