Voorzitter,
Met het ondertekenen van het coalitieakkoord ‘Daadkracht Dichtbij’ heeft de CDA fractie de
wens uitgesproken te werken aan een gemeente die daadkracht toont en dichtbij haar
inwoners staat. Door met de samenleving samen op te trekken in het uitvoeringsprogramma
‘Nieuw en Anders’ hebben we een groot deel van de opgaven van 10 miljoen, die we bij
aanvang van deze bestuursperiode hadden, al kunnen wegwerken. Dit is vooral te danken
aan de koers die het college heeft vastgehouden, maar ook door de medewerking van de
vele vrijwilligers en professionals in onze gemeente, waarvoor onze dank!
Wij hebben bewondering voor allen die hier zijn tijd en kunnen voor heeft ingezet. Als CDA
zien we hierin de kracht van de samenleving, daar moeten we zuinig op zijn. De vrijwilligers
doen ontzettend veel om onze wijken en kernen draaiende te houden; op sport-, en
cultureel gebied. Het “Nieuw en Anders’ is een nieuwe koers, die veel van hen vraagt: aan
vergadertijd, verslagen en bijeenkomsten. Daarom vragen wij aan ons college: ont-regel de
samenleving! Geef hen geen extra werk, maar laat hen de dingen doen waar ze energie van
krijgen en waardoor ze nieuwe initiatieven ontwikkelen voor de maatschappelijke opgaven,
…zorg dat ze niet afhaken…
Voorzitter,
Het CDA heeft mee mogen schrijven aan de kadernota 2017 die nu voor ons ligt. Wij hebben
met elkaar doorgesproken wat de consequenties zijn van deze keuzes en staan dan ook
achter dit voorstel. We dragen de portefeuillehouders op het goede doen voor onze
gemeente met het beschikbare geld en ook dat wat ze doen, ook goed doen!
Als coalitie hebben we met maatschappelijke organisaties om de tafel gezeten en aan hen
gevraagd hoe zij denken over de ingezette koers. Daarbij werd o.a. aangegeven dat de
andere werkwijze vruchten afwerpt; het een intensief traject is en maar ook dat goede
communicatie lastig is. Men weet elkaar te vinden in de wijk, maar het moet nog verder
ontwikkeld worden. Daar gaan we aan werken met elkaar.
Graag vraagt het CDA aandacht voor een paar onderwerpen.
De omvorming zoals wethouder de Jager en zijn team hebben ingezet in het sociaal domein,
heeft veel bewondering geoogst. Zijn opgaven, om het met het geld te doen die het Rijk
beschikbaar stelt is gelukt. Voor het CDA blijft belangrijk dat ieder de zorg krijgt die hij nodig
heeft en dat eigen regie een uitgangspunt is. De transformatie in de Jeugdzorg is de
volgende grote klus. Hier ligt wel enige zorg; de kwetsbare jeugd is van ons afhankelijk. Het
CDA volgt hierbij ook het uitgangspunt: doen met het geld wat beschikbaar is, maar is bereid
- als blijkt dat de nodige zorg niet kan worden geboden voor het beschikbare budget- met
extra geld bij te sturen.
Zorgen hebben we met zijn allen voor de Participatiewet. De bezuiniging wordt niet gehaald,
dat is jammer, maar het CDA vindt het veel belangrijker dat mensen weer aan het werk
kunnen en / of een zinvolle dagbesteding blijven houden. Vooral de inzet op werk is van
groot belang, wij gunnen ieder een inkomen om goed van te kunnen leven, maar vooral om
een inkomen om de basis op orde te kunnen houden. Als dat klopt, is het welzijn vaak
volgend en hoeft men minder aanspraak te doen op andere voorzieningen. Wij hechten dan
ook veel belang aan het goed neerzetten van het beleid rondom de Participatiewet en de
sociale werkvoorziening.

Voorzitter, We hebben DiVA, de inspiratie van Alphen ; we hebben het Economic
Development Board Alphen , maar is er een visie op ons buitengebied?
Na de fusie is onze omvang ruim 132 km2, waarvan bijna 6 km2 water. Momenteel zijn we
de 3e gemeente qua omvang van prov ZH.
Van deze oppervlakte is het grootste gedeelte landelijk gebied. Velen van ons zien dat als
landschap, anderen natuur, mogelijke bouwlocaties voor woningen en industrie, wegen;
toerisme en recreatie moet er plaatsvinden; het is de oplossing voor onze energie-opgave
voor zonne-akkers, biomassa of windmolens, ook zien we er sociale voorzieningen als
zorgboerderijen en logiefunctie zoals bed and breakfast. Kortom ons buitengebied is als een
kapstok waar je alles aan kunt hangen. Alles kan er plaatsvinden, maar de eigenaren en
ondernemers gebruiken het nu voor hun agrarische ondernemingen en kwekerijen. Zij willen
echter wel zekerheid wat zij in de toekomst mogen blijven doen. En daar is het CDA het mee
eens; het is de hoogste tijd dat we als gemeente een visie op ons buitengebied formuleren,
een stip op de horizon waar we naar toe willen. Nu is alles versnipperd en moet alles
mogelijk zijn. Maar net als geld, kun je het land maar 1x uitgeven. Daarom dragen we het
college op om gezamenlijk - ieder vanuit zijn eigen programma - met de gebruikers aan deze
visie te werken, zodat we voor de volgende kadernota weten waar we met ons buitengebied
naar toe willen en we daar ook een uitvoeringsprogramma voor kunnen vaststellen met
benodigd budget.
Want naast dat er kansen liggen in het buitengebied, zijn er ook bedreigingen:
Asbest: vele schuurtjes en slootkanten bevatten nog asbest. Vanaf januari 2024 is dat
verboden; we zullen moeten inventariseren wat er nog ligt en een stimuleringsmaatregel
moeten starten om aan de opgave te werken.
Ons energievraagstuk: De strategische visie van de gemeente is dat Alphen in 2050 vrij is
van fossiele brandstof en energie-en CO2 neutraal. Maar helaas de windmolens naast de
N11 dreigen te verdwijnen, om dezelfde hoeveelheid groene stroom op te wekken hebben
we wel 100 hectare zonne-akkers nodig, willen we dat? Mag dat op vruchtbare
landbouwgrond of stellen we alleen onrendabele grond ter beschikking? Die discussie
moeten we met elkaar voeren. Vooralsnog roept het CDA wethouder de Leest op om met de
5 agrariërs en Prodeon in gesprek te gaan. Afgelopen dinsdag konden we in de krant lezen
dat de ondernemers evt zelf het windmolenpark willen beheren. Zo niet, dan worden de
molens afgebroken en in Estland weer opgebouwd. Het CDA vindt dat je het goede moet
behouden en ziet graag dat deze windmolens kunnen blijven draaien, voor er andere molens
kunnen komen duurt het zeker 5 jaar.
Overigens zal er de komende tijd zo’n 1500 molens hetzelfde lot wachten, omdat hun
gesubsidieerde draaiuren erop zitten. Misschien kan onze burgemeester in Den Haag nog
eens met bewindslieden gaan praten of we molens, gebouwd met onze belastingcenten op
deze manier willen laten verdwijnen naar het buitenland….
Een andere opgave is water. Het klimaat verandert, de buien worden korter en heftiger, de
bodem daalt en onze zoetwatervoorraad raakt op. Wat betekent dat voor onze gemeente?
En voor onze ondernemers in het landelijk gebied?

Wethouder van As heeft eerder dit jaar al aangezwengeld dat zijn binnenstedelijke ruimte
om te bouwen opraakt. Voorlopig is er nog vraag naar nieuwe woningen, waar gaan we dat
doen? Zoeken we de uitbreiding in een van de polders, in de leegkomende sierteeltbedrijven
in Boskoop of tussen Rijn en spoor? Hier zullen we ook met elkaar een discussie over
moeten voeren.
Ook de claim voor grond voor infrastructuur gaat door, gaan we nu de Maximabrug wordt
geopend door voor een kleine of grote bypass? Voor het CDA is een onderzoek naar deze
mogelijkheden nu op zijn plaats, immers meten is weten. Dan pas kun je een discussie
voeren over wat nodig is of niet.
genoeg om aan de kapstok te hangen.
Tot slot twee opmerkingen:
de openbare ruimte wordt met de Alphense lijn als kader onderhouden. We hebben iets
bezuinigd op onderhoud, maar dat betekent niet dat we ons gebied moeten laten
verloederen. We krijgen momenteel veel klachten dat de bermen slecht worden
bijgehouden. Graag horen we van wethouder Hoekstra hoe dat nu zit met het onderhoud?
Doet hij wel de goede dingen met zijn beschikbaar budget?
Voor impuls dienstverlening wil de burgemeester een structureel vervolg geven aan de pilot
thuisbezorging reisdocumenten en zij vraagt hiervoor 2 ton. De CDA fractie vraagt zich af of
hierover eerst nog een evaluatie plaatsvindt, zodat we horen waarvoor het budget precies
wordt ingezet en voor we deze dienstverlening als vast beleid gaan inzetten.
Tot zover de inbreng van het CDA

