
Kadernota 2020 

Goud in handen is de titel van de Kadernota.  

Ik citeer vanuit het voorwoord: ‘Met ons gebied, onze gezamenlijke energie en de aangebrachte 

focus hebben we goud in handen’. Daar is de VVD het op zich wel mee eens. Maar het vergt wel een 

edelsmid om van dat goud een mooi sieraad te maken. Een sieraad dat zowel binnen als buiten onze 

gemeente met bewondering bekeken zal gaan worden. En daar beste collegae, zit ‘m nou net de 

kneep. 

 

Die goudsmid, om de metafoor maar te blijven gebruiken, kent diverse omgevingsfactoren. Zeker is 

dat onze samenleving er daar één van is. Onze inwoners hebben tijdens de koffiemomenten, de 100-

Waardgesprekkken en ook bij de meet-up voor jongeren hun stem luid en duidelijk laten horen. 

Sommigen zetten vraagtekens met betrekking tot de representativiteit. Maar er zijn meerdere 

manieren van informatie ophalen geweest. Zo zijn er ook via e-participatie vragenlijsten ingevuld en 

is er aangesloten bij lopende bijeenkomsten van bestaande trajecten en initiatieven. De input die 

door de combinatie van deze methoden bij onze inwoners is opgehaald, is er wel degelijk één om 

rekening mee te houden. Want de vertaling naar het samenlevingsprogramma, de dorpskaarten en 

de generieke hoofdthema’s getuigen van de wens en de bereidheid om er samen de schouders onder 

te zetten. 

Dat kenmerkt de Alblasserwaarder. Niet zeuren, gewoon doen. Met ondernemerszin en ook de 

bereidheid om zich in te zetten als vrijwilliger voor kerk, samenleving en vereniging. Dat is op zich al 

één van de edelstenen die een plaats krijgt in het sieraad dat de goudsmid gaat smeden. 

We vinden overigens dat het College met de keuze voor de thema’s wonen/leven en verkeer/vervoer 

een juiste afweging qua prioriteit heeft gemaakt. Laat onverlet dat ook de andere thema’s aandacht 

moeten krijgen. Maar keuzes zijn er om gemaakt te worden en niet alle edelstenen kunnen een 

prominente plaats in het sieraad van de goudsmid krijgen. 

 

Een andere verschijningsvorm bij een smid is het noodzakelijke gereedschap. In de metafoor is het 

ambtelijk apparaat een heel belangrijke factor om de ambities waar te kunnen maken. Daar zit voor 

de VVD een belangrijk zorgpunt. 

Wij hebben onze zaakjes nog niet op orde. Blijkbaar moet er nog heel veel gebeuren om alle rafels 

die zijn blijven liggen na de fusiedatum van 1 januari 2019 nog om te ruimen. Natuurlijk kost het tijd 

en energie om van twee organisaties één nieuwe organisatie te maken. 

Hebben we ons in 2018 in slaap laten sussen? 

Waren we te optimistisch? 

Anno nu geeft de Kadernota aan dat er nog heel veel moet gebeuren om een soepel lopende 

organisatie te krijgen. We zitten met een klassiek dilemma. Een organisatie die zich nog moet zetten 

en die tegelijkertijd een karrenvracht aan ambities van de politiek moet zien te verstouwen. 

De VVD zet niet in op meer ambtenaren, maar is wel bereid de portemonnee te trekken om daarmee 

fors te investeren in de organisatie. Zelfs als dat meer kost dan de door het Rijk beschikbaar gestelde 

fusiekosten. 

 

Terug naar de goudsmid. Naast gereedschap heeft hij ook brandstof nodig. Brandstof om zijn oven te 

laten branden. En brandstof koopt hij van het geld dat hij verdient. Geld. Financiën. Euro’s. 



Daar, beste voorzitter, zit de grootste pijn van mijn fractie. Want wat ik net aangaf met betrekking 

tot de organisatie, geldt voor meer dan honderd procent, voor de financiën. 

Ook daar zijn de voormalige Raden van Giessenlanden en Molenwaard ons inziens te gemakkelijk en 

wellicht te goedgelovig mee omgegaan. Natuurlijk bracht de één een aardig spaarcentje in, maar 

vooral de wijze waarop de, zeg maar, boekhouding is vorm gegeven, de wijze van financieren, de 

meerjarige schulden, de control en beheersing van projecten, hebben nou niet bepaald tot een 

goede meerjarige solvabiliteit geleid. 

Hoe kun je nu aan je ambities werken, als je huishoudboekje niet op orde is? 

Hoe kan een goudsmid een sieraad maken, als hij zijn energierekening van zijn oven niet kan 

betalen? 

Wij vinden dat we als de wiedeweerga het huishoudboekje op orde moeten brengen. Pas dan kun je 

richting je inwoners echte stappen maken. Dat betekent dus dat we in de gesprekken die de 

verbinders in de dorpen aangaan goed de verwachtingen moeten managen. 

 

Wij vinden dus dat we ons huis eerst op orde moeten hebben. Daarom vinden wij dat we moeten 

investeren in zowel de organisatie EN ons huishoudboekje. Voor wat dat laatste punt betreft, wij 

kijken met belangstelling uit naar de sessie die het College in september heeft gepland. Samen 

moeten we komen tot een gezonde Molenlandse portemonnee. 

Overigens wel een belangrijk kader in deze is, dat het College de OZB niet als melkkoe wil inzetten. 

Hoewel wij zelfs niet voor een inflatiecorrectie zijn, is de nullijn voor de OZB voor wat ons betreft een 

prima uitgangspunt. Dat is niet alleen voor de huiseigenaren, maar ook richting de huurders (indirect) 

van belang. 

 

Dan nog even terug naar het kernthema Wonen. 

Wij zetten als VVD onverkort in op bouwen in alle kernen. Daar waar mogelijk sturen we vooral op 

het bouwen voor eigen inwoners. Wij willen nergens een bouwstop afkondigen en vooral in overleg 

gaan met alle partijen in de markt om de juiste mix qua woningen te krijgen. Waar wij aandacht voor 

vragen is dat we met de nodige spoed moeten komen tot kaders voor ons RO-beleid. We spraken 

daar vorige week ook al over. Het kan en mag niet zo zijn dat we als Raad herhaaldelijk in de details 

schieten en eigenlijk het werk van het College overdoen. Met heldere kaders weet iedereen waar 

hij/zij aan toe is. En dan kan de Raad wat de VVD betreft zijn procesmatige controlerende taak 

uitoefenen. 

Overigens waarschuwen wij vanaf deze plaats sommige partijen nog maar eens om niet in de valkuil 

te stappen wat veel gemeenten wel zo’n 10 jaar geleden deden. Zelf grote lappen grond kopen, grote 

schuldposities creëren en de grond niet kunnen inzetten voor woningbouw. Dat leidt dus tot 

ongewenste risico’s. Buurman Gorinchem is daar een goed, of beter gezegd, slecht voorbeeld van. 

Tot op dit moment slepen zich daar de rentelasten nog voort. Leer je lessen daaruit, is ons devies. De 

gemeente is geen ontwikkelaar. 

Wonen heeft ook voor ons zelf een bijzondere dimensie. 

En dan doel ik op de woning voor ons als Raad en voor de ambtenaren. Eerder deed de VVD al een 

oproep om het gezonde boerenverstand te gebruiken in dit dossier. En met ons zijn er meer mensen 

die er zo over denken. Vorige week waren de uitkomsten van Tip Molenlanden hoopgevend. 

Ondanks de lokroep van diversen van u naar Bleskensgraaf zal uiteindelijk een variant op tafel komen 



met vergaderen in Bleskensgraaf, de binnendienst aan het bureau in Hoornaar en een praktische 

oplossing op diverse locaties voor de buitendienst. 

Zie hier: onze eerste bijdrage voor een mogelijke bezuiniging! 

 

Tot slot voorzitter, nog twee punten die ik wil aanroeren. 

Ten eerste de RES. De Regionale Energie Strategie van Gorinchem en Molenlanden. Wij constateren 

vanuit de bijeenkomsten rond de RES dat we in de optelsom van heel veel initiatieven richting 2030 

ons doel kunnen halen. Laat onverlet dat we richting het doel in 2050 wel fors 

moetendoorschakelen. De VVD zet daarbij in op innovatie en zeker niet op het plaatsen van 

tientallen grote windmolens op ons gebied. Om meerdere redenen willen wij geen nieuwe kolossale 

metalen wieken in ons landschap. 

Dan veiligheid. Ons klimaat zorgt voor veranderingen. 

Dat heeft in geval van calamiteiten ook gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners. 

Een vraag tot slot. Zijn er in onze gemeente plannen, zeg maar uitgewerkte evacuatieplannen, 

voorhanden om in geval van calamiteiten tijdig en adequaat te kunnen handelen? En mocht dit niet 

het geval zijn, dan vraag ik u bij deze om een concrete datum van oplevering. 

 

Voorzitter, ik rond af. 

- Investeer in je organisatie. 

- Zorg dat je huishoudboekje op orde en toekomstbestendig is. 

- Ga met de uitwerking van het samenlevingsprogramma aan de slag met inachtneming wat de VVD 

in deze bijdrage naar voren heeft gebracht. 

 

Dan.......beste collegae.......... maken we vanuit het goud een prachtig sieraad!  

Bert Snoek, VVD Molenlanden 

 


