
Samen de trap weer op 
 
Kadernota 2018: Ruimte voor duurzame versterking  
 
Samen de trap op en samen de trap af…Dat betekent in slechte tijden allemaal inleveren 
en in goede tijden allemaal profiteren. Door de gemeente en haar inwoners is er de 
afgelopen jaren veel bezuinigd en de lasten stegen. Deze raadsperiode zijn de financiën 
op orde gebracht De raad heeft zich in meerderheid niet laten verleiden om veel geld uit 
te geven toen het iets beter ging. Vorig jaar hielden we bij de begroting de hand nog 
stevig op de knip. Overschotten slonken naar 0,5 miljoen in 2017 en ongeveer 2 miljoen 
voor de jaren daarna. Het kleine overschot was nodig om enig vet op de botten te 
houden.  
 
Nu zien de financiën rooskleuriger uit. Van 4 tot 4,5 miljoen positief. Dit leidt tot kansen 
om de gemeente duurzaam te versterken. Wij vinden het goed om op het positieve 
resultaat een buffer van 1 miljoen aan te houden. Wat D66 betreft wordt dit een vast 
uitgangspunt. We repareren het dak nu het droog is en investeren in permanente 
verbeteringen.  
 
Verbeteringen die onze inwoners willen zien en ervaren. Onder andere 
lastenverlichting. Toen het nodig was hebben we de lasten verhoogd. Nu er ruimte is 
moeten de lasten ook worden verlaagd. D66 heeft daarom samen met andere partijen 
vorig jaar bij de kadernota via een motie gevraagd verschillende scenario’s voor 
lastenverlichting uit te werken bij de komende begroting voor 2018.  Het college heeft 
dit nu opgenomen in de kadernota, hetzij 1 scenario. Wij zijn hier tevreden mee. Mocht 
de meicirculaire een substantiële en structurele verbetering laten zien, dan zijn wij 
zeker geïnteresseerd in de andere scenario’s van het college.  
 
Solide financiën en verlaging van de lastendruk draagt bij aan het vertrouwen in het 
bestuur. Een betrouwbaar, transparant en open bestuur is een van de speerpunten van 
D66. Daarnaast natuurlijk duurzaamheid en goed onderwijs. De manier waarop we 
besturen is ook van belang. Niet top-down maar van onderop via participatie en 
eigeninitiatief van inwoners en ondernemers. Gefaciliteerd door een bestuur en een 
gemeentelijk apparaat met een “ Gewoon doen!” -mentaliteit.  
 
Onderwijs kwam bij de Voorjaarsnota al aan bod. D66 ondersteunt de financiële 
uitwerking van de Visienota Onderwijs "Met het oog op de toekomst", waarin naast de 
stenen voor schoolgebouwen, ook invulling wordt gegeven aan een visie op onderwijs. 
In de kadernota wordt bij de reeds genomen besluiten rekening gehouden met de bouw 
van een basisschool in Wilderszijde. Gezien het belang van onderwijs in het algemeen en 
in het bijzonder voor Lansingerland met haar jonge bevolking, staat D66 achter de 
benodigde financiën daarvoor. We lichten onze andere speerpunten ook toe. 
 
Transparant en open bestuur 
Openbaarheid is essentieel voor de kwaliteit van onze lokale democratie. In de 
commissie Algemeen Bestuur gaan we volgende week de discussie aan. Wij willen een 
gemeentebestuur wat meer ruimte biedt voor zelfbeheer, allianties zoals bij het ’t web, 
ideeën in het kader van het Lansingerlands initiatief en het stimuleren van actieve 
groepen rond wijktoezicht. Samen met de VVD, CDA en Wij Lansingerland dienen we 



daar een motie voor in. Zo groeien we samen naar een andere verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden in de samenleving. En gaan we echt samen aan de slag.  
Het is goed dat het college in de kadernota nog meer inzet op deze initiatieven.  
 
Bij dit punt hoort ook het verschaffen van inzicht in de gemeentelijke financiën. Vorig 
jaar is op initiatief van D66 een motie aangenomen om dit jaar een interactieve 
begroting te aan de bewoners te presenteren. Inzicht in financiën en mogelijkheden voor 
zelfbeheer vormen de basis die nodig is voor het overdragen van taken plus budget aan 
burgers. Ook daarvoor diende wij vorig jaar een motie in. De motie burgerbudget. Het 
college heeft gesproken met andere gemeenten om een goed beeld te krijgen wat er 
mogelijk is. En een raadspresentatie gegeven over Anders besturen en gewoon doen! 
Na een periode van pilots willen wij toewerken naar een echte burgerbegroting. Een 
begroting waarbij burgers zelf beslissen hoe het gemeentelijk budget, of een deel ervan, 
wordt besteed. 
 
Duurzaamheid  
Is een ander belangrijk punt in de kadernota. Duurzame versterking van de openbare 
ruimte begint bij het onderhouden op een acceptabel niveau. Wij staan achter de 
investering die nodig is om het onderhoudsniveau weer te verhogen. Duurzaam beleid is 
ook vooruit kijken. Voorbereiden op de groei van de gemeente. We zien dat o.a. terug in 
de bouw van woningen, de verkoop van bedrijventerreinen, uitbreiding van Berkel 
centrum, de bouw van scholen, het uitbreiden van sportvelden voor hockey en voetbal 
in Berkel en verbetering van sportparken in Bleiswijk en Bergschenhoek.  
 
In de kadernota is voor het jaaractieplan van het programma Realistisch Duurzaam nog 
niet duidelijk om hoeveel geld het exact gaat. Maar voor D66 is het net zo goed een 
spijkerhard doel! Dat geldt overigens ook voor het geld wat nodig is voor  het verhogen 
van de kwaliteit van de ‘organisatie en ICT’ en de uitvoering van het 
‘fietsveiligheidsplan’. Qua duurzaamheid zijn goede stappen gezet. Wij denken graag 
mee over het nieuwe actieplan. Bijvoorbeeld over de concrete invulling van duurzaam 
bouwen en de grotere opgaven zoals het gasverbruik in de bestaande bouw en de 
glastuinbouw. De laadpalen, voor elektrisch rijden komen er dan toch eindelijk. Ook de 
energietransitie en de energiebesparing bij sportverenigingen moedigen wij van harte 
aan. Om duurzame maatregelen te stimuleren zou de gemeente ook Groene Leges 
kunnen introduceren. Particulieren die energiebesparende maatregelen nemen bij het 
verbouwen of bouwen van hun woning betalen dan lagere leges.  
 
Over het principe “van gas los” bij bouwplannen, hebben wij technische vragen gesteld. 
Wij zijn niet overtuigd dat het college bij nieuwe bouwplannen voldoende hard stuurt op 
de vraag of woningen van het gas af kunnen. Bij nieuwbouwplannen zoals Berkel 
Centrum zien we er helaas weinig terug. Daarom zullen wij in de raad komen met een 
motie die oproept bij alle bouwplannen vanaf 2018 een voorstel zit om ze niet meer op 
het gas aan te sluiten.  
 
Samenvattend: Na een moeilijke tijd gaan we graag samen met onze inwoners met 
optimisme de trap weer op. Samen aan de slag! voor een duurzame versterking van 
Lansingerland! 
 


