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Geachte voorzitter, geachte leden van de Raad en geachte toehoorders, 
 
Eerlijk gezegd, D66 had zich de behandeling van deze kadernota heel anders voor zich gezien. 
Vorig jaar rond deze tijd werd er hier in deze raadzaal een grote verbouwing aangekondigd. Een 
grote verbouwing om orde op zaken te stellen. Een grote verbouwing om voorbereid te zijn op de 
toekomst. Een toekomst met grote uitdagingen op het gebied van financiën, zorg en 
duurzaamheid.  
 
Maar nu zitten we hier, te midden van de grote verbouwing, woningeigenaar is gewisseld, het 
bouwteam is naar huis gestuurd, de en de verbouwing wordt stilgelegd. In plaats van het huis aan 
te passen en voor te bereiden op de toekomst worden de steigers afgebroken. Terug naar af.  
 
 
Voorzitter,  
 
Terwijl het vorige college voltallig opriep om de grote verbouwing door hen in ieder geval nog door 
de crisis te laten loodsen, vond de nieuwe coalitie het nodig om juist nu de collegewissel te laten 
plaatsvinden. De coalitiepartijen gaven aan dat dit het moment was om het nieuwe college te 
installeren. Men had er weloverwogen over nagedacht! Het gevolg daarvan is dat we op het 
moment van een cruciale kadernota, een overdrachtsnota hebben liggen waarin wordt opgeroepen 
om keuzes te maken.  
 
Belangrijke keuzes maken in roerige tijden, ga er maar aan staan. Echter als wij de verschillende 
bijdragen van de partijen lezen is erbij lange na geen sprake van evenwichtigheid bij de 
coalitiepartijen. 
 
Op een aantal cruciaal te maken keuzes liggen partijen nog ver uit elkaar. Denk bijvoorbeeld aan 
verhoging van de OZB en de besteding van de Enecogelden.  
 
Ook van de reactie van het college zien we een gebrek aan daadkracht en het vooruitschuiven van 
belangrijke beslissingen. We gaan de financiële problemen niet oplossen met het laten 
voortbestaan van structurele tekorten in de hoop dat de toezichthouder clement zal zijn of de 
Rijksoverheid met gehoopte meevallers zal komen.  
 
 
Het College schrijft in zijn reactie dat het zich zal inspannen om geld te vinden. Maar gratis geld 
bestaat niet! Het college zal echt aan de bak moeten, beleid maken, keuzes maken. Anders dreigt 
Krimpen echt stuurloos te worden.  
 
Voorzitter, 
Het kan geen verrassing zijn dat D66 een groot voorstander is van blussen waar de brand is. Of 
om in termen van het nieuwe college te blijven, ‘Verbinden daar waar de wond is.’ 
We geloven echt dat bezuinigen op het terrein waar de overschrijdingen gemaakt worden de enige 
manier is om deze ook structureel op te lossen. En de grootste overschrijdingen vallen, zoals we 
weten, binnen het Sociaal Domein. Deze weg zal echt helemaal doorlopen moeten worden, 
voordat er gekeken kan gaan worden naar oplossingen binnen andere voorzieningen. 
Ook lastenverzwaring voor de inwoners of de inzet van de Enecogelden zijn geen oplossing voor 
dit probleem! De kosten binnen het Sociaal Domein blijven namelijk toenemen, dat hebben we de 
afgelopen jaren wel geleerd.  
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Voorzitter, 
In het verlengde van verbinden daar waar de wond is, zien wij ook nog mogelijkheden om op 
verschillende terreinen 100% kostendekkendheid versneld te bewerkstelligen. De vorige coalitie 
heeft hiertoe al een aanzet gemaakt. Wat D66 betreft mogen de stappen om tot 100% 
kostendekkenheid te komen versneld worden, ook op de kostendekkendheid op de lijkbezorging. 
We weten dat dit voor een aantal partijen gevoelig ligt, maar gezien de financiële situatie, is D66 
van mening dat dit een te rechtvaardige ingreep is.  
 
D66 is geen voorstander om nu te gaan snijden in onze voorzieningen. Zoals al in onze schriftelijke 
bijdrage gemeld, zijn deze voorzieningen kenmerkend voor onze gemeente. juist de bibliotheek, 
muziekschool en het zwembad maken deze gemeente zo fijn om te wonen. D66 wil hier niet in 
snijden voordat de juiste wond verbonden is. Het voorstel van de SGP om een kerntakendiscussie 
op te starten zien wij momenteel als niet zinvol. Een 6-jaar lang durende voorzieningendiscussie 
hebben we immers uitvoerig gevoerd. Midden in een crisis is het niet opportuun om zo’n discussie 
wederom op te starten.  
 
D66 is zeker ook geen voorstander om de Enecogelden weg te sluizen naar reserves om van 
daaruit structurele tekorten proberen te deppen. Een doekje voor het bloeden. 
De besteding van de Enecogelden voor het herstructureren van de leningen steunen wij juist wel. . 
Juist door het herstructureren van de leningen en daarvoor vanuit de Enecogelden eenmalig de 
boetegelden te dekken, levert Krimpen op de lange termijn structurele verlichting van de 
rentelasten op. Wij zijn dus niet voor het voorstel om dit punt uit de kadernota te amenderen. 
Verder verwachten wij van het nieuwe college een weloverwogen voorstel voor de besteding van 
de resterende Enecogelden die structureel een bijdrage leveren aan de verduurzaming van 
Krimpen. Hiervoor is een werkgroep vanuit de raad niet wenselijk. Het college heeft voldoende 
mogelijkheden om via een BOT-sessie wensen standpunten van de raad op te halen.  
 
 
 
Voorzitter, 
 
Ik rond af. Wat D66 betreft heeft het nieuwe college een cruciale verantwoordelijkheid op zich 
genomen. Een weloverwogen beslissing zo hebben wij mogen noteren uit de eerdere 
raadsvergaderingen. Daarmee bent u als college aansprakelijk en verbonden aan deze 
uitzonderlijke kadernota. Voor dit nieuwe college is er nu geen tijd om tot rust te komen. Geen tijd 
voor reces. Het is alle hens aan dek! De patiënt heeft dringend verzorging nodig! Er is geen tijd om 
beslissingen voor u uit te schuiven.  
 
U moet nu handelen! Daarom biedt D66 het voltallige college deze eerste-hulp kit aan. Wij roepen 
dit college op om de patiënt daar te verbinden waar de wond zit. 
 


