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Inbreng raadsvergadering 2 juli 2020 van Larry Köster, fractievoorzitter D66 Krimpen 

aan den IJssel 

Voorzitter, 

Vandaag is voor de coalitiepartijen en de beoogde wethouders ongetwijfeld een 

feestelijke dag, maar voor D66, onze kiezers en voor een groot aantal van onze 

inwoners is het vandaag een trieste dag.  

De weg naar een kleurrijk Krimpen, waarin ieder individu zichzelf kan zijn en zijn leven 

kan inrichten zoals hij of zij dat wil is ingestort. In plaats daarvan wordt vandaag een 

weg ingeslagen die wordt gekenmerkt door een orthodox-christelijke kijk op het leven 

die de nieuwe coalitie wil opdringen aan alle inwoners. 

Voorzitter 

In de zeer korte tijd die mij is toebedeeld wil ik drie punten aan de orde stellen: 

1. Het proces van coalitievorming 

2. Het coalitieprogramma Evenwichtig door de crisis 

3. De door de nieuwe coalitie voorgestelde wethouders. 

De coalitievorming 

Het proces is op zijn minst bijzonder te noemen. Na de coalitiebreuk wordt gestart met 

een door de raad gemandateerde informateur. Deze brengt een advies uit met 3 

varianten, die in de loop van de tijd niet haalbaar blijken. Na 1 niet geslaagde 

formatiepoging gaat het helemaal mis. De SGP fractievoorzitter bombardeert zichzelf 

tot formateur en gaat gesprekken aan met een aantal partijen, waaronder uiteindelijk 

ook D66. De gebruikelijke procesgang via raadsbesluiten wordt niet gevolgd. Graag 

hoor ik van de zelfbenoemde formateur de heer van Tienhoven hoe hij op dit proces 

terugkijkt. Graag zijn reflectie op deze manier van coalitie- en collegevorming volledig 

buiten de raad om.  

 

Het Coalitieprogramma 

In het coalitieprogramma lezen we onder meer: Evenwichtig en verbindend door de 

crisis. Verbinding zoeken met overige partijen. Samenleving betrekken bij het vinden 

van oplossingen. Herstel van vertrouwen en evenwicht. 



 

 

2 
 

Voorzitter, 

Wat D66 betreft zijn dit holle frasen. Een rookgordijn. Een rookgordijn om te 

verbloemen dat wanneer er concrete zaken worden beschreven deze sterk orthodox-

christelijk getint zijn. Vanuit een bepaalde geloofsovertuiging wil men principes 

opleggen. Kwalijk als je de mond vol hebt over verbinden, iedere inwoner mag er zijn, 

onverdraagzaamheid of uitsluiting mag niet bestaan, de dialoog stimuleren. 

Kwetsend taalgebruik wordt tegengegaan (zelfs in social media lezen we) en er wordt 

gekeken welke mogelijkheden binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen om 

krenkende reclame in of aan de openbare ruimte tegen te gaan. Zo wordt de 

gedachtenpolitie ingevoerd in Krimpen. Kunnen de coalitiefracties uitleggen welke 

definitie van kwetsend en krenkend wordt gebruikt? Kunnen zij uitleggen hoe dit zich 

verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting die is vastgelegd in artikel 7 van de 

Grondwet?  

Voorzitter 

De zondagsvrijheid wordt ten grave gedragen. Het waarderen van de zondagsrust is 

uitgangspunt. Spreken over zondagsvrijheid werkt polariserend lezen we in het 

coalitieprogramma. D66 vraagt zich werkelijk af hoe het woord “vrijheid” polariserend 

kan werken? Juist door de term “ zondagsrust”  weer te introduceren leg je het niet 

religieuze gedeelte van de samenleving op hoe zij hun zondag dienen door te brengen. 

Graag horen wij van de coalitiepartijen, waarin zit hier dan de verbinding?  

En waardering van de zondagsrust is ook het uitgangspunt bij de evaluatie van de 

zondagopstelling van winkels. Dit is nogal sturend aan de voorkant. Er staat nu al vast 

dat het minder moet. Ongeacht de uitkomst van de evaluatie zal een verruiming van de 

winkelopeningstijden op zondag door dit college niet worden uitgevoerd. Maar mocht 

uit het onderzoek komen dat er draagvlak is voor een beperking van de 

winkelopeningstijden dan zal dit wel worden uitgevoerd. Kunnen de coalitiefracties 

uitleggen hoe evenwichtig en verbindend dit is? 

En dan, tenslotte, voorzitter, de nieuw voorgestelde collegeleden. 

We vragen ons af hoe de beoogde portefeuilleverdeling tot stand is gekomen. Waarom 

krijgt wethouder Tempel met een 0,8 aanstelling een ongelooflijk zware portefeuille 

met Financiën, Energietransitie, Duurzaamheid en Onderwijs?  

De coalitie beroept zich op inhoudelijke kennis van zaken over de onderwerpen van de 

portefeuille. Welke inhoudelijke kennis van de gemeentefinanciën brengt de heer 
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Tempel mee om de uiterste moeilijke financiële situatie van Krimpen het hoofd te 

bieden? 

Waarom krijgt wethouder Derickx een pretpakket toebedeeld met beleidsterreinen waar 

nauwelijks op korte termijn beleid moet worden gemaakt? 

En wat betreft Wethouder van der Wal: Welke bestuurlijke ervaring brengt hij mee? 

Waarom denkt u dat de heer Van der Wal in staat is om de ingewikkelde en financieel 

uiterst precaire dossiers van Jeugdzorg en WMO op een voor Krimpen nuttige manier te 

behartigen 

Voorzitter, ik rond af 

D66 maakt zich grote zorgen over de toekomst van Krimpen aan den IJssel met deze 

coalitie en dit college aan het stuur. In onze sociaal-liberale maatschappijvisie is 

individuele keuzevrijheid een leidend principe. Iedereen mag zijn leven inrichten zoals 

hij of zij dat wil. Wij zullen altijd vechten voor die individuele vrijheid en aan de 

noodrem trekken zodra er pogingen worden gedaan om die vrijheid te beperken. Dit 

coalitieprogramma lezende, hebben wij de stellige indruk dat het christelijke motorblok 

van deze coalitie aardig op weg is om de individuele keuzevrijheid te beperken. Wat 

verontrustend is in deze situatie is dat de VVD kennelijk zijn liberale principes inruilt 

voor een wethouderszetel. En hoe is het toch mogelijk dat net als de VVD ook PvdA en 

Krimpens Belang ja zeggen tegen zondagsrust als leidend principe voor deze coalitie? 

 

D66 zal zich tegenover de nieuwe coalitie en het nieuwe college niet anders opstellen 

dan zij altijd heeft gedaan, constructief meewerkend en verbindend waar mogelijk, 

positief-kritisch waar nodig. Maar onverbiddelijk een halt toeroepend aan pogingen om 

individuele vrijheid te beperken. 


