
Laat ik voorop stellen dat wij wonen in een prachtige gemeente. Onze gemeente  heeft door het  vele 

groen vaak nog een dorps karakter. Het groen moet wel bijgehouden worden… vooral de kale 

plekken.   

We hebben vanavond het over de kadernota, maar onze inwoners lezen de kadernota niet; zij lezen 

wel de krantenkoppen: we versoberen de zorg, de huurprijzen gaan omhoog, cultuursubsidies 

worden op 0 gezet terwijl een kunstproject  zo’n 70.000 euro krijgt, er worden vele mensen 

ontslagen en huizen zijn haast onverkoopbaar. Dat leest men wel en dat krijgen we ook terug vanuit 

de kiezer. 

 Nederland zit in een crisis en de bezuinigingen gaan door en door. Voorlopig gaat de storm niet 

liggen. Er is veel onzekerheid. 

Er komt een hoop op de gemeentes af, dat is wel zeker. Dus ook hier in Pijnacker-Nootdorp.  

Wat wil de burger? Een koers, een beetje hoop en vertrouwen dat we eruit komen. Niet sterker, 

beter of rijker? Nee, gewoon eruit komen. Bezuinigen kan, maar dan moet er wel over nagedacht 

zijn. Verantwoord bezuinigen!  Subsidies ineens op 0 zetten is onverantwoord. Wat doet een 

vereniging, wat is de doelstelling, hoeveel mensen maken er gebruik van? Wat is het rendement? Ik 

heb er al een paar stukjes over geschreven op de website van Eerlijk Alternatief. Wat kost iets en wat 

krijgen we ervoor terug? 

Wij moeten zelf ook een goed voorbeeld geven. De kantine in de gemeente moet kiet draaien. De 

recepties in het gemeentehuis moeten sober zijn. Het gemeentehuis moet openblijven tijdens die 

feestjes. Het gaat natuurlijk om maar duizenden euro’s op een miljoenenbegroting maar alle beetjes 

helpen. En het gaat vooral ook om het imago van de politiek. 

Deze kadernota geeft aan dat we lekker alle sores over de schutting gooien na de verkiezingen. Dat is 

jammer. Dat willen mensen niet. Dat verdienen ze ook niet. Het college zegt “dat is voor de volgende 

coalitie”, maar dat is niet eerlijk voor onze inwoners. We moeten niet leven bij de waan van de dag, 

maar moeten keuzes durven te maken. We moeten komen tot een centrale visie die de partijpolitiek 

en verkiezingsretoriek overstijgt. Dát zijn we verplicht aan onze inwoners. 

En weet u… dat willen we hopelijk allemaal!  

Goed, weer even terug naar de kadernota.  Ik wil een aantal wijzigingen voorstellen. 

Eerlijk Alternatief vindt dat kunst even helemaal op 0 gezet moet worden tot 2018. Kunst is wel goed 

hoor maar niet als het niet kan. Wij kunnen niet verkopen dat iemand straks geen thuiszorg krijgt 

terwijl er in de kunst nog tonnen opgaan.  Als ik het thuis krap heb, koop ik ook geen schilderij of een 

leuke vaas. Nee, want de muur moet eerst geschilderd worden en de vaas kan niet eens gevuld 

worden met  bloemen. Eerst de basis en dan het “opleuken”. 

Het jeugd- en jongerenwerk kost meer dan het aantal ton wat begroot is. Eerder ben ik bezig 

geweest wat het kostte. Het was toen een totaal van 1,2 miljoen omdat het bedrag uit diverse  potjes 

(zoals veiligheid) komt. Het totale bedrag krijg ik nog van de wethouder financiën.  

U wil 3,5 ton bezuinigen op cultuur. Maar wat is de impact van het sluiten van bijvoorbeeld de 

bibliotheek in Nootdorp?  100den mensen maken daar gebruik van.  



De Hofnar, de nieuwe Upstairzz, wordt gehuurd van Stichting de Ruif. Dit jongerencentrum was 

overigens 2 jaar dicht en niemand die daar last van had. Ik stel voor 2 ton te bezuinigen op het jeugd- 

en jongerenwerk in plaats van een paar procent. Dit bedrag wil ik ten gunste van cultuur laten 

komen. Cultuur  bezuinigt dan geen 3,5 ton maar 1,5 ton. Iedereen moet immers bezuinigen maar 

wel verantwoord. Donderdag in de vergadering kunnen wij het debat voeren waar het precies naar 

toe moet gaan. 

En dan is er nog asfalt. We gaan allerlei zaken creëren, dus aanpassen, omdat mensen in het verkeer 

zich niet gedragen. Sommige aanpassingen zijn onnodig of niet logisch. We gaan daar na het reces 

over vergaderen. Bij een spijbelend kind volgen er ook geen aanpassingen.  Ik stel voor om 4 ton te 

bezuinigen op de verkeersaanpassingen. Die 4 ton moeten worden gereserveerd voor de uitvoering 

van de 3 decentralisaties. 

Voorzitter, Eerlijk Alternatief heeft ansichtkaarten laten maken en gaat deze gratis verstrekken. Op 

de ansichtkaart staan plaatjes van onze mooie gemeente die ik zelf geschoten heb. Wethouder 

Oudhof, die zelf is opgestapt, gaf op 28 mei aan op twitter (en ik citeer) ”wachtgeld is mooi maar ik 

kan er niet van op vakantie”.  Dat is natuurlijk onzin.  Zo werd het idee geboren van de ansichtkaart. 

Ik bied u zo de ansichtkaart aan als schilderij.  Eerlijk Alternatief  wenst u daarmee alvast een prettige 

vakantie eventueel in onze eigen gemeente. Onze gemeente is namelijk mooi genoeg om daar de 

vakantie in door te brengen.  Zelf doe ik dit al jaren.  

Voorzitter ik rond af.  

Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik een huis heb, mijn dierbaren gezond zijn en daar gaat het uiteindelijk 

om.  We hebben elkaar nu hard nodig en dat kunnen wij in onze hechte dorpse gemeente. Daarvoor 

is eerlijke politiek nodig. Niet elkaars vliegen afvangen, niet elkaar boycotten. Samen kunnen wij de 

krachten bundelen. Een stip aan de horizon zetten. Een koers bepalen. De eerlijke politiek is samen 

met de inwoner aan zet om de crisis te zien als kans in onze mooie gemeente en daar komen we uit!   

Dank u wel. 

  

 


