
Evenwichtig door de crisis 
Coalitieprogramma 2020-2022 voor Krimpen aan den IJssel
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Inleiding
 

De wereld, ons land en onze gemeente verkeren in een crisis als gevolg van 
het Coronavirus. Deze crisis grijpt in ieders leven in. Vraagstukken en opgaven 
vereisen een daadkrachtige en besluitvaardige aanpak. Die vraagstukken zijn 
er niet alleen rond het coronavirus, maar ook bij andere politiek-bestuurlijke en 
maatschappelijke zaken die spelen binnen Krimpen aan den IJssel.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat Krimpen 

aan den IJssel wordt bestuurd door een college 

dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten 

kan nemen en dat kan rekenen op draagvlak 

binnen de gemeenteraad. Sinds 19 december 

2019 ontbeert onze gemeente een dergelijk 

bestuur. Vanaf 20 maart 2020 hebben de 

hieronder genoemde fracties gewerkt aan een 

akkoord dat het mogelijk maakt Krimpen aan 

den IJssel evenwichtig en verbindend door de 

crisis te loodsen. Evenwichtig besluiten is in 

deze tijd meer dan ooit nodig. Ons streven is 

daarbij verbinding te zoeken met de overige 

fracties in de gemeenteraad. Wij zoeken 

verbinding met de Krimpense samenleving, 

en willen de samenleving betrekken bij het 

zoeken naar oplossingen. Wij streven ernaar 

alle inwoners van Krimpen aan den IJssel 

perspectief te kunnen blijven bieden, met 

name de kwetsbaren, de jeugd, en allen, ook de 

Krimpense organisaties, die zijn getroffen door 

de Coronacrisis.

De nieuwe coalitie realiseert zich dat er los 

van de Coronacrisis sprake is van bijzondere 

omstandigheden:

- De nieuwe coalitie begint halverwege de  

 raadsperiode 2018-2022. Dit betekent  

 dat dit college twee jaar zal  

 functioneren en dat op veel terreinen  

 reeds beleid is ingezet. 

- De afgelopen jaren hebben voor  

 Krimpense begrippen flinke  

 tegenstellingen en discussies laten  

 zien, met name over de invulling van  

 de zondag en uitingen in de media.

- Krimpen staat voor een aantal grote  

 opgaven: de Coronacrisis, de  

 jeugdzorg, het sociaal domein, de  

 energietransitie en de mobiliteit  

 (grote kruising, Algeracorridor).

Deze bijzondere omstandigheden vergen 

afspraken die daaraan recht doen. Om die 

reden nemen wij in dit coalitieakkoord niet 

alleen onze doelstellingen op, maar ook een 

aantal basisafspraken. Dit om te bereiken dat 

de energie de komende periode gaat naar het 

zoeken naar oplossingen en niet naar het ijken 

van onderlinge verhoudingen.

Dit alles in het besef dat de gevolgen van 

de Coronacrisis nog lang niet duidelijk zijn, 

financieel maar ook sociaal-maatschappelijk. 

Dat kan er toe leiden dat raadsbesluiten of 

afspraken in dit programma moeten worden 

heroverwogen.

Het is de ambitie van deze coalitie om te werken 

aan herstel van vertrouwen en evenwicht. Niet 

alleen in de raad en tussen raad en college, 

maar ook in de Krimpense bevolking in al haar 

diversiteit. Krimpen heeft een bestuur nodig 

dat mandaat heeft van de gemeenteraad en zo 

kan zorgen voor stabiliteit én daadkracht. De 

coalitie wil besturen met respect voor elkaar en 

voor alle inwoners van Krimpen.

Wij wensen u een interessante leeservaring en 

zijn van harte bereid verantwoording over de 

gemaakte afspraken af te leggen.

Gerrit Jan Miedema

Reinier Cornet 

Coen Derickx

Arrèn van Tienhoven

Sharon Tollenaar

Sethi Plaisier
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Basisafspraken 
Dit eerste deel van het coalitieprogramma 
bevat de basisafspraken die wij onderling 

afspreken, om zoveel mogelijk energie naar 
de inhoud van de voorgenomen activiteiten 
te laten gaan. Wij nodigen alle fracties in de 

gemeenteraad van harte uit deze afspraken na 
te leven, net zoals wij dit zelf zullen doen.

Bestuurlijke verhoudingen
 

De afspraken in dit akkoord zijn wegens de bijzondere omstandigheden gebaseerd op de volgende 
uitgangspunten:

• Bij de uitvoering van het akkoord staat  

 voorop dat verbinding wordt gezocht  

 naar alle partijen en bevolkingsgroepen.  

 Evenwicht en respect voor elkaar staan  

 centraal.

• In het akkoord is niet alles  

 dichtgeregeld, opdat alle fracties in de 

 raad de ruimte krijgen om mee te doen,  

 oplossingen aan te dragen en mee te  

 besluiten voor een beter en sterker  

 Krimpen.

• Voor een aantal onderwerpen (zoals het 

 sociaal domein) is bewust gekozen  

 om nu alleen procesafspraken te maken  

 en zo snel mogelijk te komen tot  

 bespreking en besluitvorming in de  

 raad.

Dit alles in het besef dat de gevolgen van de Coronacrisis nog lang niet duidelijk zijn, niet alleen financieel 

maar ook sociaal-maatschappelijk. Dat kan er toe leiden dat wij besluiten moeten herzien.

Dienstverlening
 

Vanuit de norm “goed bestuur” willen wij een helder en transparant beleid, duidelijke keuzes, goede 
dienstverlening, informatievoorziening en optimale participatie van de inwoners bereiken.

Wij willen ons als bestuur kenmerken door een 

dienstverlenende opstelling en het zoeken naar 

verbinding. Wij gaan pro-actief de verbinding 

zoeken met inwoners, gemeenteraadsleden 

en bestuurlijke- en maatschappelijke partners. 

Dit betekent onder andere ruimhartig overleg 

voeren, goed luisteren, begrip tonen en 

goede communicatie en afstemming naar 

belanghebbenden en inwoners. Daarbij past 

waar nodig en mogelijk een wijkgerichte 

aanpak. De samenhang in buurten en wijken 

gaan we versterken.
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Inclusie

Wij erkennen dat bepaalde symbolen en 

uitingsvormen hieromheen bij delen van de 

Krimpense samenleving vanwege religieuze en/

of culturele achtergrond of anderszins gevoelig 

kunnen liggen.

Wij gaan delen van de Krimpense samenleving  

niet verbijzonderen ten opzichte van anderen, 

behalve wanneer hier reden toe is vanwege een 

duidelijke specifieke achterstandssituatie.

Het initiatief voor symbolische handelingen 

of activiteiten die gevoelig liggen binnen 

de Krimpense gemeenschap laten wij bij de 

gemeenteraad. Coalitiepartijen zijn vrij om al 

dan niet deel te nemen aan deze handelingen 

en activiteiten. Individuele collegeleden zijn vrij 

deel te nemen, maar zullen daartoe niet worden 

verplicht.

Waarderen zondagsrust
 

Het waarderen van de zondagsrust is het uitgangspunt. In het college maken wij ruimte en gelegenheid 
om hierop regelmatig te reflecteren en, indien nodig, naar aanleiding van actualiteiten hierover intern 
en extern het gesprek aan te gaan. Aan de in 2019 ontstane praktijk wordt in principe niet getornd.

Wij erkennen de gevoeligheid van dit onderwerp 

bij Krimpense inwoners, en spreken daarom 

bijvoorbeeld niet over zondagsvrijheid. We willen 

voorkomen dat de discussie over dit onderwerp 

leidt tot polarisering in Krimpen aan den IJssel. 

De zondagsopenstelling van winkels in 

Krimpen wordt geëvalueerd, met evenzeer 

als uitgangspunt de waardering voor de 

zondagsrust. Dit blijkt uit de omgang met de 

resultaten van de evaluatie zoals op pagina 13 

wordt beschreven.

Er komen geen nieuwe evenementen op 

zondag ten opzichte van de huidige situatie. 

De situatie blijft de praktijk zoals in 2019. 

Vergunningsplichtige evenementen kunnen niet 

doorlopen na zaterdagavond 24.00 uur. Is dat 

toch gewenst, dan is een optie het evenement 

te verplaatsen naar de vrijdagavond.

Uitgangspunt is verder dat in opdracht van de 

gemeente geen werkzaamheden op zondag 

worden uitgevoerd.



E
V

E
N

W
IC

H
T

IG
 D

O
O

R
 D

E
 C

R
IS

IS

E
V

E
N

W
IC

H
T

IG
 D

O
O

R
 D

E
 C

R
IS

IS

10 11

Inclusie
 

Het bevorderen van een respectvolle omgang met elkaar binnen de Krimpense 
gemeenschap zal worden voortgezet. Iedere inwoner mag er zijn. Iemands 
leeftijd, religie, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, inkomen, politieke 
voorkeur, visie op de samenleving, gender, talenten of beperkingen mag geen 
reden zijn tot onverdraagzaamheid jegens of uitsluiting van de ander.

De coalitiepartijen geven hierin het voorbeeld 

en willen de verbinding zoeken met de overige 

partijen in de raad.

In de achterliggende periode is op verschillende 

manieren gepoogd om aandacht te geven 

aan het onderwerp inclusie binnen de 

Krimpense gemeenschap. Ook zijn er vanuit 

de gemeenteraad diverse initiatieven geweest 

om de positie van mensen met een LHBTI-

achtergrond voor het voetlicht te brengen.

De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft 

reeds een aantal jaren vorm aan inclusie 

en is één van de 25 koplopergemeenten 

bij de invulling van inclusie op grond van 

het VN-Verdrag Gehandicapten. Zie: www.

vng.nl/vn-verdrag-handicap. Met een 

ambassadeursnetwerk, een koplopersgroep, 

de inclusieve tafels, de Dynamische 

inclusieve werkagenda en de functie van 

koplopergemeente heeft Krimpen een goede 

infrastructuur om het thema inclusie invulling 

te geven. Net als onder het vorige college wordt, 

samen met de inwoners, scholen, ondernemers, 

lokale maatschappelijke organisaties/

verenigingen en ervaringsdeskundigen, 

gewerkt aan de inclusieve samenleving, waarin 

ook aandacht is voor seksuele diversiteit. 

De Regenboogagenda die door het vorige 

college is toegezegd, wordt geïntegreerd in de 

Dynamische Inclusieve Agenda als onderdeel 

van het Beleidsplan Sociaal Domein.

De gemeente neemt een leidende rol in het 

stimuleren van de dialoog binnen de Krimpense 

gemeenschap, zoals bijvoorbeeld de scholen en 

maatschappelijke organisaties/verenigingen.  

Het is belangrijk om met inwoners in gesprek te 

blijven om van hen te horen hoe zij inclusiviteit 

ervaren. Hierbij willen we schotten en drempels 

zichtbaar maken die inwoners ervaren als ze 

mee willen doen. Deze schotten en drempels 

proberen we samen met inwoners en partners 

weg te nemen of te verminderen.

Doelstellingen
 

Dit tweede deel van het coalitieprogramma 
bevat de doelstellingen die wij willen nastreven 

in de resterende bestuursperiode.
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Evaluatie zondagsopenstelling
 

De huidige zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd. Dit gebeurt 
door een extern gespecialiseerd bureau. Opdracht zal zijn een draagvlakmeting 
onder inwoners, ondernemers (zowel ondernemers die zondags open zijn als 
die niet open zijn) en het personeel van de ondernemers. Voor iedere groep 
stellen wij een aparte evaluatie op, zowel achteruit- als vooruitkijkend.

Het onderzoek richt zich op de 

economische impact, de sociale, 

maatschappelijke en duurzame gevolgen 

van de zondagsopenstelling. Ook hier wordt 

onderscheid gemaakt tussen de ondernemers 

die open zijn en die niet open zijn.

Wij zoeken respondenten evenredig en 

evenwichtig in onze gemeente en streven 

daarmee een goede afspiegeling van onze 

samenleving na. Voor de inwoners kunnen 

wij kiezen voor een aselecte steekproef. 

Deelnemers kunnen via een brief uitgenodigd 

worden om vervolgens via internet aan de 

evaluatie deel te nemen. Wij willen voorkomen 

dat men meerdere stemmen kan uitbrengen. 

De ondernemers en hun personeel kunnen wij 

allemaal uitnodigen de evaluatie in te vullen. 

De huidige Verordening Winkeltijden wordt 

gehandhaafd, tenzij het resultaat van de 

evaluatie aanleiding geeft tot wijziging. Echter, 

het resultaat van de evaluatie:

     zal in deze coalitieperiode niet leiden tot  

     verruiming van de zondagsopenstelling

     kan wel leiden tot beperking van de huidige  

     situatie, indien uit de evaluatie blijkt dat hier  

     in de Krimpense gemeenschap breed  

     draagvlak voor is;

     kan nooit leiden tot enige vorm van  

     verplichting van winkeliers om op zondag  

     open te gaan.

Een ander punt is de ervaren overlast door 

het op zondag bevoorraden van winkels. 

Met winkeliers zal worden besproken hoe 

de bevoorrading met minder overlast kan 

plaatsvinden.

Respectvol taalgebruik
 

Wij besteden gerichte aandacht aan het bevorderen van respectvol taalgebruik 
en het tegengaan van kwetsend taalgebruik; in de dagelijkse omgang op straat 
en ook in de social media. Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden binnen 
de gemeentelijke bevoegdheden liggen om krenkende reclame in of aan de 
openbare ruimte tegen te gaan. In het college maken we ruimte en gelegenheid 
om regelmatig hierop te reflecteren en indien nodig (bij actualiteiten) hierover 
intern en extern het gesprek aan te gaan. In de raad zal dit thema actief worden 
uitgedragen.

i.  

ii.  

iii.  
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Integraal onderwijshuisvestingsplan 

Om hun kans op duurzaam werk te vergroten, 

verdienen de inwoners een goede basis vanuit 

het onderwijs. Naast de ondersteuning via de 

onderwijshuisvesting is het in stand houden 

van voldoende onderwijs voor de verschillende 

doelgroepen binnen de gemeente daarvoor 

een voorwaarde. Wij ondersteunen vragen om 

uitbreiding van het onderwijs voor doelgroepen 

in Krimpen. Het initiatief voor de vestiging van 

een (reformatorische) scholengemeenschap 

(VMBO, HAVO, VWO) treden wij welwillend 

tegemoet. Kinderen in de basisschoolleeftijd 

die zijn aangewezen op het volgen van speciaal 

onderwijs, kunnen momenteel voor dit type 

onderwijs niet terecht binnen onze eigen 

gemeentegrenzen. Deze kinderen moeten elke 

dag de brug over. De jongere kinderen met 

taxivervoer en de oudere kinderen met de fiets. 

Daarom wordt er constructief meegewerkt 

aan het initiatief van de Vereniging tot het 

verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag om meer-inclusief basisonderwijs 

te realiseren in onze gemeente. Voor de 

betreffende kinderen is er dan veel minder 

reistijd en blijft er tijd over om met kinderen uit 

de woonomgeving te spelen. 

Voor leerlingen in de leeftijd 12-16 jaar is er in 

Krimpen aan den IJssel geen mogelijkheid om 

onderwijs te volgen op het niveau VMBO Basis/

Kader. Indien scholen in Krimpen aan den IJssel 

overwegen voor deze twee niveaus een licentie 

aan te vragen dan ondersteunen wij dit van 

harte. Voor een grote groep leerlingen wordt 

dan de reistijd naar school een stuk korter. De 

maakindustrie in Krimpen zoekt personeel dat 

op deze wijze is opgeleid.

Toekomst DCV 

De problematiek van de ontwikkeling van de 

sportlocatie DCV is recent in beeld gebracht en 

informatief met de gemeenteraad gedeeld. Een 

oplossingsrichting met een toekomstbestendig 

plan is er nog niet gevonden. Dit komt onder 

andere doordat de business cases van 

meerdere uitgewerkte scenario’s nog verre van 

sluitend zijn. Wij weten ons hier aanspreekbaar 

en zullen ons pro-actief opstellen. Wij zetten 

de inzet van capaciteit voor het bespoedigen 

van de planvorming dan ook door. Wij willen 

wegens onze betrokkenheid bij de buitensport 

en de ruimtelijke ordening een bijdrage leveren 

aan het afronden van het onderzoek naar het 

realiseren van verbeteringen op de sportlocatie 

DCV, indien het onderzoek leidt tot een haalbare 

businesscase. Met het (nieuw samengesteld) 

bestuur van DCV vervolgen wij hierover het 

gesprek. Wel ligt de eerste verantwoordelijkheid 

hiervoor bij de sportverenigingen zelf.

Projecten
 

Centrum-Zuid

Een integrale maar qua uitvoering gefaseerde 

gebiedsontwikkeling voor deze centrumlocatie 

is in vergevorderde voorbereiding. De eerste 

contouren zijn met de raad gedeeld. De 

locatie Centrum-Zuid, gelegen aan de entree 

van de gemeente, is van grote betekenis. Wij 

willen als gemeente samen met de andere 

hoofdrolspelers de richting bepalen waarin 

het centrum zich verder kan ontwikkelen. 

Een revitalisering van het centrum is een 

randvoorwaarde voor de lokale economie. 

Bij de herziening van de centrumvisie die 

hiervoor nodig is betrekken wij omwonenden. 

Hoge ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt, 

alsook een representatief, duurzaam en op 

de toekomst gericht planontwerp. Wij denken 

aan het aanbrengen van voorzieningen voor 

duurzame energie zoals zonnepanelen en 

warmte-koude opslag. De inzet is een minnelijke 

verwerving van particuliere eigendommen, om 

een ruimtelijk samenhangend plan te maken. Wij 

zetten ons in het woonprogramma maximaal in 

om jongeren te huisvesten, door aanvullende 

woningen voor jongeren te creëren en door 

doorstroming. Wij willen voldoen aan het in 

de concept Woonvisie genoemde percentage 

sociale huurwoningen. Ook willen wij 

tegemoetkomen aan de vraag naar geclusterd 

wonen voor ouderen. In de toewijzing/verkoop 

wordt voorrang gegeven aan de eigen inwoners.

 

Grote Kruising en infrastructuur

De uitvoering en nadere besluitvorming van dit 

grote project verlopen volgens het daarvoor 

uitgezette en met de raad gecommuniceerde 

tijdspad. Met de gemeenteraad wordt 

(opnieuw) bezien hoe wij de raad bij dit 

project betrekken. De communicatie over dit 

project met de gemeenteraad, inwoners en 

andere belanghebbenden is een speerpunt. 

Wij leveren maximale inspanning om de 

gewenste financiële en inhoudelijke bijdragen 

te verzekeren van alle betrokken instanties. 

De Provincie en de gemeente zijn in gesprek 

met de aanwonenden van de N210 ten oosten 

van de Grote Kruising over een geluidsscherm 

langs de provinciale weg. Wij zetten dit traject 

krachtig voort, en staan welwillend tegenover 

de vraag van de provincie om mee te betalen. 

De mate waarin de gemeente meebetaalt staat 

nog ter discussie. 

Wij zijn en blijven in gesprek met het 

Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) om op de kortst 

mogelijke termijn te komen tot een overdracht 

van de nu in beheer zijnde wegen bij HHSK aan 

Krimpen aan den IJssel. De provinciale wegen 

binnen de gemeentegrens van Krimpen aan 

den IJssel willen we graag overdragen aan de 

Provincie Zuid-Holland. 
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Panorama Krimpenerwaard
De eind 2018 gepresenteerde ‘Strategische 

Agenda Krimpenerwaard’ (www.

panoramakrimpenerwaard.nl) heeft (nog) niet 

geleid tot een integraal uitvoeringsprogramma. 

Met de gemeente Krimpenerwaard en de 

Provincie zullen wij bespreken of wij de destijds 

beoogde gezamenlijke aanpak nog steeds 

willen, en zo ja, hoe we deze willen vormgeven. 

 

Veiligheid
Buitengewone opsporingsambtenaren 

(BOA’s) hebben een belangrijke plaats in 

het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De 

organisatie en wijze van handhavend optreden 

moet blijvend aansluiten op de Krimpense 

samenleving. Op basis van een evaluatie van 

de huidige inzet zullen wij bepalen op welke 

onderwerpen de BOA’s specifiek zullen worden 

ingezet en welke (eventueel aanvullende) 

capaciteit daarvoor nodig is. 

Wij spannen ons ervoor in dat het aantal 

wijkagenten op een voor Krimpen goed niveau 

blijft. Belangrijk is dat de wijkagenten zichtbaar 

aanwezig zijn om de belangrijke contacten 

met de burgers te kunnen onderhouden. Ook 

de preventieve rol van de wijkagenten willen 

wij nader invullen. Wij stimuleren een actieve 

burgerparticipatie bij het bevorderen van het 

gevoel van veiligheid en het voorkómen dan wel 

oplossen van criminaliteit. Het vergroten van de 

bewustwording en van de aangiftebereidheid 

zijn hier onderdeel van. 

Wij willen actief bevorderen dat ambulances en 

brandweer de aanrijtijden verbeteren. 

Duurzaamheid
Ons uitgangspunt is een optimale invulling 

van duurzaamheid bij de gemeentelijke 

activiteiten. Wij staan positief ten opzichte 

van plannen voor het realiseren van 

duurzame woningen. Wij streven een 

wijkgerichte aanpak na. Voor het realiseren 

van wijken met eigen energie willen wij 

alternatieve energiebronnen verkennen. 

Voor de ontwikkeling in de Stormpolder 

zien wij graag ondernemingen met 

aantoonbare aandacht voor het milieu en 

duurzaamheid. Wij blijven de grote thema’s 

(zoals: de Regionale Energie Strategie, de 

Duurzaamheidsagenda en de Warmtevisie) 

voortvarend en in gezamenlijkheid met 

andere overheden en maatschappelijke 

partners aanpakken. 

Op basis van realistische doelen handelt 

Krimpen bestuurlijk daadkrachtig, met 

oog op maatschappelijk draagvlak 

en draagkracht van inwoners en 

ondernemers. Wij zetten in op het 

verminderen van energieverbruik en 

het bevorderen van het opwekken van 

duurzame energie. Wij stimuleren en 

faciliteren particuliere initiatieven en 

participatie. Voor de gehele gemeenteraad 

zien wij een belangrijke rol om actief 

betrokken te zijn bij deze grote thema’s 

en plannen te toetsen op realisme en 

haalbaarheid. Om een optimale invulling te 

geven aan dit thema willen wij dat er een 

werkgroep komt bestaande uit leden van 

de gemeenteraad en een collegelid.

(Regionale) samenwerking
Krimpen aan den IJssel handelt positief, 

actief en herkenbaar in de regionale 

samenwerkingsverbanden, vanuit het besef 

dat bundeling van bestuurlijke kracht en 

professionele kennis essentieel is voor de 

opgaven waar de gemeente voor staat. De 

Krimpense belangen voor samenwerking 

worden bij elke samenwerking specifiek 

gemaakt. Krimpen blijft een goede 

verstandhouding en samenwerking zoeken 

met de gemeente Krimpenerwaard om 

elkaar te versterken in de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 

van de gehele Krimpenerwaard. Belangrijk 

onderdeel van de regionale samenwerking is de 

ontsluiting van Krimpen aan den IJssel en de 

Krimpenerwaard via de Algeracorridor. 

Algeracorridor
Heel belangrijk voor Krimpen is dat er groen licht 

is om de knelpunten van de Algeracorridor op te 

lossen in de bereikbaarheid van onze gemeente. 

Dit is een belangrijke stap in de bereikbaarheid 

van onze gemeente. Via de MIRT-verkenning 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 

en Transport) naar de lange-termijnoplossingen 

voor de Algeracorridor hebben Rijk, provincie,  

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

en gemeenten €90 miljoen beschikbaar gesteld 

voor de bereikbaarheid van onze Waard. Wij 

willen ons in de nu gestarte verkenningsfase 

van het MIRT-traject krachtig inzetten voor 

een optimale bereikbaarheid van Krimpen 

aan den IJssel en de Krimpenerwaard. In 

deze verkenningsfase zullen de fietsbrug, 

P+R, sluipverkeer en de samenhang met de 

grote kruising onderdeel zijn. Wij nemen het 

initiatief om alle bestuurlijke participanten 

in een gestructureerd verband en met enige 

regelmaat aan tafel te hebben. Hierdoor wordt 

betrokkenheid en commitment getoond en 

kunnen de Krimpense belangen tijdens alle 

stappen worden geborgd.

Wij willen dat Krimpen aan den IJssel het 

initiatief neemt om voor de Algeracorridor 

(Kralingseplein – rotonde Krimpenerbosweg) 

samen met alle betrokken partijen een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten 

voor beheer en onderhoud van dit traject. De 

betrokken partijen zijn: Rotterdam, Capelle 

aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 

Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, 

Rijkswaterstaat en de MRDH.

Bestuur
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de Coronacrisis te helpen. Daarbij sluiten wij 

aan bij, en maken wij maximaal gebruik van, 

de regelingen die hiervoor vanuit het Rijk 

beschikbaar zijn.

Een krachtig ondernemerschap concentreert 

zich vooral op het industrieterrein Stormpolder, 

Parallelweg, De Krom en het nieuw te 

ontwikkelen Stormpolderdijk (EMK) en in de 

winkelcentra. Voor het in stand houden en 

stimuleren van de werkgelegenheid willen wij 

ruimte bieden aan de ontwikkeling van met 

name het midden- en kleinbedrijf.

Binnen het inkoopbeleid van de gemeente 

voeren we een actief voorkeursbeleid voor 

Krimpense ondernemers, voor zover dit 

mogelijk is binnen wet- en regelgeving en 

geldende aanbestedingsregels. Wij willen de 

mogelijkheden voor het realiseren van een 

ontwikkelprogramma tussen ondernemers, 

startups en studenten nader onderzoeken 

en waar mogelijk stimuleren de verbinding te 

leggen tussen onderwijs en werk.

Mobiliteit
Zoals al bij ‘Projecten’ vermeld streven 

wij uitvoering van de voorgenomen 

werkzaamheden bij de Grote Kruising na 

volgens het reeds uitgezette tijdspad. Voor 

de Algeracorridor (Kralingseplein – rotonde 

Krimpenerbosweg) nemen wij het initiatief 

dat onze gemeente samen met alle betrokken 

partijen een samenwerkingsovereenkomst sluit 

voor beheer en onderhoud van dit traject. Wij 

hebben speciale aandacht voor het fietsverkeer.

Stimuleringsfonds openbaar 
vervoer
Wij willen eenzaamheid onder ouderen 

tegengaan. Wij vinden dat het stimuleren 

van het gebruik van openbaar vervoer 

onder ouderen hieraan kan bijdragen. Met 

ingang van 1 januari 2021 wordt gestart 

met een stimuleringsfonds openbaar 

vervoer voor ouderen. Hiervoor willen 

wij een budget beschikbaar stellen van 

maximaal ca. € 100.000 per jaar, exclusief 

implementatie- en uitvoeringskosten. Met 

dit fonds maken wij het openbaar vervoer 

financieel toegankelijk voor ouderen vanaf 

67 jaar met een inkomen tot maximaal 

120% van de bijstandsnorm. Wij monitoren 

het gebruik en de effecten van dit fonds 

op eenzaamheid, mobiliteit van ouderen 

en de dienstverlening door de belbus, 

zodat voor een optimaal resultaat tijdig 

kan worden bijgestuurd.  

Sport
Sportvoorzieningen versterken de eigen 

kracht van jong en oud binnen Krimpen 

en bevorderen direct of indirect de 

zelfredzaamheid. Basisvoorzieningen op 

het gebied van sport en cultuur bieden 

mensen de mogelijkheid om in contact 

te komen met anderen, om mee te doen 

aan de samenleving en talenten te 

ontdekken en ontwikkelen. Mede door 

het uitvoeren van ‘het sportakkoord’ 

willen wij ons inzetten voor een gezond 

verenigingsleven en sportklimaat in de 

gemeente.

De Tuyter
De ontwikkeling van De Tuyter tot een 

cultuurhuis versterkt de verbinding van 

het aanbod en de samenwerking tussen de 

gebruikers. Uitgangspunt is het aanbieden 

van een gevarieerd cultureel programma 

voor de lokale behoefte, waarbij wij 

toewerken naar verzelfstandiging van de 

Stichting Cultuurwerkplaats. De Tuyter heeft 

verschillende gebruikers. Wij willen een betere 

samenwerking tussen de gebruikers en 

coördinatie van het gebruik de mogelijkheden 

en het gebruik van de Tuyter beter kunnen. Wij 

willen het plein voor De Tuyter geschikt maken  

voor kleine activiteiten, inclusief terras.

Cultuur
De behoefte aan evenementen vraagt een 

goed ingericht evenemententerrein en 

een laagdrempelig vergunningsbeleid voor 

met name kleinschalige evenementen. Wij 

willen een versoepeling van de criteria van 

evenementenvergunningen voor kleinschalige 

evenementen. Het Krimpen Festival verbindt 

sinds 2015 inwoners, (sport)verenigingen, 

culturele –, maatschappelijke organisaties en 

(lokale) muziek. Daarbij willen we dit festival, 

voor en door Krimpenaren, in ere herstellen 

en de continuïteit te garanderen door een 

meerjarige verbintenis (inclusief financiële 

afspraken) aan gaan met Krimpen Presents.

Wonen
Wij willen dat het mogelijk blijft om in alle 

levensfasen in Krimpen aan den IJssel te 

(blijven) wonen. Dit is onze wens in het 

algemeen, en zeker bij de totstandkoming van 

Centrum-Zuid (zie ‘Projecten’) maar dit geldt 

ook algemener. Bij alle planvorming houden 

wij rekening met de woonruimteverdeling in 

het concept Woonvisie. De nadruk moet liggen 

op kwaliteit en het bouwen voor specifieke 

doelgroepen, zoals woningen voor starters 

(jongeren) en levensbestendige woningen 

voor ouderen. Wij houden rekening met de 

betaalbaarheid, met name om langdurige 

leegstand te voorkomen. Wij willen de 

wachttijden voor een woning verminderen en 

de doorstroming bevorderen en streven ernaar 

startersleningen structureel te verstrekken.

Economie
Door de Coronacrisis verliezen veel werknemers 

hun baan. Hierdoor kloppen steeds meer 

mensen aan bij de GR IJsselgemeenten. Ook 

jongeren, die nog maar kort deelnemen aan 

het arbeidsproces worden hard geraakt. Om 

een maximale kans op een baan te garanderen 

willen wij deze groeiende groep werkzoekenden 

intensief en op maat begeleiden totdat nieuw of 

ander werk is gevonden. 

Verschillende ondernemers hebben steeds 

meer moeite om het hoofd boven water te 

houden. Sommigen vrezen een faillissement als 

de maatregelen langere tijd van kracht blijven. 

Wij onderhouden een goede samenwerking 

tussen de gemeente en diverse (externe) 

organisaties zoals de Ondernemerskring 

Krimpen aan den IJssel, ZZP Krimpenerwaard 

en de winkeliersverenigingen. In samenspraak 

stellen we een concreet actieprogramma op 

om de Krimpense ondernemer door en uit 

Samenleven
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Financieel beleid
De impact van het Coronavirus heeft grote 

gevolgen voor de financiële positie van de 

gemeente. De mogelijkheden voor het voeren 

van nieuw beleid zijn dan ook beperkt. We 

zoeken actief naar de mogelijkheden die 

andere bestuursgremia ons financieel te bieden 

hebben. De financiële fitheid van de gemeente 

is beter houdbaar door een strak financieel 

beleid gericht op de dienstverlening aan de 

inwoners. De (algemene) reserves zullen tot een 

behoorlijk niveau worden aangevuld.

Enecogelden
De opbrengst van de verkochte aandelen 

Eneco biedt interessante nieuwe financiële 

mogelijkheden. Wij willen de (algemene) 

reserves, die aanmerkelijk zijn teruggelopen, 

tot een behoorlijk niveau aanvullen. Ook 

willen wij het structurele tekort aanzuiveren 

dat in de jaarbegroting ontstaat als 

gevolg van het weggevallen dividend. Het 

weerstandsvermogen is hierbij leidend. Voorts 

willen wij deze gelden zodanig gebruiken 

dat zij de investeringscapaciteit van de 

gemeente vergroten. Voor de investeringen 

zijn onderwerpen van duurzaamheid 

of ter versterking van de economische 

structuur nadrukkelijk in beeld. Wij vragen de 

gemeenteraad een werkgroep van raadsleden 

te benoemen, die een samenhangend en 

integraal besluit over de bestemming van de 

Enecogelden gaat voorbereiden.

Financiën 
 

Beleidsplan Sociaal Domein
De uitvoering van het beleidsplan Sociaal 

Domein is gericht op het bereiken van een 

inclusieve samenleving. Binnen het sociaal 

domein streven we naar een Krimpen aan den 

IJssel zonder armoede en eenzaamheid. Bij de 

schuldhulpverlening willen we meer aandacht 

voor preventie en nazorg. De uitvoering van de 

de wet op Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO), De Participatiewet 

en de inburgering dienen op zo’n kwalitatief 

niveau te zijn dat voldoende maatschappelijke 

participatie in de samenleving kan ontstaan. 

Op die wijze past deze uitvoering in het streven 

naar een inclusieve samenleving. 

Veel Krimpenaren ervaren de gevolgen van de 

Coronacrisis aan den lijve. Onze inspanningen 

zijn erop gericht de zelfredzaamheid van de 

inwoners en ondernemers in Krimpen aan 

den IJssel te ondersteunen en te herstellen. 

Grote inspanningen zijn gericht op steun aan 

de inwoners die hierdoor financieel hard zijn 

getroffen. Daarnaast heeft de Coronacrisis ook 

in directe en indirecte zin een grote psychische 

en psychosociale impact in op de Krimpense 

inwoners. De grootte en de reikwijdte van deze 

immateriële gevolgen zijn op dit moment nog 

niet te overzien. Wel houden we er rekening 

mee dat deze gevolgen ontegenzeggelijk zullen 

leiden tot een groter beroep op gemeentelijke 

zorg en ondersteuning. 

Wij voeren een actief vrijwilligersbeleid, voor de 

waardering van vrijwilligers en mantelzorgers 

en het stimuleren van vrijwilligerswerk door de 

inwoners van Krimpen aan den IJssel. 

Organisatie Sociaal Domein
De benodigde zorg en ondersteuning 

wordt integraal, ‘ontschot’ en waar nodig 

op maat georganiseerd. Dit betekent een 

multidisciplinaire aanpak van de problemen 

en het zoveel als mogelijk probleemgericht 

inzetten van de middelen, ook als dit inzet 

vanuit verschillende budgetten noodzakelijk 

maakt. Daarbij kijken we ook op welke wijze de 

cliënt vanuit zijn eigen netwerk dan wel naar 

eigen draagkracht hieraan kan bijdragen en hoe 

de Krimpense samenleving daarbij kan helpen.

Het Wmo-abonnementstarief schrijft zaken 

voor, maar toch gaan we de (wettelijke) 

mogelijkheden onderzoeken om inwoners 

naar draagkracht bij te laten dragen aan 

de vormgeving van de benodigde zorg of 

ondersteuning. Ook willen wij voortdurend de 

mogelijkheden verkennen om de zorg efficiënter 

te organiseren en de maatschappelijke 

organisaties in het voorliggend veld beter te 

benutten. 

Met de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) blijven we in 

gesprek over de wijze waarop de regionale 

samenwerking op het terrein van 

specialistische jeugdhulp op organisatorisch 

dan wel op financieel vlak kan worden verbeterd 

en geoptimaliseerd. De Krimpense belangen zijn 

hierin leidend. 

De uitvoering van enkele (zorg)taken van de 

gemeente vanuit het gezondheidscentrum 

wordt gecontinueerd. Binnen het sociaal 

domein geven we prioriteit aan strakke 

budgetbeheersing. Met leveranciers en 

uitvoerders maken we strakke afspraken over 

declaraties en betalingen.

Sociaal domein
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Wethouderkandidaten 

In december 2019 is een coalitiebreuk ontstaan, waardoor het huidige college 
demissionair is geworden. Hierdoor zijn nieuwe onderhandelingen ontstaan, met 
als uitgangspunt een nieuwe coalitie te vormen. Tevens zijn we geconfronteerd 
met een onverwachtse pandemie.

Deze tijd vraagt om een stabiel bestuur waarmee wij rust creëren en waarin 
stabiliteit en verbinding de boventoon voeren.

Om in deze behoefte te kunnen voldoen, heeft 

deze nieuwe coalitie specifiek gekeken naar 

wethouderkandidaten die voldoen aan deze 

vraag.

De coalitiepartijen presenteren wethouders met 

bestuurlijke ervaring, die in staat zijn stabiliteit 

en rust te brengen en in verbinding te opereren. 

In verbinding met de gemeenteraad, maar 

ook met de ambtenaren en de inwoners van 

Krimpen.

Wij hebben tevens gekeken naar 

het competentieprofiel dat de 

Wethoudersvereniging kent. Hierin staat 

benoemd over welke competenties een 

wethouder dient te beschikken om ‘het vak’ 

goed uit te oefenen. Het gaat om de volgende 

negen competenties: analytisch vermogen, 

oordeelsvorming, overtuigingskracht, 

inlevingsvermogen, onderhandelen, 

politieke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, 

samenwerken en sturend vermogen.

De vier wethouderkandidaten zijn allen 

reeds werkzaam in een politiek-bestuurlijke 

omgeving, waarin voorliggende competenties 

ook van hen werden gevraagd. In hun 

huidige of eerdere functie(s) hebben zij deze 

competenties (verder) ontwikkeld.

Dit neemt niet weg dat allen er voor open 

staan om ook in de functie van wethouder hun 

competenties via opleiding, coaching, intervisie, 

etcetera verder te ontwikkelen.

Ook hebben we gekeken naar de inhoudelijke 

kennis van zaken, zodat een minimale inwerktijd 

vereist is. 

Alle kandidaten hebben affiniteit met én 

inhoudelijke kennis van zaken over de 

onderwerpen van hun portefeuille en ze 

beschikken over relevante netwerken die 

hen hier bij ondersteunen. Ook hebben zij 

aantoonbaar ervaring met het omgaan met 

complexe vraagstukken in complexe situaties.

Voorts hebben alle wethouderkandidaten 

ruime ervaring met het aansturen van dan wel 

het werken binnen een politiek-bestuurlijke /

ambtelijke organisatie.

Tot slot: de integriteit van de kandidaten is in 

hun huidige of eerdere functies reeds stevig 

aan toetsing onderhevig. Vanzelfsprekend zijn 

zij bereid zich daarop bij aantreden nader te 

laten ondervragen. Ook hebben alle wethouders 

in diverse rollen assessments moeten 

ondergaan. De bereidheid om dit wederom te 

doen is bij alle wethouderkandidaten meer dan 

aanwezig, indien dit gewenst blijkt.
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Portefeuilleverdeling

Korte toelichting over de portefeuilleverdeling.

Hugo van der Wal (1,0 fte)

Geboren en getogen in Krimpen aan den IJssel, getrouwd met Willy en 

vader van twee zonen en twee dochters. Werkte jarenlang in politiek-

Den Haag – Tweede Kamer en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport -, maar kent door zijn werkervaring in de gehandicaptensector 

ook de wereld van de (langdurige) zorg van binnenuit. Van 2007 tot 

2014 was Hugo lid van de Wmo-Adviesraad Krimpen aan den IJssel (nu: 

Adviesraad Sociaal Domein). In 2014 werd hij burgerraadslid en lid van de 

Commissie Bezwaarschriften. In 2018 werd hij lid van de gemeenteraad. 

Betrokkenheid bij en zorg voor kwetsbaren is een rode draad die door veel 

van Hugo’s maatschappelijke activiteiten loopt. 

De portefeuille van Hugo bevat de volgende onderwerpen: 

1. WMO

2. Jeugdzorg

3. Volksgezondheid 

4. Vrijwilligersbeleid (o.a. mantelzorg)

5. Wonen

Anthon Timm (1,0 fte) 

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. Van 

2014 tot 2018 was hij gemeenteraadslid; vanaf 2015 als fractievoorzitter. 

In 2018 werd hij wethouder. Anthon is een liberaal in hart en nieren. Hij 

vertegenwoordigt de liberale kernwaarde verantwoordelijkheid, sociale 

rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Anthon neemt de volgende onderwerpen voor zijn rekening:
1. Economie 
2. Werk en inkomen
3. Participatiewet 
4. Maritieme maakindustrie 
5. Bereikbaarheid en mobiliteit 
6. Vergunningverlening, handhaving en toezicht
7. Afvalinzameling
8. Monumentenzorg 
9. Streekarchief
10. Inkoopbeleid gemeente 

11. ICT
12. DCMR
13. MRDH : Economisch vestigingsbeleid
14. Project: Centrumplan
15. Project: Grote kruising 

Daarnaast wordt Anthon wijkwethouder van 
Langeland en Boveneind, en wordt hij 2e 
locoburgemeester.

Daarnaast wordt Hugo wijkwethouder van 

Oud Krimpen en Lansingh-Zuid, en wordt hij 

1e locoburgemeester.

Burgemeester 1. Openbare orde en veiligheid

2. Personeel en organisatie

Coen Derickx (0,8 fte)

Woont al zo'n 20 jaar met zijn vrouw Ingrid in Krimpen aan den IJssel. 

Zijn dochter Shirti is er opgegroeid. In zijn werk is Coen al 40 jaar als 

leidinggevende en adviseur actief in het openbaar bestuur. De afgelopen 

10 jaar is hij betrokken geraakt bij het bestuur in Krimpen aan den IJssel. 

Coen wil als wethouder in de mooie gemeenschap van Krimpen aan den 

IJssel voor alle Krimpenaren van waarde zijn. Hij gaat de uitdagingen 

in zijn portefeuille graag aan, en is benieuwd naar de ideeën en 

mogelijkheden binnen de Krimpense gemeenschap.

Coen gaat de komende tijd werken aan:

1. Sport

2. Cultuur

3. Participatie / diversiteit

4. Jeugd- en jongerenwerk  

5. Natuur en recreatie

6. Buitenruimte

Wubbo Tempel (0,8 fte)

Woont in Rotterdam, is getrouwd met Conny met wie hij twee zoons, twee 

dochters, vier schoonkinderen en één kleinzoon deelt. Wubbo studeerde 

in Wageningen en werkte bij NRC Handelsblad en Elsevier. Sinds 2006 

is Wubbo politiek actief. Eerst als fractievoorzitter in de Rotterdamse 

deelgemeente Overschie en in de Rotterdamse gemeenteraad, later 

als wethouder in Korendijk (Hoeksche Waard) en als waarnemend 

burgemeester in Hellevoetsluis. Wubbo is nu gemeentesecretaris in 

Oudewater maar die baan zegt hij op voor het wethouderschap. 

Wubbo gaat zich inzetten voor:

1. Onderwijs

2. Financiën

3. Grondbedrijf en MPG 

4. MRDH : vervoersautoriteit / MIRT / Regionale Infra 

5. Vastgoed  

6. Energietransitie 

7. Duurzaamheid

8. Project: Stormpolderdijk

9. Project: Van Duyvendijk

10. Project: Strategisch beheer  

 infrastructuur Algerazone

Daarnaast wordt Wubbo wijkwethouder van 

Kortland-Noord en 3e locoburgemeester.

3. Dienstverlening

4. Voorlichting en representatie

7. Ruimtelijke ordening

8. Omgevingswet

9. Project: Panorama Krimpenerwaard

 

Daarnaast wordt Coen wijkwethouder van 

Kortland-Zuid en 4e locoburgemeester.
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Handtekeningen
Rechts staan de handtekeningen van alle 

fractievoorzitters. Dit zijn de fracties van SGP, 
VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en 

PvdA, die samen de nieuwe coalitie vormen.

Fractievoorzitter SGP, Arrèn van Tienhoven 

Fractievoorzitter VVD, Sharon Tollenaar 

Fractievoorzitter Krimpens Belang, Sethi Plaisier

Fractievoorzitter CDA, Gerrit Jan Miedema 

Fractievoorzitter Christen Unie, Reinier Cornet 

Fractievoorzitter PvdA, Coen Derickx 



Websites

krimpenaandenijssel.sgp.nl

krimpenaandenijssel.vvd.nl

krimpens-belang.nl

cdakrimpen.nl

krimpenaandenijssel.christenunie.nl

krimpenaandenijssel.pvda.nl

Vormgeving en opmaak:


