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KLEURRIJK KRIMPEN

VOORWOORD
Namens de vier partijen: Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66, bied ik u hierbij met gepaste
trots het ‘lokaal-liberale’ coalitieakkoord 2018-2022 Kleurrijk Krimpen aan.
Na een zeer snelle informatieronde is een intensief formatietraject gestart. Partijen waren zich er terdege van
bewust dat het nog een keer laten mislukken van de coalitiebesprekingen, niet in het belang zou zijn van
bestuurlijk Krimpen aan de IJssel. Dit heeft er toe geleid dat de vier partijen met veel commitment, op een
constructieve wijze en in een goede sfeer het overleg hebben gevoerd.
Stabiliteit is in de formatieperiode meerdere malen, zowel in woord als geschrift, ter sprake gekomen. Er zijn
veel definities van stabiliteit te vinden: ‘een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal
plaatsvinden’, ‘de mate waarin onbedoelde effecten uitblijven na wijzigingen aan het systeem’ of ‘het
vermogen van een lichaam zijn stand ten opzichte van een externe kracht te handhaven’. Het coalitieakkoord
is er en de stabiliteit is, naar deze definities, alleen maar toegenomen tijdens het formatieproces.
Ik wil mijn complimenten geven aan de onderhandelaars voor de wijze waarop zij respectvol met de
kleurrijkheid van Krimpen aan den IJssel zijn omgegaan, zowel in discussie als in verwoording en intentie.
Een visie op Krimpen aan den IJssel is het vertrekpunt geweest om dit akkoord rond relevante
aandachtsgebieden vorm te gaan geven. Uiteraard met aandacht voor het hier en nu, maar altijd rekening
houdend met morgen en overmorgen. Per aandachtsgebied is gekeken naar de huidige situatie (waar staan
we), is hierover een mening gevormd (wat vinden we daarvan) en afgesproken wat de ambities zijn voor de
komende jaren (wat gaan we doen). Daarbij is er bewust voor gekozen geen uitputtende opsomming te geven
van alle gemeentelijke beleidsvelden.
Het akkoord is bewust op hoofdlijnen geformuleerd. Dit wordt uiteraard uitgewerkt in een
collegewerkprogramma en vertaald in de programmabegroting. De coalitie nodigt iedereen uit om
kaderstellende ideeën en wensen naar voren te brengen en ziet graag dat dit coalitieakkoord op een zo’n
breed mogelijk draagvlak kan rekenen.
De coalitie is meer dan gemotiveerd om samen met u te gaan bouwen aan een Kleurrijk Krimpen.
Namens de onderhandelaars,
Drs. Paul Pietersma MMC
Formateur

Coalitieakkoord 2018-2022 KLEURRĲK KRIMPEN

naast elkaar - met elkaar - voor elkaar / 2
"

KLEURRIJK KRIMPEN

INHOUD
Coalitieakkoord 2018-2022

1

Voorwoord

2

Inhoud

3

Kleurrijk Krimpen

5

Ondertekening

6

Meedenken, meepraten, meedoen

7

Toekomstbestendig Krimpen

8

Goede zorg dichtbij

9

Duurzaamheid en energietransitie

10

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

11

Regionale samenwerking

12

Werken en ondernemen

13

Cultuur, sport en recreatie

14

Leefbaarheid en veiligheid

15

Bereikbaarheid en mobiliteit

16

Lang leve(n) leren

17

Financiën

18

Wethouders

19

Portefeuilleverdeling

20

Colofon

22

Coalitieakkoord 2018-2022 KLEURRĲK KRIMPEN

naast elkaar - met elkaar - voor elkaar / 3
"

Coalitieakkoord 2018-2022 KLEURRĲK KRIMPEN

naast elkaar - met elkaar - voor elkaar / 4
"

KLEURRIJK KRIMPEN

KLEURRIJK KRIMPEN
Met deze visie zetten we een nieuwe koers uit. Een koers die maakt dat we een gemeente zijn waar het fijn en
veilig wonen en werken is. Deze toekomstvisie biedt ruimte om nieuwe dromen en ambities te ontwikkelen en
helpt ons om verstandige keuzes te maken. We streven naar behoud van het goede en naar beter waar het
beter kan.
Wat ons betreft gaat Krimpen aan den IJssel er als volgt uitzien:

Leven
In Krimpen aan den IJssel gaan wij respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan
alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Zorg en ondersteuning is voor een ieder die dat
nodig heeft toegankelijk en bereikbaar.
Krimpen heeft een levendig centrum. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk, is voor alle
leeftijden en draagt bij aan een vitale samenleving.
Iedereen voelt zich op elk moment van de dag veilig en de verkeersveiligheid is goed geregeld. Wegen zijn
waar nodig vernieuwd, terwijl rekening is gehouden met duurzame ontwikkelingen en innovatieve
technologieën. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd.
Ons gemeentebestuur streeft naar het vergroten van draagvlak; iedereen mag meedenken en meepraten en
meedoen. De samenwerking met gemeenten in de regio is verder uitgebreid.
We zijn op stoom om een zelfvoorzienende gemeente te worden door de inzet van innovatieve
energiebronnen.

Wonen
Krimpen aan den IJssel is een duurzame gemeente, met ruimte voor diversiteit waardoor we met elkaar kleur
geven aan ons dorp. Krimpen aan den IJssel biedt een aantrekkelijk woonklimaat dat aansluit op de
woonbehoefte en draagt net als onze gemeentelijke gebouwen bij aan de energietransitie.

Werken
Iedere inwoner levert naar vermogen een actieve bijdrage aan de samenleving. Om lokaal meer banen te
creëren en onze inwoners op te leiden, werken we samen met scholen, ondernemers, (zorg)instellingen en
retail.
Ondernemers zijn zich bewust van duurzame bedrijfsvoering. Een gunstig ondernemersklimaat en goede
bereikbaarheid over weg en water trekt ondernemers aan om zich in Krimpen aan den IJssel te vestigen.
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ONDERTEKENING
Met respect voor elkaars politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen zijn we tot dit coalitieakkoord
gekomen. We willen een bestuur zijn dat goed zorgt voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. We zijn daadkrachtig, open en integer.

Missie
Wij staan voor een kleurrijk, Krimpen aan den IJssel waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben en
krijgen. Naast elkaar - met elkaar - voor elkaar.

Namens de fractievoorzitters:

Kirsten Jaarsma

Jeffrey van der Elst
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MEEDENKEN, MEEPRATEN, MEEDOEN
Waar staan we
De relatie tussen overheid en burger, gemeente en inwoners en
ondernemers verandert. De overheid verwacht dat de burger
zelf verantwoordelijkheid neemt. Wijkwethouders houden
geregeld spreekuur waarmee slechts een deel van de
samenleving wordt bereikt.

Wat vinden we daarvan
Inwoners zijn mondiger geworden en worden graag betrokken. Het gemeentebestuur krijgt een meer
faciliterende rol en kan niet alles voor inwoners en ondernemers bepalen. We staan voor zondagsvrijheid voor
alle inwoners en ondernemers.

Wat gaan we doen
• We vertrouwen op de kracht van het individu.
• We zijn er voor alle inwoners, en hebben daar waar nodig aandacht voor doelgroepen.
• Een wijkgerichte aanpak; ons college is zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar voor iedereen.
• We slaan nieuwe wegen in om onze inwoners meer te betrekken; we stimuleren meedenken, meepraten en
meedoen.
• We werken efficiënt en klantgericht door de verbinding te maken met ondernemers en gemeenten in de
regio.
• We maken ons sterk voor Kleurrijk Krimpen; gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit staan hoog in het
vaandel.
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TOEKOMSTBESTENDIG KRIMPEN
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel heeft relatief veel inwoners tot 18 jaar en veel inwoners ouder dan 65 jaar. Deze
demografische samenstelling heeft effect op onder andere zorgkosten, onze woningvoorraad en
voorzieningen. Veel jongvolwassenen verruilen Krimpen aan den IJssel voor de grote stad.
Op het gebied van duurzaamheid hebben we een achterstand.

Wat vinden we daarvan
Een goede balans in de bevolkingsopbouw van onze gemeente is belangrijk voor een aantrekkelijk, vitaal en
toekomstbestendig Krimpen aan den IJssel. De bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel heeft invloed op
de keuze van vestigingsplaats voor zowel bewoners als bedrijven.
Er zijn stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en vinden dat dit voortvarend moet worden opgepakt.

Wat gaan we doen
• We verbeteren de duurzaamheid en bereikbaarheid van onze gemeente.
• We gaan bouwen; we maken een stevig woningbeleid en streven naar een evenwichtiger woningvoorraad.
• We bieden voldoende en aantrekkelijke voorzieningen als winkelcentra, sportaccommodaties, speelruimtes
en wijkactiviteiten.
• We stimuleren een breed en gevarieerd cultureel aanbod en evenementen.
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GOEDE ZORG DICHTBIJ
Waar staan we
Kosten van gemeentelijke zorgtaken zijn door diverse
oorzaken lastig in te perken. Ouderen wonen langer
zelfstandig, wat een recht is en geen plicht.
Het maakt niet uit of je jong of oud bent, of een hoog of
een laag inkomen hebt. Iedereen heeft recht op dezelfde,
goede zorg. Zorgaanbieders spelen hierin een belangrijke
rol.

Wat vinden we daarvan
Het is fijn als men wanneer nodig, kan rekenen op familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. Wanneer dat
niet lukt dan streven we naar een goede balans tussen zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de reguliere
zorg. Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar men waardig oud kan worden.

Wat gaan we doen
• We stellen het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2024 vast.
• Gemeentelijke zorgtaken worden efficiënt uitgevoerd en blijven binnen het zorgbudget.
• We gaan de transformatie binnen het Sociaal Domein verder ontwikkelen, met aandacht voor de
samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen.
• We zetten in op vraaggerichte – en niet op aanbodgestuurde zorg. We doen dit in samenwerking met
patiënten/cliënten en de verschillende zorgaanbieders.
• We zetten ons in voor het verkorten van wachtlijsten voor zorg en hulpverlening.
• We steunen de behoefte vanuit de samenleving aan woongemeenschappen van gelijkgestemden.
• We bevorderen maatschappelijke participatie en ondersteunen voorzieningen die bijdragen aan welzijn.
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DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Het
gemeentehuis is een van de duurzaamste in ons land; de straatverlichting wordt vervangen door led-armaturen
en er is een beleidskader windenergie vastgesteld. Operatie Steenbreek maakt bewoners bewust van het feit
dat hemelwater niet altijd door het riool afgevoerd kan worden. Veel woningen en gebouwen zijn nog niet
voldoende energiezuinig.

Wat vinden we daarvan
Wij streven ernaar dat Krimpen aan den IJssel al in 2030 in
hoge mate energieneutraal is.
Wij vinden dat ambitieuzere doelen moeten worden gesteld
ten aanzien van duurzaamheid en energietransitie. Innovatie
is de sleutel voor energietransitie; innovatie om energie te
besparen en om op alternatieve en duurzame manieren
energie op te wekken. Ook in Krimpen aan den IJssel moeten
we de slag maken naar nieuwe vormen van energie.

Wat gaan we doen
• We stellen een ambitieuze duurzaamheidsvisie op met daarin met name aandacht voor de luchtkwaliteit en
het beperken van geluidshinder.
• Als gemeente stimuleren we zoveel mogelijk het isoleren van gebouwen en het toepassen van alternatieve
energiebronnen.
• We stellen een warmteplan op. Dit plan maakt per wijk inzichtelijk hoe de warmtevoorziening in onze
gemeente kan worden verduurzaamd.
• We vertalen de ambitieuze duurzaamheidsvisie naar onze woonafspraken om het woningbestand
energieneutraal te maken.
• Samenwerking tussen bedrijfsleven en inwoners stimuleren
we.
• We stimuleren de lokale circulaire economie en brengen
deze verder in kaart.
• Niet te verduurzamen gemeentelijk vastgoed vervangen we
op termijn door energieneutrale gebouwen.
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WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Waar staan we
In Krimpen aan den IJssel is het prettig wonen. Enerzijds in de nabijheid
van Rotterdam en anderzijds de mooie natuur van de Krimpenerwaard.
Er is een divers aanbod van woningen, winkels, scholen, kerken en
andere voorzieningen. De meest recente woonvisie dateert uit 2009 en
het parkeerbeleid is verouderd. De wereld heeft sindsdien niet
stilgestaan.

Wat vinden we daarvan
Krimpen aan den IJssel moet weer eens goed onder de loep worden
genomen; onderzoeken naar hoe wij wonen en welke wensen er nu en in
de toekomst zijn op gebied van wonen. Het woningaanbod en de
bijbehorende infrastructuur dient te passen bij huidige en toekomstige
inwoners van onze gemeente. De beperkte ruimte, de veranderende
demografie en de energietransitie vragen om een creatieve aanpak.

Wat gaan we doen
• We stellen een nieuwe woonvisie op met aandacht voor de
leefbaarheid van buurten en wijken.
• We zetten in op een gevarieerde, duurzame en innovatieve
woningvoorraad die aansluit op de toekomstige woningbehoefte.
• We stellen een integraal Centrumplan op waarbij aandacht is voor
wonen, werken, winkelen en beleven.
• We zijn voorstander van een huisvestingsverordening met aandacht
voor leefbaarheid en waar mogelijk voorrang voor inwoners van Krimpen aan den IJssel, rekening houdend
met de gemaakte regionale afspraken.
• We denken mee met huiseigenaren om hun woningen aan te passen en te verduurzamen.
• Het gebied bij het Zwaneneiland, het Stormpolderdijk terrein en Van Duijvendijk terrein worden in
samenspraak verder ontwikkeld.
• We stellen een integraal parkeerbeleid op voor Krimpen aan den IJssel en parkeren in onze gemeente blijft
gratis.
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REGIONALE SAMENWERKING
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel werkt in diverse gemeenschappelijke regelingen samen in de regio. Deze
samenwerkingsverbanden bieden voordelen, zoals expertise, kostenbesparing en delen van kennis.

Wat vinden we daarvan
In alle samenwerkingsverbanden is het belangrijk om Krimpense belangen goed te borgen. De Visie
Krimpenerwaard belicht de noodzaak en voordelen van intensivering van de samenwerking met gemeente
Krimpenerwaard. 360 graden samenwerking met de omliggende gemeenten helpt Krimpen aan den IJssel een
zelfstandig gemeente te blijven.

Wat gaan we doen
• We zetten in op efficiënte, financieel haalbare en toekomstgerichte samenwerkingsverbanden.
• We intensiveren bestaande samenwerkingsverbanden.
• Indien zinvol initiëren of intensiveren we samenwerking in de regio op het gebied van de energietransitie,
veiligheid, economie en werk, bereikbaarheid en mobiliteit.
• Jaarlijks evalueren we de efficiëntie en effectiviteit van onze samenwerkingsverbanden.
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel is een zelfstandige gemeente, maar alleen kunnen we het niet. Samenwerken met
onze buurgemeenten Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel is, evenals onze deelname in de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) uitermate belangrijk. Samenwerking geldt vanzelfsprekend op
vele terreinen. Eén van die terreinen betreft economie. We hebben een grote verscheidenheid aan
ondernemers in Krimpen aan den IJssel, met name in de Stormpolder.
Na een periode van economische krimp is er nu weer economische groei.

Wat vinden we daarvan
De lokale bedrijven en ondernemers zijn de banenmotor van onze
lokale economie. Om van de economische groei te profiteren, willen wij
bestaande en nieuwe ondernemers zoveel mogelijk stimuleren en
faciliteren. Door de lokale economie juist dat te bieden wat zij nodig
heeft, vindt de consument dichtbij huis wat hij nodig heeft.

Wat gaan we doen
• Wij bieden onze bestaande en nieuwe ondernemers meer ruimte
voor ondernemerschap door een actief vestigingsbeleid en lage
regel- en belastingdruk.
• We zetten ons om zo veel mogelijk mensen vanuit de participatiewet
te laten doorstromen naar passend werk.
• Wij stellen in samenspraak een nieuwe retailvisie op, waarbij ons
uitgangspunt is dat wij ons richten op revitalisering van de winkelcentra.
• Lokale en regionale ondernemers nodigen we actief uit voor het gemeentelijk inkoopproces.
• We bieden de ruimte aan vrij ondernemerschap en vragen ondernemers daarbij rekening te houden met de
kleurrijkheid van Krimpen aan den IJssel.
• We moderniseren het horeca- en evenementenbeleid.
• De bedrijventerreinen willen wij moderniseren, versterken en ontwikkelen om het vestigingsklimaat te
verbeteren.
• Al er onderhoud aan één van onze toegangs- uitvalswegen gedaan wordt, dan richten wij het zo in dat
economische schade beperkt blijft.
• Om het economisch klimaat te optimaliseren stimuleren we lokale bedrijven en (zorg)instellingen om direct
en actief betrokken te zijn bij het onderwijs en het bieden van stageplekken.
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CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel kent een gevarieerd en uitgebreid verenigingsleven op het gebied
van cultuur, sport en recreatie. Mede dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers biedt
dat belangrijke ontspanningsmogelijkheden voor onze inwoners. Sport levert een bijdrage
aan samen gezond leven en gezond samenleven. Om te recreëren in het buitengebied zijn
we aangewezen op de voorzieningen in onze buurgemeenten.
Het aanbod van cultuur en recreatie is aanzienlijk minder nadrukkelijk ontwikkeld in onze
gemeente. De Cultuurwerkplaats is in het leven geroepen om, door middel van een
cultureel programma, de verbinding tussen cultuuraanbieders te realiseren.

Wat vinden we daarvan
Sport en cultuur vormen het smeermiddel van onze lokale samenleving. Het verbindt mensen, generaties en
organisaties.Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners heel belangrijk.
Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Als aanbieders van zowel sport als cultuur meer
samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te bereiken. Samen is de verbinding te maken met
andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen.

Wat gaan we doen
• We stimuleren een breed en gevarieerd cultuuraanbod voor alle leeftijden.
• Verenigingen worden door ons gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke activiteiten.
• Krimpen aan den IJssel is enerzijds de poort naar Rotterdam met veel cultureel en recreatief aanbod, en
anderzijds de poort naar de Krimpenerwaard met uitgebreide natuur en recreatiemogelijkheden. We
onderzoeken welke middelen op het gebied van cultuur en recreatie bijdragen aan maatschappelijke
participatie.
• We voeren actief het nieuwe speelplaatsenbeleid uit, waarbij alle speelvoorzieningen, inclusief de trapveldjes,
net als andere sportaccommodaties op een goed niveau onderhouden worden en waar mogelijk worden
uitgebreid.
• We realiseren buitensportlocaties waar inwoners individueel en in groepsverband kunnen bewegen.
• We onderzoeken de mogelijkheden om de toeristische aantrekkelijkheid van Krimpen aan den IJssel te
verbeteren.
• We willen meer zorg, onderhoud en aandacht voor kunst in de openbare ruimte.
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LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel is een veilige gemeente in de regio met lage misdaadcijfers. Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) worden ingezet voor preventie en handhaving.
De individualisering, verharding, eenzaamheid en multi-culturele invloeden zijn merkbaar.

Wat vinden we daarvan
In een aantal wijken en buurten staat het gevoel van (sociale) veiligheid onder druk door meer gecompliceerde
problematiek. De zogenaamde grote stadsproblematiek speelt een steeds grotere rol in Krimpen aan den
IJssel. Het is essentieel om de sociale cohesie te bevorderen en de sociale binding terug te brengen in onze
gemeente.

Wat gaan we doen
• We maken beleid en een plan van aanpak om de sociale veiligheid te bevorderen.
• We zetten in op Buurtkracht; wijkgerichte activiteiten en een wijkgerichte aanpak.
• We zorgen dat aanrijtijden van hulpdiensten binnen gestelde normen blijven.
• We streven naar meer inzet van BOA’s en meer surveillance voor preventie en handhaving.
• Alle leerlingen en docenten moeten zich op school veilig voelen. Pestgedrag, seksuele intimidatie,
machtsmisbruik en misbruik van social media zijn onacceptabel. Wij zetten in op preventie en voorlichting
om dit ongewenst gedrag te voorkomen.
• We maken in overleg met jeugd, jeugd- en jongerenwerk en andere belanghebbenden een nieuwe aanpak
voor Buitenvoorzieningen Oudere Jeugd (BOJ’s).

Coalitieakkoord 2018-2022 KLEURRĲK KRIMPEN

naast elkaar - met elkaar - voor elkaar / "15

KLEURRIJK KRIMPEN

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
Waar staan we
Al tientallen jaren praten wij over bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel en daarbij zijn de Algeracorridor
en de grote kruising een grote zorg. Hoewel er over de jaren heen veel
aanpassingen gedaan zijn die de doorstroming verbeterden, staan er
toch nog vrijwel dagelijks files. De kleinste verstoring zorgt voor veel
overlast. Ook binnen onze gemeente is de bereikbaarheid en
mobiliteit niet ideaal. Verschillende wegen veroorzaken overlast voor
omwonenden, fietspaden zijn niet altijd veilig en trottoirs niet altijd voor
iedereen goed begaanbaar.

Wat vinden we daarvan
We vinden het belangrijk dat concrete acties worden ondernomen. Van praten over bereikbaarheid en
mobiliteit naar actie en aanpakken. Bij de inrichting van straten en wijken zijn verkeersveiligheid en
bereikbaarheid belangrijke aspecten. Woningen, scholen, verenigingen, bedrijven en winkels moeten voor
iedereen makkelijk en veilig te bereiken zijn via goede trottoirs, fietspaden en wegen.

Wat gaan we doen
• We zetten in op één wegbeheerder voor de gehele Algeracorridor die zorgt voor een goede coördinatie bij
storingen en onderhoud.
• We onderzoeken de mogelijkheid van een aparte fietsbrug en andere toekomstbestendige oplossingen,
zoals verdere aanpassing van brugopeningstijden, om daarmee de capaciteit van de Algeracorridor te
vergroten.
• Wij nemen de voortrekkersrol bij het opstellen van een eenduidige bereikbaarheids- en mobiliteitsvisie.
Samen met betrokken partijen werken we aan een sterke lobby om zo snel mogelijk een tweede
oeververbinding te realiseren.
• Wij streven naar een snelle overdracht van wegen, die nu in beheer zijn van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard aan Krimpen aan den IJssel.
• Wij gaan in overleg met de provincie over eigenaarschap van de grote kruising en aanbrug.
• We onderzoeken de mogelijkheden om meer fietspaden aan te leggen en fietspaden zoveel mogelijk te
scheiden van ander verkeer. Aansluiting op het regionale fietspadennetwerk is wenselijk.
• Het openbaar vervoer moet kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig en milieuvriendelijk zijn en blijven. We
zetten in op een goede aansluiting op R-Net en op een directe verbinding met het IJsselland Ziekenhuis.
• Wij zetten openbaar vervoersmogelijkheden in om de mobiliteit te bevorderen en eenzaamheid te bestrijden.
• We zetten het overleg voort met de Krimpenerwaard, de provincie en andere belanghebbenden over nieuwe
P+R voorzieningen.
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LANG LEVE(N) LEREN
Waar staan we
In Krimpen aan den IJssel is een gevarieerd aanbod van openbare scholen en bijzondere scholen, zowel in het
basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Het onderwijs is van voldoende kwaliteit. We zien het
leerlingenaantal teruglopen. Het percentage laaggeletterden is in Krimpen aan den IJssel hoger dan het
landelijk gemiddelde.

Wat vinden we daarvan
Onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen en een
beroep leren dat bij hen past. Ieder kind moet de kans krijgen talenten te ontwikkelen. Op school leren wij
kinderen niet alleen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben, maar ook onze cultuur, zoals de
vrijheid van meningsuiting. Ook volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen.

Wat gaan we doen
• We stimuleren scholen en bedrijfsleven samen te werken; leerlingen kunnen zich door middel van trainingen,
stages en leermeesterschap oriënteren op en geïnformeerd worden over hun kansen op de arbeidsmarkt.
• Leerlingen die uitvallen of de aansluiting missen stimuleren in goede samenwerking tussen school en
gemeente verder te studeren of zich op een andere manier te ontwikkelen.
• VMBO-Basis en -Kaderonderwijs krijgt een kans zich in Krimpen te ontwikkelen.
• Cultuureducatie is belangrijk bij de ontwikkeling van onze kinderen en wij stimuleren scholen hier meer
aandacht aan te besteden.
• We pakken achterstanden op taalgebied en laaggeletterdheid actief aan. De bibliotheek speelt hierbij een
belangrijk rol en kan helpen bij het verbeteren en onderhouden van de basisvaardigheden taal, lezen en
digitaal meedoen.
• Verduurzaming onderwijsgebouwen helpt leerlingen en docenten prettig te kunnen werken en draagt bij aan
onze doelstelling van de energietransitie.
• Iedereen moet een leven lang kunnen leren. Voor 55-plussers bieden we een Krimpense studielening/
krediet.
• Wij herzien het leerlingenvervoer en maken dit efficiënter waar mogelijk.
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FINANCIËN
Waar staan we
Krimpen aan den IJssel is vanuit financieel oogpunt een redelijk gezonde gemeente. De afgelopen jaren is flink
geïnvesteerd in bijvoorbeeld vernieuwbouw van ons raadhuis, de bouw van een nieuw Krimpenerwaardcollege
en verduurzaming van gebouwen en buitenruimte. Belangrijke en noodzakelijke investeringen, hoewel
daardoor bijvoorbeeld de schuldpositie van de gemeente verder is toegenomen. Er staan de komende jaren
grote infrastructurele investeringen voor de deur, zoals herinrichting van de grote kruising. In 2050 zal Krimpen
aan den IJssel aardgasvrij zijn. Ook dat zal flinke gevolgen hebben.

Wat vinden we daarvan
Deze coalitie hecht grote waarde aan een gezonde en stabiele ontwikkeling van onze begroting en financiële
positie. Bovendien hebben we forse ambities om de komende jaren in onze mooie samenleving te investeren.
De financiële vooruitzichten lijken gelukkig beter te worden. De financiële crisis hebben we goed doorstaan en
er kan weer met optimisme naar de toekomst worden gekeken. Daarbij liggen ook mooie uitdagingen in het
verschiet. De transitie van de zorg via de decentralisaties is in Krimpen met grote voortvarendheid en
zorgvuldigheid opgepakt. De komende jaren zal het financieel een flinke uitdaging worden om de kwaliteit van
de zorg te blijven borgen en de benodigde transformatie en kosten beheersbaar te krijgen. De energietransitie
biedt veel mogelijkheden en gaat gepaard met grote investeringen. En er moet gebouwd worden in Nederland,
ook in Krimpen aan den IJssel.

Wat gaan we doen
• We zorgen voor een structureel evenwichtige begroting.
• We houden de schuldpositie van de gemeente nauwlettend in de gaten en we laten deze verantwoord
ontwikkelen.
• De toekomstige opbrengst van de mogelijke verkoop van aandelen Eneco zetten we bij voorrang in voor
investeringen in energietransitie en duurzaamheid.
• Wij zullen bewaken dat die ambities samen gaan met een financieel gezonde ontwikkeling van de
gemeentefinanciën. Extra geld voor nieuwe of andere initiatieven zal voor een groot deel alleen gevonden
kunnen worden in andere keuzes maken.
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WETHOUDERS
KIRSTEN JAARSMA
Woont sinds 2002 in Krimpen aan den IJssel. Is getrouwd met Malcolm en moeder van drie
studerende zoons. Kirsten is medeoprichter van Stem van Krimpen (2009) en sinds 2014
fractievoorzitter. Ze is meer dan 20 jaar als marketing- en salesmanager werkzaam geweest
binnen de internationale zakenwereld. Heeft daardoor veel gereisd en kennis gemaakt met
verschillende culturen. Vanaf 2013 is zij voorzitter van een patiëntenvereniging. Kirsten studeert
bestuurskunde en houdt van reizen, koken en kunst en cultuur.

JOHN JANSON
Is in het rijke bezit van twee geweldige dochters, is 56 jaar en groeide op in Capelle aan den
IJssel. Zijn eerste huis kocht hij in Krimpen aan den IJssel en woonde met veel plezier
gedurende tien jaar in deze groene gemeente. Sinds 23 jaar woont hij net over de Algerabrug in
’s Gravenland in Capelle aan den IJssel. Daar is hij ongeveer tien jaar betrokken bij de
plaatselijke politiek en bezig met zijn derde periode als gemeenteraadslid. John is werkzaam als
wijkmanager voor de gemeente Roosendaal.

ANTHON TIMM
Is getrouwd met Karin en samen hebben zij drie volwassen zonen. In 1994 kwam Anthon als
geboren Rotterdammer in Krimpen aan den IJssel wonen. Hij is opgeleid en werkzaam in de
logistieke sector. Sinds 2006 is hij eigenaar van een congresbureau in de sector
gezondheidszorg. Sinds 2014 is hij gemeenteraadslid en in 2015 werd hij fractievoorzitter.
Anthon is een liberaal in hart en nieren. Hij vertegenwoordigt de liberale kernwaarde
verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

ARJAN NEELEMAN
Is in 1987 in Krimpen aan den IJssel komen wonen vanwege de aantrekkelijke groene
omgeving, dicht bij de stad. Is getrouwd met Marlyn en vader van twee onafhankelijke mooie
dochters. Hij kent het bedrijfsleven en het openbaar bestuur van binnenuit en is inmiddels 15
jaar actief in de lokale politiek. Arjan is gedreven, kritisch en resultaatgericht, met een vleugje
humor. Hij probeert energie te geven aan de mensen om hem heen om samen mooie resultaten
te bereiken. Hij geniet van reizen, ontmoeten en verwonderen.
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PORTEFEUILLEVERDELING
Portefeuille burgemeester Martijn Vroom
• Openbare orde en veiligheid (wettelijke taken)
• Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
• Bestuurlijke zaken
• Dienstverlening
• Personeel en organisatie
• Omgevingswet
• Voorlichting en representatie

Portefeuille wethouder Kirsten Jaarsma (Stem van Krimpen, 1e locoburgemeester)
• Wonen en woningbouw
• Jeugd
• Participatie, diversiteit en buurtkracht
• Cultuur
• Evenementenbeleid
• Afvalinzameling
• Natuur en recreatie
• Project Van Duijvendijk terrein
• Wijkwethouder Oud-Krimpen en Kortland-Noord

Portefeuille wethouder John Janson (Leefbaar Krimpen, 4e locoburgemeester)
• Bereikbaarheid
• Buitenruimte
• Handhaving en toezicht
• Vergunningen
• Krimpenerwaardvisie
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Wijkwethouder Lansingh-Zuid en Kortland-Zuid
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Portefeuille wethouder Anthon Timm (VVD, 2e locoburgemeester)
• Economie
• Ondernemersklimaat
• Werk en inkomen
• Participatiewet
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
• Mobiliteit
• Centrumplan
• DCMR Milieudienst Rijnmond
• Monumentenzorg
• Wijkwethouder Langeland

Portefeuille wethouder Arjan Neeleman (D66, 3e locoburgemeester)
• Financiën inclusief Grondbedrijf en Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
• Verduurzaming en energietransitie
• Maritieme maakindustrie
• Project Stormpolderdijk
• Molukse aangelegenheden
• Vastgoed
• Sport
• Onderwijs en onderwijshuisvesting
• Wijkwethouder Boveneind
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Onderhandelaars
Stem van Krimpen
Kirsten Jaarsma
Saskia Oudshoorn-van der Meulen
Wilma Lingen-Breedveld
Wilco Slotboom-Zeedijk
Leefbaar Krimpen
Jeffrey van der Elst
Oscar Suijk
Ricardo Barkey
John Janson
VVD
Anthon Timm
Sharon Tollenaar
D66
Arjan Neeleman
Larry Köster

Foto’s
René Bitter
John Wijntjes (portretten en omslag)

Schrijver
Margot Wekker
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