
Bijdrage PvdA

Kaderbrief "Samen zijn we Alblasserdam" Is zo als gemeld een uitwerking van het in onze 
ogen magere Coalitieakkoord. Een akkoord waarin essentiële zaken gewoon ontbreken. En 
dus in deze kaderbrief ons weer in het ongewisse laat. 

Hoe wordt het beleid van deze coalitie op hun wettelijke taken. Niets over de WMO, die 
door de vergrijzing en het door regeringsbeslissingen oneigenlijk gebruik van met name de 
huishoudelijke zorg uit de hand gaat lopen. 

Deze week nog publiceerde minister Helder haar plannen rondom ouderen zorg, waarbij oa 
het los laten van de zwaar bevochte personeelsprobleem in de verpleegzorg. De impact die 
dit zal hebben op met name de mantelzorg zal groot zijn. Maar de mantelzorger is niet 
interessant voor deze coalitie. Daar waar wij in het verleden met name de CDA konden 
vinden om hier een goed sociale politiek in te voeren hoeft Alblasserdam niet meer op deze 
partij te rekenen. 

Deze wettelijke taak van deze gemeente naar onze Alblasserdamse  inwoners, een van de 
hoogste uitgaven die deze gemeente heeft, de WMO, staat wederom niet vermeld in de 
financiële uitwerking van het akkoord. Niets over het Maatschappelijk verantwoordt inkopen
JEUGDZORG en WMO die in werking is getreden op 1 juli 2022, niets over de financiële 
consequenties over het oplopen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. 

Waar de inwoners van Alblasserdam wel zekerheid over krijgen is de verhoging van de OZB, 
hier moet 5 ton extra mee worden binnen gehengeld, waar zijn de tijden dat er partijen 
waren die van zo’n beslissing de vlekken in de nek kregen. Waar de Alblasserdamse 
bevolking zekerheid over krijgt is dat het afvalverwerking 2 ton extra gaat kosten, geen plan 
hoe je het zou kunnen bepreken, nee gewoon binnen hengelen.

Waar het aan besteed wordt? Aan de heilig graal van deze coalitie: de buitenruimte. In 
politiek jargon heet dit type coalitieakkoord ook wel een lantaarnpaalakkoord. Volop de 
schijnwerpers op Schoon en schijn maar geen focus op de echte problemen. 
Zijn wij tegen budget erbij voor de buitenruimte? Dat is niet gezegd, maar het klakkeloos, 
zonder onderbouwde plannen en doelen, hoe die buitenruimte er nu echt moet uitzien is 
het uittrekken van een extra 1, 5 miljoen gedurende 8 jaar een visieloze bodemloze put. 
Waar is de bereikbaarheid in deze plannen voor de gehandicapte burger, waar is de 
aandacht voor extra gezondheidsheids preventie zaken als fitness toestellen in elke wijk. 
Waar is de aandacht voor dier en mens en de sociale functie die dit heeft. U zult bij het 
uitwerken van het coalitieakkoord naar een coaltieprogramma echt met een beter vizie 
document moeten komen. 

Aan cultuur heeft deze coalitie voorlopig geen boodschap, geen woord hierover in deze 
kaderbrief. ook niet na de noodkreet die muziekvereniging Soli Deo Gloria, die de uitwerking 
van de corona als nekslag voor hun jeugdwerk vreest. Cultuur bestaat niet voor deze coalitie.
Wij sluiten ons aan bij de woorden van Henri  Swinkels, bestuurder binnen de cultuur sector 
die stelt Alleen via cultuur kunnen mensen zin geven aan hun leven en aan hun plaats in een 
samenleving. En daarmee is cultuur essentieel voor onze toekomst.



Voor de gemeenschappelijke regelingen word de loper uitgelegd. Onder de mantra inflatie 
mogen zij kritiekloos hun budgetten ophogen. Hier kunnen wij geen genoegen mee nemen, 
u zult kritisch moeten kijken naar deze gezamenlijke regelingen, u zult hier bovenop moeten 
zitten. Het hoge percentage van het totaal budget wat Alblasserdam “uitbesteed” vraagt en 
kritisch begeleiding. 

Kortom: wij kijken uit naar een beter uitgewerkt visie document in de vorm van een coalitie 
programma. De PvdA zal u in de komende weken een tien punten document aanleveren van 
punten van belang voor uw coalitieprogramma, Met vriendelijke groet,
PvdA Alblasserdam 

Wim van Krimpen 


