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05/02/2010 – Week 5 

Politieke vrienden, 

Mijn eerste blog. Vanaf vandaag zal ik elke week een kort beeld geven van 
mijn politieke activiteiten als D66 fractievoorzitter in de gemeentepolitiek in 
Zuidplas. Ik heb geen geheimen voor de rest van Zuidplas dus vandaar mijn 
keuze van het openbare internet en dan kunnen jullie het ook lezen. 

Donderdag 28-1 was er een burgemeesterprofielschetsvergadering. Ik kon er 
niet bij zijn. Uit de notulen bleken geen spannende zaken 

30 januari 3 uur bij reigerhof ´de raad op straat´ gestaan, vele mensen 
gesproken en geïnterviewd en natuurlijk met foto in AD verschenen. 
Geslaagde actie; alleen waren er maar 13 raadsleden en ontbrak de VVD, 
jammer. 

Maandag een stuk op Zuidplasactief over burgerparticipatie geschreven, naar 
diverse telefonisch overleg dit weekend met de bedenkers/eigenaren van 
Zuidplasactief. Ze zijn erg verheugd met ons initiatief, willen graag 
meewerken, geven/gaven ons de scoop. Ik heb aangegeven dat wij met 
regelmaat op zuidplasactief gaan melden. Oproep aan iedereen om bij 
onderwerpen op je vakgebied dit op zuidplasactief te schrijven met natuurlijk 
vermelding dat je van D66 bent. 

Woensdag met Jeroen Wolff de eerste commissie BFB gehad, ondanks maar 
3 onderwerpen werd het toch 22.30 uur. 

Jeroen heeft goed statement gemaakt over strooibeleid, zal ik indien 
noodzakelijk in de gemeenteraad herhalen. 

Verder financieel technisch stuk met goede inbreng Slobbe (SGP), ik had 
vooralsnog niets toe te voegen. 

Tenslotte een verhaal over oud en nieuw. Goede beschouwing van de 
burgemeester, ik heb eigenlijk alleen interesse in de toekomst;  ik heb 
aangegeven benieuwd te zijn naar 2011 ev. Na vergadering met journalist 
gesproken over onze Zuidplasactiefactiviteiten, volgende week stukje in krant. 

Donderdag (4 febr.) samen met Marnix Romph en griffie (met z´n 3en) met 
drie adviesbureaus gesproken over de training begeleiding en assessment 
tijdens de sollicitatiegesprekken met de burgemeester. 19.00 / 22.30 
Uiteindelijk was er met GITP de beste ‘klik’ en zij gaan ons helpen 
(Berenschot en Leeuwendaal zijn afgevallen) 

En tenslotte heb ik zaterdag 6 februari tussen 12.30 en 13.00 uur een 
interview op de locale radio gegeven over ons motie over burgerparticipatie 
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en het initiatief met Zuidplasactief en het betrekken van de burger bij de 
politiek. Ging wel goed geloof ik. 

Oh ja en dan zondag de stukken van de komende gemeenteraad gelezen, 
was nog niet veel. Het college en de coalitie moeten zeker nog op gang 
komen. Ben benieuwd of er nog burgers/insprekers komen? 

goed weekend, 
Rik 
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12/02/2010 – Week 6 

Politieke vrienden, 

Eigenlijk een opvallend rustige week; geen vergaderingen. Ik heb veel tijd 
gehad voor mijn gezin en ben 3x wezen sporten. 

Wel waren er deze week in alle kranten stukjes over onze initiatieven voor 
burgerparticipatie en bij Zuidplasactief. [voor degene die het radio interview 
nog willen horen is er een link op Zuidplas Actief] 

Donderdag (11-2) was er een mail van een bewoonster van het kerkplein in 
Moordrecht; de verlichting werkt al meer dan een maand niet en de gemeente 
is niet genegen dit te maken. Naar aanleiding van dit punt heb ik op 
Zuidplasactief een discussie gestart met als titel: Geeft onze nieuwe 
gemeente Zuidplas thuis? Ben benieuwd of dit reacties zal geven? 

Tenslotte heb ik vrijdag (12-2) de eindconclusie (in concept) geschreven van 
de burgerraadpleging over de toekomstige burgemeester, nadat ik eerder al 
het eerste concept van het algemene deel van het burgemeestersprofiel had 
geschreven. Volgende week donderdag ronden we de profielschets in de 
commissie definitief af! 

Voor volgende week staan er 3 vergaderingen gepland: Maandag de 
Algemene Ledenvergadering van D66 Zuidplas. Dinsdag de raadsvergadering 
en dus Donderdag de profielschetscommissie en daarna lekker een weekje 
vakantie. 

goed weekend, 
Rik 
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19/02/2010 – Week 7 

Politieke vrienden, 

Drie vergaderingen deze week. 

Maandagavond eindelijk de ledenvergadering van D66 Zuidplas. Cijfers 
besproken, campagne geëvalueerd, uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
besproken, etc. Deze prima bijeenkomst werd afgesloten met een biologisch 
wijntje, sapje en nootjes. De nestors Joost en Jan waren onder andere 
aanwezig en het nieuw lid Frans. 

Dinsdag mijn tweede (maar eigenlijk de eerste echte) raadsvergadering. 
Onder redelijk strakke hand van Bonthuis een efficiënte vergadering die ruim 
binnen de 2 uur klaar was. Nog weinig agenda punten, opvallende waren de 
vele ingezonden vragen. Wellicht moet D66 de volgende vergadering ook een 
onderwerp aandragen voor mondelinge discussie? 

Tenslotte diende Claudia voor de tweede maal onze motie in over 
burgerparticipatie, ging prima. De coalitiepartijen hadden wat moeite met de 
opmerkingen over het ontbreken van dit onderwerp in de coalitieakkoord maar 
konden net als de andere oppositiepartijen het belang van burgerinspraak op 
zich wel ondersteunen. Eigenlijk waren alle partijen inhoudelijk akkoord met 
de motie. De reactie van het college was om een werkgroep in te stellen met 
leden van de raad en het college. Nu dit werd  toegezegd, hebben we onze 
motie teruggetrokken. 

En dan donderdag (18-2) de laatste vergadering van de werkgroep opstellen 
profielschets. De enquête uitslag werd besproken, de definitieve tekst 
vastgesteld en de vervolgperiode besproken. De uitslag van de 
burgerenquête luidt: 

Burgerparticipatie 

Door middel van een enquête onder de inwoners van de gemeente Zuidplas 
is gevraagd naar hun wensen omtrent de te benoemen burgemeester. In een 
periode van twee weken hebben ruim 500 inwoners van onze gemeente deze 
enquête ingevuld. 

Uit de competenties en eigenschappen die ook in de profielschets voorkomen, 
leggen Zuidplassenaren de nadruk op een ervaren bestuurder, die 
betrouwbaar is en de integriteit van het gemeentebestuur bewaakt. 

Op basis van de enquête-uitslag is verder de volgende persoonsbeschrijving 
van de nieuwe burgemeester te geven: zij kan zich goed inleven en is door 
haar sterke en warme persoonlijkheid samenbindend richting de verschillende 
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culturele en dorpsgemeenschappen. Hierbij is ze ‘dichtbij’ de bevolking en 
heeft zij een natuurlijk gezag. Daarnaast is de burgemeester ondernemend. 

In de enquête konden inwoners de zin “Mijn burgemeester is een …” 
aanvullen. Uit de reacties komt het beeld naar voren van een mensen-mens 
met een authentieke persoonlijkheid die vooral duidelijk en proactief is. 

In de enquête reageerden veel inwoners tevens op de opmerking “… maar 
geen …”. In krachtige bewoordingen wordt veelal aangegeven dat de nieuwe 
burgemeester zeker niet vanuit een ivoren toren moet besturen. Daarbij is het 
vooral geen partijpoliticus, bureaucraat, praatjesmaker of lintjesknipper.  

De gehele profielschets en de gehele uitslag komt binnenkort op de site van 
de gemeente. 

En nu lekker op vakantie. 

Groet 
Rik 
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05-03-2010 – Week 9 

Politieke Vrienden, 

Wat was het een top week!!! In heel Nederland zit D66 in de lift! In vele 
steden zijn we zelfs de grootste. D66 gaat mee besturen om er voor te 
zorgen dan we groener en socialer zelf tot keuzes kunnen komen. 

Even terug naar vorige week, zaterdagnacht op weg naar Oostenrijk hoorde 
ik op een parkeerplaats in Duitsland dat het kabinet dan eindelijk gevallen 
is. Dus de komende maanden gaan we campagne voeren, 9 juni gaan we 
voor een klinkende overwinning! 

De skivakantie van vorige week was perfect; 6 dagen zon/1 dag sneeuw, 
maar is eigenlijk snel vergeten na deze drukke week. In de post trof ik 6 cm 
papierwerk aan voor de komende commissievergaderingen. Eigenlijk te 
weinig tijd om alles grondig te lezen. Mijn eerste focus is BFB en daarna 
diagonaal door RO en MO. 

Maandagavond was er een technische uitleg van de begroting 2010. 
Eigenlijke conclusie het stuk is een verplichting van de provincie maar 
absoluut niet zinvol, doorspekt met doublures en lucht. 2 interessante 
punten: Op de vraag in de begroting “Wat willen we bereiken?” staan geen 
doelstellingen maar redenen, zo kunnen we het college nooit afrekenen op 
SMART afspraken, zullen we maar een vraag over stellen. En dan zijn er vele 
organisaties waar onze gemeente in participeert, maar welke mandaten 
hebben die en in hoeverre schaden zij als het gaat om controle en 
kaderstellende taken van de gemeenteraad. Over hoeveel procent van de 
begroting hebben wij eigenlijk iets te vertellen? Verder leerzame avond, 
maar weinig nieuws gehoord! 

Dinsdag was er de officiële raadsvergadering van de profielschets. CvdK 
Fransen was aanwezig met een aantal opmerkingen. Toen ik het verhaal in 
januari in eerste concept schreef waren er een aantal (politiek) gevoelige 
zinnen, Fransen wist ze nu precies te benoemen, leuk. Daarna nog een ½ 
uurtje gesproken binnen de vertrouwenscommissie, maar daar mag ik op 
basis van de wet, op straffe van 75 jaar gevangenisstraf niets over vertellen. 

Woensdag onze eerste openbare fractievergadering, goed door Pim 
georganiseerd, Thanks. Helaas geen inwoners aanwezig, wel een journaliste 
van Hart van Holland. Met 8 andere partijleden gediscussieerd over de 
diverse agenda’s van de commissies volgende week. Terugkerend issue zijn 
burgerparticipatie en terugkoppeling vanuit de gemeente naar de burger (de 
gemeente moet meer en duidelijker gaan terugkoppelen naar de burger – bv 
door in 3 zinnen een besluit uit te leggen.)  En dan waren er nog een aantal 
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ongelofelijk moeilijk leesbare stukken, zoals dat stuk van Verbeek over de 
aanbesteding huishoudelijke hulp, dat moet toch anders kunnen! 

Tot zover, een drukke week, was donderdagavond om een andere reden niet 
thuis, waarop de kinderen vroegen; “toe pap wanneer blijf je nou eens 
thuis!”. 

Rik 
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12/03/2010 – Week 10 Is dit nu een hockey veld? 

Even terug nog naar vorige week zaterdag. Nadat ik voor de voetbal met mijn 
zoon Koen naar Gouda was geweest, was ik op tijd terug om mijn dochter 
Famke te zien hockeyen. Ze speelde thuis, en ja hoor op het nieuwe veld 
(tevens ligweide van het buitenbad en toekomstige trainingsveld van de 
voetbal). 2 uur daarvoor geopend door wethouder Verbeek speelde nu ME3 
haar wedstrijd. Nu van spelen was geen sprake. Een dergelijk prut 
kunstgrasveld is niet geschikt op te hockeyen en dan zeker niet voor de 
jongste jeugd. De meisjes konden totaal niet terecht met de bal, tegenstander 
klaagde en terecht; “Wie heeft een dergelijk veld kunnen aanleggen, zonde 
van het geld”. 

Dinsdag ben ik te gast geweest bij de cie RO. Ik liep rond 21.00 uur binnen. 
Een levendige vergadering. De avond werd afgesloten met een presentatie 
over de huidige stand van zaken met de ontwikkeling van de Zuidplas. Een 
paar vragen blijven hangen. 7.000 woningen de komende 10 jaar; zijn ze 
nodig? en met welke woningbouw gaan we beginnen? En dan de risico’s; veel 
grond is gekocht, maar met de dalende prijzen, het woningoverschot en de 
behoefte van Rotterdam; zijn er verliezen te verwachten en hoe hoog? Een 
andere persoonlijke vraag, wanneer gaan ze starten met de 
natuurontwikkeling in de groene waterparel, halen ze 2011? 

En tenslotte donderdag; eerst het verlies van onze oprichter Hans van Mierlo. 
Tijdens de cie BFB werd hier ook aandacht aan besteed.  
De vergadering ging verder voornamelijk over de voorliggende technische 
begroting, een op zich theoretisch verhaal met wel één politieke consequentie 
de OZB. Ondanks grote scheppen lucht in deze begroting is dat een reden om 
toch een substantiële verhoging voor ondernemers en bewoners in de 
grootste kern; Nieuwerkerk door te voeren. D66 blijft bij haar verkiezingsleus; 
de OZB in alle plaatsen op het niveau van Nieuwerkerk 2009. Alleen over een 
mogelijk inflatiecorrectie van 1,75 % is wat ons betreft te discussiëren. Andere 
partijen gaan toch anders om met hun belofte aan de kiezer. 

Het werd laat om 23.45 uur sloeg de voorzitter voor de laatste keer met de 
hamer. Maar even daarvoor was er toch wel een bijzonder moment, mede 
ingegeven door het late tijdstip en de haast de vergadering af te ronden, ging 
wethouder Hazelenbach in de fout. Terwijl jurisprudentie in het verleden 
gemeenten meerdere malen op de vingers heeft getikt over het inkorten van 
bezwaartermijnen op oneigenlijke gronden, stapt hij daar zo overheen en lijkt 
zelfs dat punt te bagatelliseren. Ik mag toch hopen dat het college van de 
gemeente Zuidplas in haar functioneren toch voortaan wel de wettelijke 
kaders in acht neemt, anders kan dat nog veel geld gaan kosten. 

Rik  
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19/03/2010 – Week 11 Ontbijten met de burgermeester 
 
Een rustige tussenweek. Weinig om het hand. Heb diverse stukken kunnen lezen en 
ben zelfs aan 4x sporten toegekomen. Dinsdag lag het Kanaal in de bus, na een 
quickscan dacht ik eigenlijk het partijblad van het CDA gelezen te hebben, maar nee 
ook andere partijen werden een keertje genoemd. Opvallend echter hoe vaak onze 
christelijke vrienden uitvoerig in beeld komen. 
  
Woensdag mochten Claudia en ik en de fractie van Trots op Nederland ontbijten met 
de burgemeester en griffie. Ik denk dat Bonthuis uiteindelijk de boeken in zal gaan als 
de ontbijtende burgemeester, na burgers en politici moeten alleen de ondernemers 
nog en dan is heel Zuidplas langs geweest. Het ontbijt zelf was prima, open en eerlijk 
gesprek en lekkere broodjes, prima geregeld. 
  
Woensdagavond met Claudia de raadsvergaderingen van volgende week 
doorgesproken, weinig spannende onderwerpen op de agenda. Alleen de OZB zal wel 
tot strijd leiden. Let op; de raadsvergadering is in tweeën gesplitst, dinsdag 23 maart 
de begroting en OZB, woensdag de rest. 
  
Tenslotte donderdag met de andere oppositie partijen gesproken over een 
gezamenlijk motie over de OZB. Als wij onze punten erin krijgen doen we mee. 
  
Rik 
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26/03/2010 – Week 12 en toen was de OZB zomaar 5% hoger 
 
Even terugkomen op het stukje van vorige week. Ik ontving een reactie van Bernie van 
Het Kanaal. Getriggerd door mijn verwijzing naar het christelijke partijblad zegde hij 
mij  bladruimte toe als ik de Roparun zou gaan lopen, ik denk echter dat dat er nooit 
in zal zitten; ik ben namelijk niet zo’n loper, fietsen gaat me beter af.  Ik wil 
tenslotte wel opmerken dat zowel het Kanaal als ook Hart van Holland al jaren de 
best door mij gelezen bladen zijn. Maar als nieuw raadslid heb je nu eenmaal 
kennisachterstand of je nu wel of niet alle kranten 100 % spelt. Dit merkte ik ook al 
op onze laatste fractievergadering toen Marlonneke Willemsen ons soms zeer nuttige 
informatie wist te melden. 
  
Maandagavond ben ik naar de dorpsavond in Zevenhuizen geweest. De ruimte in de 
Zevenster was duidelijk te klein, vooral voor de pauze moest de helft van de mensen 
staan. Als de  brandweer er was geweest had die waarschijnlijk het evenement 
afgekeurd. Door de drukte was er eigenlijk geen ruimte voor discussie. Mijn tip zou 
zijn dat na de pauze iedere wethouder en de burgemeester in kleine groepjes 
uiteengaat om echt zinvol te discussiëren over onderwerpen die er toe doen. Zwak 
was tenslotte het verhaal van de politiechef; de cijfers waren duidelijk slechter dan 
vorig jaar maar zijn conclusie; “het is prima toeven in Zevenhuizen” sloot daarbij 
zeker niet aan. Wellicht is het de volgende keer slimmer de cijfers van Zevenhuizen 
te vergelijken met bv Nieuwerkerk of een dorp dat net zo groot is als Zevenhuizen. 

  
Dinsdag mijn 4e raadsvergadering. Ik heb vragen gesteld over de ‘Boslocatie’ in 
Moordrecht. Ik denk nog steeds dat de gemeente de Flora en Faunawet aan zijn laars 
lapt; maar ja, de wethouder denkt van niet. Verder was rond de OZB de verhouding 
coalitie – oppositie in alle moties zichtbaar. Vooral de kanttekeningen van de andere 
coalitiepartijen op de VVD motie geeft weer in hoeverre zij afhankelijk zijn van de 
meerderheid van PvdA, CU/SGP en CDA. 
  
Woensdag was ik er niet en is Claudia alleen naar de vervolg raadsvergadering gegaan. 

  
Tenslotte kan ik melden dat wij van de gemeente toestemming hebben om onze 
tweede openbare fractievergadering op 7 april (om 20.00 uur) in het oude raadhuis 
van Moordrecht te houden. Zorgen wij indirect voor lagere kosten van leegstand van 
dit gebouw. 
  
Rik 

  



Rik’s Blog - 2010 

14 
 

02/04/2010 - Week 13 een week zonder politiek, het kan nog! 
 

Deze week een kort bericht. Voor eerst in maanden, ik denk zelfs in meer dan een 
half jaar een week zonder politiek. Natuurlijk wel de nodige stukken gelezen, maar 
dat is gewoon vrije tijd en natuurlijk ook diverse mailtjes ontvangen, gelezen en 
beantwoord. Maar dat was het. 
  
En nu afwachten met welke ideeën het college komt voor de komende jaren; het 
collegeprogramma schijnt namelijk verstuurd te zijn.  Volgende week staat op 
woensdag onze volgende openbare fractievergadering gepland in het oude raadhuis in 
Moordrecht. Ik hoop dat vele belangstellende naar het verhaal van Jan Oomen komen 
luisteren. 
  
Wat rest: iedereen goede Paasdagen toegewenst!! 

 

Rik 
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09/04/2010 – Week 14 Is dit nou een collegeprogramma? 
 
Na de aankondiging van de griffie vorige week heb ik 6 dagen bij de brievenbus gewacht op de 

aangekondigde enveloppe met daarin onder andere het collegeprogramma en nog veel meer 

andere stukken. Doordat de enveloppe op het gemeentehuis was ondergefrankeerd, werd deze 

door TNT teruggestuurd en uiteindelijk pas woensdag bezorgd. Ook de geheime enveloppe was 

er gelukkig nog. Eind goed, al goed. 

  

Ondertussen verscheen het collegeprogramma ook op het gemeentelijke website. En ja, ik heb 

het collegeprogramma in 1 adem uitgelezen. Het leest namelijk als een spannend feuilleton. (nou 

ja, spannend?!?) Of misschien eerder als een bouquet-reeks; je leest het, denkt ‘aardig verhaal, 

leest lekker weg” en dan ben je het weer vergeten en ga je verder met de orde van de dag. Zo ook 

met het collegeprogramma, eigenlijk niet meer dan een iets uitgebreidere versie van het college-

akkoord. Nog steeds nergens concreet, het is niet duidelijk wat men wil bereiken en belangrijker 

voor ons; we kunnen ze ook niet afrekenen op enig behaald resultaat, want het blijft onduidelijk 

wat ze willen. Of ja toch, over ruim anderhalf heeft het college van de gemeente Zuidplas 42 

rapporten, documenten en visies?? opgeleverd. Wellicht kunnen we in het gemeentehuis een 

rapportenmonitor installeren waarop we wekelijks de stand van het aantal opgeleverde 

beleidsdocumenten kunnen bijhouden. 

  

Tenslotte nog een vraag aan de lezers. Ik ben pas sinds 1 januari van dit jaar in de politiek en heb 

dus nog nooit een collegeprogramma of iets dergelijks gezien. Is de vaagheid van het huidige 

stuk gemeengoed in de gemeentepolitiek of is dit uniek van onze gemeente? 

  

Gelukkig deze week toch ook een positief verhaal. Woensdag 7 april was onze eerste openbare 

fractievergadering in Moordrecht. Meer dan 10 inwoners van onze gemeente vergaderde samen 

met de D66 leden over de Zuidplasontwikkeling [dank voor de presentatie Jan] en over de zaken 

die zij meemaken in contact met onze gemeente. Vooral de opmerking van één van de 

deelnemers: “dit is een prima manier waarop de politiek in contact treedt met de kiezer, hierdoor 

kan er weer vertrouwen ontstaan in de politiek” is mij uit het hart gegrepen en een bevestiging 

dat we goed bezig zijn. 
 

Rik 
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16/04/2010 – Wat is de stem van de kiezer nog waard? 

Een drukke week achter de rug. Vooral zakelijk veel aan de hand. De markt 
van detachering lijkt door zijn dieptepunt, weer nieuwe aanvragen terwijl er 
praktisch geen goede arbeidskrachten beschikbaar zijn. Had deze week ook 
weer een echte volledig bij elkaar gelogen CV van een kandidaat in handen, 
vals diploma, verzonnen werkgevers en onechte referentie; het blijft opletten! 
En dat terwijl de griep in alle hevigheid toesloeg, volle holtes, koppijn en een 
rauwe keel en daardoor slecht slapen en korte nachten. Maar gelukkig het is 
weer weekend. 

Nu even naar de politiek. Deze week met Claudia en de steunfractie de 
contouren van onze reactie op het collegeprogramma op papier gezet. Dit 
weekend met z’n allen nog even bijschaven en dan maandag voor 9.00 uur 
naar de griffie met de tekst. Het wordt een kritisch opbouwend verhaal met 
vragen over kerntaken en keuzes. 

En dan de vraag in de aanhef. Vele bewoners van de Zuidplas stemde in 
november op de VVD. Zij gaven hun stem voor een rechts liberale ?? geluid. 
Nu zijn we pas drie maanden op weg en al twee keer heeft het christelijke 
blok (met steun van de vrienden van de Arbeid) gezorgd voor het verloren 
gaan van een verkiezingsbelofte. Eerst de OZB en nu de winkeltijden. Waar 
D66 staat voor vrijheid aan de ondernemer. De ondernemer is toch zelf in 
staat te kiezen wanneer hij zijn winkel kan openen, mag dat niet in Zuidplas. 
Met de motivatie dat het gezin op zondag er voor elkaar moet zijn. Onzin 
natuurlijk. Dit leg ik graag kort even uit. 

Mijn vrouw, kinderen en ik zijn namelijk elke dag van de week een gezin. Elke 
dag ontbijten we samen, breng ik ze naar school, haalt mijn vrouw de 
kinderen van de BSO, koken we beide om de dag, maak ik samen met mijn 
kinderen hun huiswerk en spreekbeurt en stoppen we ze samen in bed. Op 
zaterdag ben ik leider bij de voetbal, gaat mijn vrouw mee naar de hockey en 
doen we de wekelijkse boodschappen, een echt gezinsleven lijkt me. En de 
zondag zouden we graag gebruiken om samen bv te fietsen en te winkelen. Ik 
wil namelijk met het hele gezin kleding en andere zaken kopen. Dit mag nu 
niet en dus wordt het gezinsleven uit elkaar getrokken omdat we door de 
weeks werken en we keuzes moeten maken wie de kleren voor de kinderen 
koopt. Conclusie: winkelsluiting op zondag zorgt eerder voor minder dan voor 
meer “gezinsbeleving”. Om dit onderwerp af te ronden. Vele jongeren kunnen 
op zondag geld verdienen door in een winkel te staan (noodzakelijk voor 
studie, telefoon en uitgaan). Nu deze mogelijkheid hen wordt ontnomen zullen 
op zondag lang in bed liggen, gamen voor de TV en hangen op de daarvoor 
bekende plaatsen, vraag: “bevordert dat een gelukkig gezinsleven?”. 

Deze week was er dus een commissie BFB. Rustige vergadering. Veel 
theoretisch gediscussieer over technische onderwerpen. Prima stukken van 
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de brandweer. Onze oplossing [3 externe deskundige en 2 raadsleden] voor 
de rekenkamer is een prima compromis tussen een volledig extern 
rekenkamer en combi 3 extern/3 raadleden. 

Tenslotte wens ik vanaf hier Evert van de SP sterkte toe, we zullen je missen 
de komende 16 weken. 

Rik 
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23/04/2010 – Week 16 Heeft een reactie op het collegeprogramma nut? 
 

Deze week is de week tussen de commissies en de raadsvergadering (27 en 28 april). Meestal 

een rustige week. Qua vergaderingen deze week zeker. Ik had alleen een voorbereidende 

vergadering van de vertrouwenscommissie op dinsdag (ik kon daardoor helaas niet naar de 

dorpse avond in Moerkapelle) . We spraken ruim een uur als commissie met onze trainers van 

GITP. 
  
Toch was het deze week en vooral het weekend druk. Er moest namelijk een reactie komen op 

het collegeprogramma. Gelukkig heb ik Claudia, haar schrijfwerk zorgt voor veel input. Met 

behulp van de steunfractie hebben wij veel vragen op papier gekregen. Met een goede inleiding 

en een slotwoord was het hele verhaal zondag ruim op tijd bij de griffie. En gisteren verscheen 

het antwoord in eerste termijn van het college. Hier en daar een verduidelijking, maar eigenlijk 

meer van hetzelfde. Het algehele beeld van onderzoeken, rapporten en visies blijft. 

Waarschijnlijk weten ze gewoon niet meer en beter! 
  
Vraag is dan: “Kan ik of kunnen wij daarmee leven?” Ik weet het niet. In het bedrijfsleven zou ik 

daar genadeloos op worden afgerekend, in de (gemeente)politiek kom je er als je de meerderheid 

hebt mee weg. Accepteren dus maar. En nu maar hopen dat de burger hierdoor meer vertrouwen 

krijgt in de politiek. 
 
Rik 
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30/04/2010 – Week 17 Antwoord op de vraag van vorige week: NEE! 
 

Voordat ik iets zal vertellen over mijn ervaringen tijdens de mondelinge 
behandeling van het collegeprogramma wil ik teruggaan met u naar de week 
voorafgaande de gemeenteverkiezingen november vorig jaar. Ik sprak toen 
voor de C1000 in Zevenhuizen met de heer Slobbe (gezien het 
leeftijdsverschil moet is meneer zeggen, vind ik zelf dan) van de SGP. Ik 
stelde toen vol bravoure dat ik uit vergaderingen van de gemeente zou 
weglopen als het nut ervan niet aanwezig was. Afgelopen Dinsdag was zó’n 
ultiem moment maar ik ben niet gegaan. De vergadering had vanaf het eerste 
moment geen zin, het programma is en blijft vaag, alle beslissingen worden 
uitgesteld dan wel achter onderzoeken en rapporten verstopt. Beloftes over 
SMART afspraken doorgeschoven naar de perspectieven nota (begroting 
2011), maar dan zal er wel weer een ander smoes zijn om het naar de 
najaarsnota door te schuiven. Dus het ultieme moment om de daad bij het 
woord te voegen. Hierbij mijn excuses dat ook ik van D66 mijn eerste 
verkiezingsbelofte heb geschonden. Maar gelukkig zijn er meer partijen die op 
veel belangrijker onderwerpen verkiezingsbelofte hebben laten lopen, denk 
aan de OZB van de VVD, de 30% sociale woningbouw van de PvdA en het 
snel realiseren van goede dienstverlening in de kernen door allen VVD, PvdA, 
CDA en CU. Zelfs juni (na 6 maanden) kan men niet halen!!! 

Dan de behandeling van het collegeprogramma zelf. Een strak (te strak? Ik 
denk het wel!) geleide vergadering door onze burgemeester. De tijdsdruk om 
op tijd klaar te zijn zorgde dat een discussie bijna niet ontstond en dan zeker 
niet tussen raad en college. Jammer! 

Na een eerste minuut van zenuwen ging mijn betoog redelijk! Keek nog wel te 
veel op mijn papier, maar dan heb ik iets om voor de volgende vergadering te 
leren. 

De beantwoording van een aantal van onze vragen werd zowel in eerste als 
tweede termijn volledig genegeerd. Zelfs een antwoord `We hebben gewoon 
geen zin daarop antwoord te geven` kreeg ik niet. Waarom? Is het zo moeilijk 
om als college een beeld te geven over de toekomst van de Zuidplas. Het is 
toch gewoon het uitwerken van het begrip RUIMTE OM JE THUIS TE 
VOELEN of gewoon TE LEVEN! 

Rik 

07/05/2010 – Week 18 Mei-reces: gemeenteraad Zuidplas niet 

terugroepen! 

Afgelopen week met gezin op vakantie geweest naar Ameland. Ik wist niet dat 
het in mei nog zo koud kon zijn in Nederland. Verder prima week gehad, 
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gewandeld, midgetgolf, diverse optochten met koninginnedag en 
bevrijdingsdag gezien en ook lekker in de zon gezeten, alleen wel met de 
winterjas aan. 

In de avond de stukken van de komende commissievergaderingen 
doorgenomen, maar dat kostte niet veel tijd omdat de agenda’s redelijk 
beperkt zijn; alleen nog even discussiëren over de winkelopeningstijden en 
het begrip gezinsbeleving. Het lijkt een rustige meimaand te worden in 
aanloop tot een drukke juni met de gesprekken in de vertrouwenscommissie 
met de solliciterende burgemeesters en de perspectievennota die nu wel 
SMART zal zijn. 

Ik wens een ieder een goede week en hoop u te ontmoeten tijdens onze 
openbare fractievergadering op 11 mei in het raadhuis in Nieuwerkerk. 

Rik 

  



Rik’s Blog - 2010 

21 
 

14/05/2010 – Week 19: Hoe nu verder met Zuidplas? 
In deze tussenweek in de politiek en de tweede week van de meivakantie waren er 
twee vergaderingen. Maandag de vertrouwenscommissie, maar daar kan en mag ik 
weinig over zeggen/schrijven. Wat ik er over kwijt wil, is dat het prettige vergaderingen 
zijn waarbij het partijpolitieke belang ondergeschikt is; we zoeken allemaal de beste 
burgemeester voor onze gemeente Zuidplas. Ook de inbreng van wethouder Tamara 
Venrooy als adviseur van de vertrouwenscommissie is goed. Als ik daar verder over 
nadenk; hoe moet het college verder als zij straks naar Den Haag vertrekt. Tamara is 
toch met voorsprong de beste wethouder die we hebben in Zuidplas! 
  
Dinsdag was er weer onze openbare fractievergadering. We maakte in deze 
vergadering kennis met 2 bestuursleden van de stichting Peuterspeelzalen 
Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Een prima kennismaking die 
ons inzicht gaf welke belangrijke functie zij hebben in de opvoeding/opleiding van onze 
kinderen. Helaas waren er geen andere belangstellende aanwezig bij de vergadering. 
Terugdenkend was de opkomst in Moordrecht geweldig. Inhoudelijk was er tijdens de 
vergaderingen weinig te bespreken. Alle drie de commissievergaderingen volgende 
week hebben inhoudelijk weinig bespreekpunten; het moeten korte vergaderingen 
kunnen worden! 
  
Dan waren er deze week nog 2 andere issues die mijn aandacht trokken. Ten eerste de 
commotie rond het sluipverkeer op de N219. Ik rij al meer dan 15 jaar vanuit 
Nieuwerkerk naar Den Haag en Leiden. Ik gebruikte zelf ook al jaren de Dorpsstraat in 
Zevenhuizen. Ik kon als ‘simpele’ autochauffeur aan zien komen dat de rotonde richting 
Nesselande te klein is! De Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat niet???? 
  
Tenslotte heb ik geprobeerd het begrotingsspel te spelen. Een prima initiatief, maar wel 
ingewikkeld. Ben er na een kwartiertje mee gestopt, ga er dit weekend eens uitgebreid 
de tijd voor nemen, want het is veel lezen en toch iets meer dan het eenvoudig 
beantwoorden van een paar vragen op internet. Wellicht zijn de drie weken voor onze 
inwoners te kort voor een zinvolle uitslag? 
  
Rik 
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21/05/2010 – Week 20 PRATEN OM HET PRATEN 
 
Afgelopen week was er voor mij alleen een commissie BFB (Bestuur, Financiën, en Beheer). 

Zoals ik vorige week al schreef een kleine agenda met weinig punten. Ik sprak voorafgaande de 

vergadering uit dat dit toch binnen 1,5 uur gepiept moest kunnen zijn. Nee, niet dus! Na bijna 3 

uur stapte ik buiten. En dan nog het ergste: totaal geen conclusies/besluiten in deze vergadering. 
  
Eerst was er de directeur van Vestia Nieuwerkerk a/d IJssel/Zuidplas met het verzoek om 

commitment voor een prima initiatief vanuit de verhuurder/ondernemer tot een stuk 

buurtpreventie, sociale samenhang en steun voor de bewoners van de bomenwijk. Wat bleek; 

“nieuw beleid” dus geen geld. Onzin natuurlijk gewoon geld verschuiven. Waarschijnlijk kun je 

25 duizend euro bezuinigen door hier € 10.000 in te steken. Ik heb me niet in de discussie 

gemengd terwijl mijn collega commissieleden de bewoners en verhuurder na 45 minuten met een 

onduidelijke belofte weg stuurde. Jammer, gemiste kans. Tip aan de bewoners: vul de 

begrotingswijzer van de gemeente in, lijkt me een winnend idee. 
  
Daarna het sluipverkeer op de N219. Goed verhaal wethouder op vragen SP, dan denk je 

onderwerp klaar, volgend agendapunt. Maar nee, iedereen moest elkaar weer herhalen en 

aanvullen tot zelf verhalen over sluipverkeer op de Kerklaan aan toe, wat totaal niets met het 

onderwerp te maken heeft, maar ja je moet natuurlijk allemaal wat te zeggen hebben. 
  
En tenslotte de presentatie over het Gouwe Park, prima verhaal, met naar mijn mening toch wel 

een financieel risico. Ik zie niet op welke wijze de exploitatie van € 95 miljoen kan worden 

gehaald. Blijven opletten de komende tijd zou ik zo zeggen. Deze presentatie zorgde echter ook 

dat windenergie ter sprake kwam. Ik ben van mening dat het te gemakkelijk is te roepen dat we 

duurzaam moeten zijn en groene energie moeten stimuleren, maar dan niet bij je zelf en alleen 

ergens anders. Zo ook windenergie. Kies binnen de gemeente tactisch goede plaatsen (voor mij 

bv. op bedrijventerreinen langs snelwegen) en plaats daar molens. En let wel; 400 jaar geleden 

vonden onze voorvaderen hun houten molens met rieten daken afzichtelijke gebouwen, nu geven 

we daar miljoenen  aan uit voor restauratie. Over 300 jaar steken onze nakomelingen veel geld in 

het nabouwen van onze huidige windmolens. En ik mag het zeggen want als één van de weinige 

inwoners van onze gemeente Zuidplas komen deze molens recht in het gezichtsveld van mijn 

huis. 
  
Goede Pinksterdagen met veel zon, Rik 
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28/05/2010 – Week 21 De grote greize mannenclub 

 

Over ruim een week stijgt de gemiddelde leeftijd van ons college met bijna 10 
jaar, zijn er geen vrouwen meer te bekennen en wordt Jan de meest kleurrijke 
van het stel. Wie zal wie aan het lachen krijgen? 

En dan het mooie van het hele verhaal. Deze week had ik één gemeentelijke 
activiteit. Woensdag hadden we de gehele dag training van GITP van de 
vertrouwenscommissie. We hebben geleerd met z’n allen een 
sollicitatiegesprek te houden. Leuke dag, prima team geworden, heb zin in 
volgende week. De training vond plaats in Op Moer in Moerkapelle, op een 
kleine 10 kilometer, dus als goed democraat uit 66 op de fiets ernaar toe. 
Beide keren wind mee gelukkig. Die avond fiets ik met Henk van der Torn (de 
enig andere commissielid op de fiets) terug naar Nieuwerkerk. Op een 
gegeven moment stel ik hem de vraag: ’Wie wordt eigenlijk jullie opvolger in 
het college?’ Krijg ik een redelijk ontwijkend antwoord dat het pas op 10 juni 
bekend zou worden gemaakt. Vond de manier waarop hij het zei wel een 
beetje vreemd, waardoor het even door mijn hoofd schoot, zou hij het zelf 
zijn? Maar nee, wachten dus. Wat schetst mijn verbazing, lees ik de volgende 
dag groot op de website van het Kanaal dat diezelfde van de Torn de nieuwe 
wethouder wordt. Zou dit een oplaat zijn voor het wethouderschap? 

Volgende week een drukke week, Dinsdag naar de Commissaris van de 
Koningin en daarna Raadsvergadering en vertrouwenscommissievergadering. 
Vrijdag en Zaterdag op een onbekende plaats in Nederland de 1

e
 ronde 

gesprekken met de kandidaat burgemeesters. En de rest van de week loop ik 
de avondvierdaagse met vrouw en kinderen en let op; Donderdag is D66 
Afrika vertegenwoordigd in het defilé van de avondvierdaagse!! 

Rik 
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06/06/2010 – Week 22: Afrika, Franssen en 32 minuten gemeenteraad 

Een drukke, lange en inspirerende week ten einde. Zowel zakelijk, met de 
familie en de politiek. Even snel, want de familiedag van de hockey wacht nog 
vandaag [het is nu Zondagochtend 8 uur]. 

Op Maandag, Woensdag en Donderdag liep ik met vrouw en kinderen de 
avondvierdaagse in Nieuwerkerk. Gezellig met 1.500 kinderen en hun ouders 
door het dorp; was onze derde keer. Sommige routes waren aangepast, 
waardoor het beter doorliep. De laatste avond afgesloten met het thema 
Afrika. Voor D66 rondgelopen met een reclamebord met onze affiche en het 
thema wilde dieren in Afrika. 

Op het werk is na lange discussie de naam van het bedrijf aangepast. Na 12 
jaar gewerkt te hebben bij Detaccount is het nu per 1 juni Luba Financieel 
geworden. Wennen en heel veel zaken oppakken om alles zo snel mogelijk 
goed te regelen. En natuurlijk vanaf nu de telefoon goed opnemen. 

De politiek stond deze week bijna volledig in het teken de 
vertrouwenscommissie. Dinsdag om 17.00 uur (ik was door een file op de A44 
12 minuten te laat) op het provinciehuis bij Franssen inzage gekregen in de 
kandidaten voor het burgemeesterschap in Zuidplas. Het blijft een slimme en 
toch bijzondere man. 

Daarna snel naar huis voor de gemeenteraad. Geen agenda., toch 
vergadering. En ja hoor, in een half uur stonden we weer buiten. En als je dan 
ziet hoeveel agendapunten er in juni op het programma staan dan begrijp ik 
niet dat er niet iets meer gespreid kan worden? Of is het de bedoeling dat vele 
moeilijke besluiten er door tijdgebrek in juni door heen gedouwd worden? Na 
de gemeenteraad nog binnen de vertrouwenscommissie snel een paar 
procedure afspraken gemaakt. Al bij al was ik van 17.00 - 22.00 uur met de 
politiek bezig geweest. (dit was ook de reden dat ik niet mee kon lopen met de 
avondvierdaagse) 

Tenslotte zijn we dan Vrijdag en Zaterdag in 2 lange dagen [10 tot 15 uur per 
dag] in gesprek geweest met de kandidaat burgemeesters ergens in 
Nederland. 2 inspirerende dagen met collega raadsleden, adviseurs en Peter. 
Partijbelangen overstijgend hebben we als een echte groep geopereerd, 
bijzonder om op deze manier een band te krijgen met mensen. Leuk! 

Rik  
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11/06/2010 – Week 23: Wat moet de burger met perspectiefnota? 
 

Sinds 4 januari van dit jaar zit ik in de gemeentelijke politiek. Vanaf die dag probeer ik 
voor mezelf telkens de vertaling van de politiek naar de inwoners in onze gemeente te 
maken. Door middel van openbare fractievergaderingen, motie burgerparticipatie, goed 
leesbare blogs, Zuidplasactief en direct gesprek met de inwoners tracht D66 de politiek 
naar de mensen te brengen. Maar hoe ga je dan om met de visie, het beleid en de 
financiën van de politiek. Eerst was er het collegeprogramma dat zonder richting alle 
kanten opging, dan een technische begroting 2010 zonder betekenis maar met wel de 
financiële consequentie van een OZB verhoging en dan nu een nietszeggende 
perspectiefnota met alleen maar taakstellende bezuinigingen. EEN DERGELIJK ‘PRUT’ 
(sorry voor het woord) STUK IS AAN GEEN BURGER UIT TE LEGGEN! Het zal mij 
benieuwen welke toneelspel we de komende weken weer kunnen verwachten. De 
burger wordt er in ieder geval geen snars beter van! 
  
Dan moet ik natuurlijk nog even ingaan op de afgelopen week. Dinsdag hadden wij 
onze fractievergadering, voornamelijk gesproken over de drukke agenda voor de 
komende weken. Zowel de genoemde nota als de diverse commissievergaderingen 
vergen veel tijd en aandacht. Donderdag een technische vergadering met uitleg van de 
begroting 2011 door het hoofd financiën. 
  
En dan natuurlijk nog de landelijke verkiezingen van woensdag. D66 haalt een 
geweldige 10 zetels, dank aan alle kiezers. Ook mijn felicitaties aan Groen Links, VVD, 
onze scheidend wethouder Tamara en de PVV. Al wil ik wel aangeven dat de uitslag 
van de PVV mij enorm grote zorgen baart. Het feit dat er in Zuidplas meer dan 3.500 
inwoners kiezen voor de kreten van een populist die alleen maar problemen benoemd 
en nooit een oplossing aandraagt, is niet de maatschappij waarin ik wil leven. Ik hoop 
dat wij dit de komende tijd aan burgers kunnen uitleggen. D66’ers een taak voor ons 
allen! 
  
Rik 
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18/06/2010 – Week 24: Kan de gemeente verwachtingen managen?  
 

Deze week was het de week van de commissies. Maandag bij de cie RO aanwezig 
geweest als toeschouwer, Joost en Minou deden het ‘echte’ werk. Ik zat tussen de 
bewoners en ondernemers op de publieke tribune in het oude Raadhuis van 
Moordrecht. De toeschouwers registreerde vooral de meningen van de collegepartijen. 
  
Dinsdag was er de bijzondere vergadering over de perspectievennota. Een meeting die 
bleef hangen tussen …. (tussen wat eigenlijk?). Het werd eigenlijk niets. Behalve dan 
de sterke uithaal van coalitiepartij CU/SGP. Zij sloegen de spijker op de kop over een 
wazige perspectievennota. Hopen dat zij dit bij het inhoudelijke debat herhalen. D66 zal 
een motie op dit terrein graag met hen meetekenen! 
  
Woensdag tenslotte de cie BFB. Deze keer was het een niet te lange vergadering. 
Opvallend is wel het optreden van wethouder Hazelenbach; eigenlijk het enige 
collegelid dat SMART antwoorden geeft op gestelde issues en vragen. 
  
Dan nog even de aanhef van mijn blog deze week. De afgelopen weken, met als 
hoogtepunt deze week, komen er steeds meer zaken boven tafel waarbij burgers 
andere beelden hebben bij toezeggingen van de gemeente. Denk aan de bomenwijk 
met hun kunstwerk en de rol van de wethouder uit het vorige college, de positie van het 
oude raadhuis in Moordrecht en de besluitvorming in 2009, maar ook aan de 
inloopavond over de centrumontwikkeling in Zevenhuizen en de indruk die dat 
achterlaat bij burgers en ondernemers. Telkens weer blijkt dat toezeggingen en 
verwachtingen verkeerd worden ingeschat en moeten gecorrigeerd. Vraag blijft: krijgt de 
burger nu meer of minder vertrouwen in de politiek als het steeds weer anders is. 
Misschien moeten we bij de voorbereiding van de besluitvorming meer aandacht 
besteden aan het managen van verwachtingen bij burgers en misschien ook wel bij 
raadsleden! 
  
Rik 
  
ps en zaterdag is het werk van de vertrouwenscommissie afgerond. Goed nieuws; er 
komt een goede burgemeester! Hierover afgelopen dinsdag nog even de laatste zaken 
kort-/afgesloten. Nog 2 weekjes wachten en dan weet iedereen wie het zal worden. 
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25/06/2010 – Week 25: Word ik een tijdelijk toeschouwer? 
 

Deze week was het de week van de eerste successen van het Nederlands voetbalteam. 
2 mooie overwinningen zorgen dat zij komende maandag verder spelen in de 1/8 finales 
tegen Slowakije. Met deze 1e zin wil ik aangeven dat de afgelopen week veel in het 
teken stond van de voetbal. Dit kon ook omdat ik deze week politiek gezien niets had. 
Maandag was het natuurlijk de avond van het begrotingsspel, maar had ik 
verplichtingen elders. De rest van de week een dagje ziek geweest en verder gewerkt. 
Ik ben ook vandaag aan het werk terwijl de rest van de raad zijn uitje heeft. Kon geen 
verlof meer nemen in deze periode voor de vakanties. 
  
Wel ontvingen we gisteravond de beantwoording op onze vragen in de algemene 
beschouwingen op de perspectievennota van het college. En deze antwoorden leren mij 
dat het volgende week echt een toneelspel zal zijn/worden. Want de antwoorden zijn 
weer vaag, nietszeggend en vooruitschuivend. Ja, en wat voor zin heeft het om daar 
dan nog energie in te stoppen. Als mens die leeft voor resultaten, moet je je steeds 
afvragen; Kan ik iets bereiken? Is het antwoord: Nee. Dan is het verloren energie en 
kun je je pijlen beter op de toekomst richten. Dus: ik zit er erg hard aan te denken, om 
volgende week een keertje over te slaan. Maar moet dit nog even met Claudia 
overleggen? [Ik kan natuurlijk tijdens de behandeling van de perspectievennota mooi 
even mijn voorspelling voor het  Kanaal/Blad TV tour spel invullen en inleveren; 
Cavendish, Farrar, Contador, ….] 
  
Dan de nabije toekomst. Een drukke week op de planning. Het begint zaterdag leuk met 
het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op het Raadhuisplein, dan maandag de 
burgemeestersbenoemingsvergadering (leuk woord voor galgje), dinsdag de 
toneelraadsvergadering om woensdag af te sluiten met laatste-vergadering-voor-het-
zomer-reces met daarin de wisseling naar het grijze herenkabinet. 
  
En dan donderdag lekker met mijn zoon naar de Tour de France in Rotterdam. Kijk daar 
nu al naar uit! 
  
Rik 
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02/07/2010 – Week 26: Experiment geslaagd? 
 

Vanavond (vrijdag 2 juli) nog een bezoek aan onze nieuwe burgemeester in zijn huidige 
woonplaats Liesveld met de vertrouwenscommissie, fractievoorzitters en wethouders en 
dan kan het zomerreces beginnen. Een politieke week ten einde. Maandag de keuze 
voor Kats als nieuwe burgervader, dinsdag de perspectievennota en woensdag de 
overige onderwerpen en de wethouderswisseling. Drie lange, vermoeiende maar vooral 
politiek leuke avonden. En mede door het warme weer (= slecht slapen) ben ik toe aan 
rust. 
  
Maandag liep voorspoedig, een duidelijk verhaal van Marnix, enige discussie en toen 
een unanieme keuze. Prima proces ten einde. Op het feit na dat de burgers niet hebben 
mogen kiezen, kijk ik met genoegen terug op de afgelopen periode in de 
vertrouwenscommissie. 
  
Dinsdag de perspectievennota. Uitgangspunt blijft mijn zoektocht (binnen het politieke 
veld) op welke wijze wij, als D66 iets kunnen bereiken. Het gaat immers om het 
resultaat wat wij kunnen bereiken. Na een jong, onwennige en een stil, teruggetrokken 
rol, nu bewust gekozen voor een aanvallende, ongenuanceerde rol. Leidde tot een 
stroom van twitterberichten en een discussie over het woord vertrouwen en 
onbetrouwbaar. Dus aandacht genoeg, maar inhoud te weinig. Volgende keer kijken 
hoe het beter en zinvoller kan. Over wat D66 uiteindelijk als resultaat ziet over 4 jaar zal 
ik de volgende keren iets schrijven. 
  
Woensdag een lange (5 uur) vergadering. Vele onderwerpen, allemaal belangrijk, niets 
noemenswaardig. Wel weer veel stukken, procedures en informatiestromen die het 
allemaal net-niet zijn. Dan is er iets niet vastgesteld, dan te weinig concreet of blijkt het 
een harmonisatie terwijl dat er niet staat. Of trekt men zich terug van een motie of 
amendement omdat ze met één woordje wellicht het college tegen de hoofd stoten 
terwijl ze het onderwerp wel ondersteunen. Halleluja aan het dualisme! En aan het 
einde van de raad de emotionele wissel van de wethouders. Lag uiteindelijk om 1.00 
uur in bed. 
  
Donderdag naar de Tour in Rotterdam de ploegenpresentatie. 
  
Lezers; of het nu beginnersfouten zijn, woorden als onbetrouwbaar of oneerlijk dan wel 
enige scepsis rond politiek bedrijven, “ik heb er zin an” en lach om elke dag als ik 
terugdenk aan het afgelopen half jaar. 
  
Goede vakantie 
  
Rik 
  
ps1.    Deze blog gaat gewoon door de komende weken 
ps2.    Misschien niet genoemd het afgelopen ½ jaar, maar ik wil mijn uiterste 
waardering uitspreken aan al het werk van de griffie met een extra pluim voor vriend 
Peter!! 
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09/07/2010 – Week 27: Eindelijk Rust! 
 

Een kort bericht uit warm Zuidplas. De afgelopen week was het rustig. 
Eigenlijk heb ik alleen het papierwerk van het afgelopen halfjaar opgeruimd (= 
90 % weggegooid en 10 % in map gestopt) en het Kanaal en Hart van Holland 
gelezen met hun weerslag van 3 avonden raadsvergadering. Onze nieuwe 
burgemeester Kats komt ruim aan het woord en het afscheid van Tamara 
Venrooij krijgt veel ruimte. Verder is eigenlijk van de gehele ‘discussie’ over 
de perspectievennota en de bezuinigingen maar bar weinig terug te vinden. 
Het lijkt erop alsof de pers in ieder geval niet onder de indruk was van de 
politieke beraadslagingen. 
  
Verder dit weekend samen met mijn zoon 2 dagen in Rotterdam naar de Tour 
de France gekeken. Voor mij een perfect evenement dat je moet genieten in 
de grote stad terwijl je daarna weer heerlijk teruggaat met de metro naar het 
groen van Zuidplas. Laten we dat als onderdeel van wie en wat willen we zijn 
als gemeente zo ook vastleggen. De grote stad is er voor de grootschalige 
evenementen terwijl wij in Zuidplas dorps genieten van de rust in het groen. 
  
En tenslotte natuurlijk de afgelopen week genoten van het steeds grotere 
Oranje gevoel. Eerst vorige week vrijdag met de collega’s op het werk tegen 
Brazilië. [Daarna nog naar Liesveld geweest voor het bezoek aan 
burgemeester Kats – prima verzorgd; we krijgen er naast een burgervader 
ook een burgermoeder bij!] Toen dinsdag met mijn vrouw [kinderen zijn op 
paardenkamp en uit logeren bij opa en oma] thuis tegen Uruguay en nu 
langzaam voorbereiden op zondag; We worden wereldkampioen! 
  
Al met al een politiek heerlijk rustige week. 
  
Rik 
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19/07/2010: Week 28 en 29; valt er nog wat te beleven in de politiek! 
 

Ja, een paar dagen later dan jullie gewend zijn toch nog een korte bespiegeling op de politiek in 

Zuidplas. Het is zomervakantie, temperaturen boven de 25 graden, iedereen is op vakantie of 

buiten en de gemeentesecretaris doet zijn wandeling door Hitland. Dus eigenlijk gebeurd er niets. 

  

Of toch wel; de veendijken, door mollengangen ondergraven, zijn net op tijd gered. Jammer want 

publicitair had Zuidplas in één keer op de kaart in Nederland kunnen staan. Wellicht dat we 

geregisseerd toch nog iets kunnen regelen. En natuurlijk heeft de koningin onze nieuwe 

burgemeester goedgekeurd. Ben benieuwd wat zij; de koningin nou echt van de keuze van 

de  vertrouwenscommissie heeft gevonden, zou zij het hebben begrepen? 

  

Tenslotte wil ik jullie meenemen in een praktijkvoorbeeld die ook een antwoord geeft op de 

vraag; wie of wat willen we zijn als gemeente? Het praktijkvoorbeeld speelt zich namelijk bij mij 

privé. Sinds een kleine 2 jaar is ons huis aangesloten op het riool (daarvoor loosde wij op een 

septictank). Reeds bij plaatsing is er sprake van commentaar van de werklui dat we een te 

‘kleine’ pomp/put hebben. Vanaf dat moment is het elke 3 maanden bal. De put loopt vol, met 

het gevolg dat onze buizen vollopen en de afvoer verstopt raakt. Veel contact met ambtenaren, 

(zeer) slechte terugkoppeling; het is onze schuld etc. Echt het gevoel als echte burger, van kastje 

naar de muur. Zo ook ruim een week geleden liepen op zaterdag de toiletpotten weer vol. Wij het 

nummer van de storingsdienst gebeld bij de gemeente. Tot 5x toe geen reactie en op 

zondagmiddag de politie ingeschakeld. Toen stonden ze er gelukkig binnen een halfuur. 

  

En nu wordt het probleem dan ook echt aangepakt. Verschillende werklui graven buizen op en 

spuiten ze door. Probleem is nog niet gevonden, maar er wordt aan gewerkt. En nu wordt 

dagelijks door een rioolbedrijf onze put leeggezogen. Dus voorlopig is het ergste leed geleden. 

  

En op de vraag wie of wat willen we zijn als gemeente? Een gemeente die de problemen van de 

burger vanaf het eerste moment serieus neemt, daarover veelvuldig met die burgers 

communiceert en actie ter hand neemt! 

  

Het volgende bericht volgt in week 32; na de vakantie. 

  

Rik 
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15/08/2010 - Week 30, 31 en 32; Nee, politiek gezien was er geen bal te 

doen in Zuidplas. 

 

Terugkijkend op de afgelopen weken was er een heerlijke vakantie; we zijn naar de Vogezen, Euro 
Disney en Nieuwvlietbad (Zeeuws Vlaanderen) geweest, een beetje sport (op televisie) en landelijke 
politiek (kabinetsformatie; 2

e
 keer stoppen Paars + en het CDA schuift langzaam naar Wilders). En 

in Nieuwerkerk, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle was het stilte. Het Kanaal en Hart van 
Holland halveerde minimaal in omvang en ook hun websites en die van de gemeente brachten 
weinig tot niets nieuws. 

Eigenlijk zou je je moeten afvragen: Kan het niet altijd zo? Of is dit de noodzakelijke rust van het 
eerste halfjaar van één nieuwe fusie gemeente? Dan wel is dit een stilte voor de storm? Van een 
nieuwe burgemeester, begroting 2011 en de nog steeds (qua omvang) onduidelijke bezuinigingen. 

Om toch even terug te kijken: het eerste halfjaar was voor mij aftasten; wat kan D66 bereiken in de 
oppositie, welke strategieën pas je toe, welke collega’s van de andere partijen begrijpen het spel en 
wie zijn de ‘echte’ beslissers op het gemeentehuis. Ik begin enig inzicht te krijgen maar ben er nog 
zeker niet. Zal ook mij benieuwen wat het vertrek van Bonthuis en de komst van Kats voor 
veranderingen gaat brengen. Wie zal het machtsvacuüm dat Bonthuis achterlaat gaan vullen; de 
ambtenaren, het college of moeten wij als raad dat maar pakken. Met de inzet van de griffie zijn er 
reeds 2 fractievoorzitters-overleggen gepland. Ik hoop met mijn collega’s daarin een belangrijkere rol 
voor de raad te kunnen realiseren. 

Ook wil ik nog wat zeggen over de ontwikkelingen landelijk. Ik hoop toch met al het gezond verstand 
van mijn familie en de vrienden van het CDA dat zij er voor gaan zorgen dat de huidige 
kabinetsformatie stuk loopt/wordt gestaakt. 

Laten we met z’n allen gaan werken aan een sterk zakenkabinet met vakministers uit alle grote 
partijen en de regeringsleiders in de Kamer. Kan het debat en de beslissingen daar plaatsvinden en 
het (zaken)kabinet vele moeilijke beslissingen uitvoeren om zo van ons land de sterkste economie 
van de wereld te maken. 

En de (gemeente)politiek gaat weer beginnen; feit: de eerste 5 mailtjes van de griffie liggen er al 
weer, de laatste kwam zelfs als vertrouwd op zaterdagmiddag om half zes binnen. 

Rik 
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23/08/2010 – Week 33: D66 en Sportiviteit 

 
De week begon op 15 augustus met de jaarlijkse D66 borrel. Ditmaal bij Claudia en 
Jeroen in de tuin. Ook deze tweede borrel; vorig jaar was het bij ons in de tuin was een 
succes. Nu al is een goede traditie ontstaan. Met bijna 20 partijgenoten discussiëren 
over de gemeente, wijkteams en de kabinetsformatie onder het genot van een wijntje, 
een stukje kaas en sushi (van Bart). Volgend jaar weer! 
  
De rest van week 33 stond in het teken van de zwem-avondvierdaagse. Onder het 
motto alles in het leven moet je minimaal 1x doen, deden we dit jaar als gezin mee aan 
de zwemvierdaagse in Nieuwerkerk. Prima georganiseerd door zwemvereniging 
Barracuda. Vooral de eerste avond was zwaar; op eigen tempo 40 baantjes, de overige 
avonden relaxt achter mijn zoon aan gezwommen; wat kunnen mijn kinderen heerlijk 
goed zwemmen, ben blij dat ze zoveel zwemdiploma’s hebben gehaald. 
  
Het weekend was rustig. Wel weer meer dan 40 mailtjes over politieke onderwerpen 
ontvangen. Het betreft de problematiek op het Kerkplein en van het dorpshuis in 
Moordrecht en rond de vestiging van de Intratuin. En in alle gevallen zijn er vragen c.q. 
opmerkingen over de communicatie van de gemeente; te traag of niet of niet specifiek 
genoeg of gewoon onduidelijk. Wellicht moeten gewoon de interne procedures bij de 
gemeente worden aangescherpt. 
  
Noteren in de agenda; 6 september openbare fractievergadering (tijd en plaats 
worden nog vastgesteld) 
  
Rik 
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29/08/2010 – Week 34: Het kan overal! 

Plaatselijk was het deze week alleen maar voorbereiden op het 2
e
 half jaar. 

De voorbereiding startte met een grote schoonmaak. Bij elkaar heb ik, denk ik 
wel 20 kilogram papier weggegooid. Wat resteert is alleen een begroting, nota 
en akkoord. Als ik deze stapel vermenigvuldig met 27 (raadsleden) of 
misschien wel 60 (incl. commissieleden, wethouders en ambtenaren) hebben 
we het over 1.200 kg papier. Hoeveel bomen zouden dat zijn geweest? Goed 
punt voor de volgende fractievoorzittersvergadering het gebruik van e-readers 
of iets dergelijks; die CDA’ers in onze raad zijn toch zo gek nog niet! 

Daarnaast heb ik de agenda voor de komende maand gevuld. Er staan weer 
de veel vergaderingen gepland. Op 6 september hebben wij onze openbare 
fractievergadering, ditmaal in het multifunctioneel gebouw De Zuidplas in 
Moordrecht. Komt allen. 

Tenslotte gisteren namens D66 onze voorzitter en zijn vrouw gefeliciteerd met 
hun huwelijk. Wist u dat tegenwoordig in de gemeente Zuidplas een huwelijk 
op alle mogelijke plaatsen in onze gemeente kan worden gesloten. Zo ook dit 
huwelijk gewoon in de achtertuin van Bart. 

Rik. 
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03/09/2010 - Week 35:  Veiligheidsnota op komst, pers stookt vuurtje 

op! 

 
Mijn algemene reactie op veiligheid: ‘ AUB Geen focus op repressief korte termijn 
veiligheidsbeleid!’ We moeten werken aan lange termijn structuren in de samenleving, 
dus ook in Zuidplas, waardoor de veiligheid/het veiligheidsgevoel bijna automatisch zal 
toenemen. Betrek alle participanten, dus ook de vermeende amokmakers, in het 
creëren van een goede en stabiele leefomgeving. Daarnaast moeten we niet alleen 
maar de negatieve zaken benadrukken. Vele partijen roepen om het hardst om het 
veiligheidsissue ter sprake te brengen. Vaak denk ik: “was er eerst het 
onveiligheidsgevoel bij de burger of was er eerst de politiek die roept dat we ons 
onveilig (moeten) voelen”. Het lijkt soms op eenvoudig scoren. Ik denk dat we blij 
mogen zijn in ons veilige Zuidplas. 
Dan het issue van acute ordeverstoringen. Camera’s alleen tijdelijk inzetten om 
brandhaarden te bestrijden, daarna gelijk weer weghalen. Bij calamiteiten, direct en 
handhavend optreden, daarna gelijk teams opzetten met alle participanten om voor de 
lange termijn problemen te voorkomen! Ik ben benieuwd wat de nota veiligheid gaat 
brengen? 
Voor de rest deze week één vergadering gehad. Op woensdag met de andere 
fractievoorzitters gesproken over een aantal procedurele zaken rond de vertrekkende 
en komende burgemeester en de begroting 2011. Zoals gewoon was ik weer minuutje 
te laat, maar verder een prima vergadering gehad. Na de vergadering kreeg ik eindelijk 
mijn PC mee, nu nog ‘even’ installeren, ik hoop dat dit lukt dit weekend. 
Tenslotte had ik deze week persoonlijk nog goed nieuws. Ik ben namelijk (vooralsnog 
tijdelijk tot aan de komende ledenvergadering) benoemd in de financiële commissie van 
het VNG. Wel bijzonder met 6 burgemeesters, 8 wethouders en 1 ander raadslid! Ik ben 
benieuwd hoe ik als jongen uit het bedrijfsleven tussen al die beroepsbestuurders mijn 
weg zal vinden? 
Rik 
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10/09/2010 - Week 36: wat is de overeenkomst tussen publiek bij 

Nederland–Finland en bewoners van de BK-weg? 
 

Wellicht vraagt u zich af wat u met deze gekke titel boven mijn blog moet deze week. 
Laat ik het uitleggen. Afgelopen dinsdag was er een BFB-commissie vergadering. Ik 
was er niet bij omdat ik met klanten van mijn werk bij de interland Nederland – 
Finland in de Kuip was, maar heb wel terugkoppeling gekregen uit de vergadering en 
diverse mails over het onderwerp. (volgens horen zeggen deed je het prima Jacco, 
proficiat!) 

Dan de uitleg: Het Nederlands voetbalelftal, 2e tijdens het laatste WK en 5 – 0 
gewonnen bij San Marino startte de wedstrijd tegen Finland flitsend 2 – 0 binnen 16 
minuten. Nederland zorgde bij al het publiek en ook bij mij voor een verwachting; 
deze wedstrijd wordt geweldig, nog meer doelpunten en sprankelend spel. Maar nee, 
het was over; slecht spel, geen creativiteit en geen doelpunten. Alle gecreëerde 
verwachtingen bleven onbeantwoord. Dit is te vergelijken met de verwachtingen die 
de gemeente bij de bewoners aan de BK-weg heeft geschapen. Overleggen en 
indirecte toezeggingen door wethouders van het ‘oude’ Zevenhuizen, een 
informatieavond waarin alles besproken kan worden en een enquête met alle soorten 
vragen. De verwachting bestaat dat alles kan en realiseerbaar is. En dan het 
resultaat: dank voor uw interesse en aandacht, maar ja, het kan niet anders, we doen 
het toch zo! 

Ik schreef al eerder dat onze gemeente moet werken aan het managen van 
verwachtingen (week 24). Steeds weer blijkt dat burgers andere verwachtingen 
hebben van acties van de gemeente dan de gemeente er mee bedoeld heeft. Je kan 
dan natuurlijk denken; “die burgers zijn gek!”, maar als het te vaak gebeurd is het 
toch de gemeente die eens moet gaan nadenken over hoe haar handelen (en 
communicatie)  overkomt bij de burger. Wanneer zal de gemeente het leren? 

Verder was er deze week op maandag (6 september) onze fractievergadering met een 
inspreker over de (toekomstige) Intratuin. Dit zal aankomende dinsdag (= 14-9) in de 
RO vergadering nog wel een staartje krijgen. Ook hier is de rol van de gemeente 
procedureel gezien nogal dubieus. 

En dan tenslotte stond de rest van de week in het teken van het afscheid van onze 
ereburger Bonthuis; “we zullen hem missen!”. En waar er één gaat, komt er ook één. 
Volgende week vieren we de binnenkomst van Kats. Maar toch; André het waren 8 
fantastische maanden! 

Rik 

NB mijn relaas over de BK-weg laat onverlet dat ik het een prima besluit vind om voor 
deze weg een 50 km regime toe te passen, wellicht kunnen we met gelijke 
maatregelen ook de Ringvaartlaan in Nieuwerkerk aanpassen. Het 30 km regime dat 
daar geldt, is ook een wassen neus als die niet wordt gehandhaafd!!! 



Rik’s Blog - 2010 

36 
 

20/09/2010 – Week 37: gebruikt burgemeester Kats straks een zak of 

een bak? 
 

Woensdag was het zover, we hebben een nieuwe burgemeester! Na de officiële 
handelingen; eed, ketting en hamer waren er toespraken van de Commissaris van de 
Koningin, loco, nestor, kinderburgemeester en de burgervader van Bückeburg. De CdK 
had een nogal algemeen verhaal met een promotie voor het twitteren en een leuke, 
positieve kwinkslag naar onze Kinderburgemeester. Eigenlijk 2 zaken die ik niet van 
hem had verwacht. De loco en nestor kwamen door met een algemene, positieve 
verhaal met een beetje geschiedenis. Prima. 
Top was Dilian, de kinderburgemeester. Beeldend verhaal met zonnebloempitten. 
Geweldige toekomst heeft dit kind! En tenslotte de burgervader uit Duitsland. Ik zelf heb 
niets met internationale betrekkingen en contacten, maar petje af voor deze man; 2x in 
een week tijd op en neer 400 km enkele reis. 
Daarna de toespraak van onze nieuwe burgemeester Kats. Misschien had ik als (oud)lid 
van de vertrouwenscommissie de hoop op een ‘Obama’ toespraak. Maar nee, het werd 
een redelijk eenvoudig verhaal met een christelijk slot. Ik kijk uit naar de daden van Gert 
Jan. Hij is in ieder geval uitgenodigd om de Groene Waterparel te komen bekijken. 
Verder ben ik deze week naar de discussie avond over de toekomst van de afval (= 
huisvuil) stromen in onze dorpen geweest. Ik was dinsdagavond (14-9) in Moerkapelle. 
Eigenlijk waren bijna alle aanwezige alleen maar geïnteresseerd in de vraag zak of bak. 
En dat blijkt gewoon per dorp ook in de toekomst te kunnen verschillen. Het enige dat 
eigenlijk alleen maar geregeld moet worden is de systematiek. D66 is 100 % 
voorstander van de vervuiler betaald! Als het financieel en technisch enigszins haalbaar 
is, zou ik graag zien dat we in de toekomst worden afgerekend op aangeleverde 
kilogrammen (kg.) restafval. En de uiteindelijke wijze van aanlevering (zak of bak) zal 
nog een heikele discussie worden! 
Rik 
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24/09/2010 - Week 38: van troonrede tot links, iedereen een hoedje! 
 

In Zuidplas gebeurde politiek gezien de afgelopen week eigenlijk niets. 
Ik had maandag fractievoorzittersoverleg. De eerste ‘officiële’ vergadering onder leiding van 

burgemeester Kats. Maar de vergadering was informeel dus eigenlijk; Gert Jan. Vele zaken zijn 

aan de orde geweest. Voor mij was vooral de rol van de raad ten opzichte van de andere 

belanghebbende het belangrijkste issue. Op verschillende momenten heb ik me bewust afgezet 

tegen college en ambtenarenkorps om meer gezicht bij de raad te krijgen. Naast onze 

controlerende rol hebben we namelijk ook een kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol 

en die is het 1
e
 halfjaar soms in de verdrukking geweest. Ik heb er vertrouwen in dat dit de 

komende periode kan gaan veranderen. (dinsdagavond moest ik werken waardoor ik niet naar de 

dorpsavond kon) 
  
Dan de titel van dit stukje. De troonrede was niets. Natuurlijk veel ceremonie en hoedjes (en 

natuurlijk doen we met z’n allen mee aan deze poespas!), maar weinig inhoud. Ik persoonlijk 

vond de jurk van Maxima mooier dan die van onze koningin, maar zeker geen topper, het leek 

wel of ze op slecht weer hadden gerekend. Zonder gekheid; politiek is theater, maar mag het 

alstublieft een beetje inhoud hebben! 
  
Met links doel ik op de discussie wie links is en wie niet. Volgens mij kunnen we ons beter 

richten op de discussie wat is goed voor het land en wat niet. En gezien het feit dat ik verwacht 

dat we nog lang niet uit formatieperikelen zijn, is investeren in samenwerking beter dan lullen 

over wie wat is. 
  
Rik 
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03/10/2010 - Week 39: 5 avonden van huis, kinderen roepen om papa! 

Het was een drukke week. Het startte maandag met een algemene 
ledenvergadering van D66. Binnen de partij is het altijd lekker. Mensen die je 
begrijpen, naar je willen luisteren en meedenken. De financiën zijn op orde en 
de partij is klaar voor 2011. We gaan ons de komende tijd focussen op een 
aantal punten. Vertel alleen nog niet welke! 

Dinsdag organiseerde mijn bedrijf een personeelsactiviteit voor haar 
personeel. Als directeur kon ik daar natuurlijk niet wegblijven. Vandaar mijn 
late verschijnen in de gemeenteraad. Weinig zaken op de agenda. Claudia 
had onze ‘ergernis’ over het verdwijnen van de groendepots reeds geuit. Ik 
kwam binnen bij het afscheid van Piet en mijn buurman Evert (mooie 
toespraken). De rest van de vergadering bijgezeten, stemverklaring 
afgegeven over de ambtswoning en de discussie over de ontwikkelingen rond 
geen exploitatie aanschouwt. Achteraf geconcludeerd een korte eerste 
vergadering onder voorzitterschap van onze nieuwe burgemeester. 

Woensdag was ik ziek, maar wel gewerkt en ook die avond naar de 
begrotingsprocedure vergadering geweest. Bijzondere gebeurtenis; heb niets 
gezegd. Wil nog wel kwijt dat wij na een halfjaar vragenstellen in paragraaf 
2.3 eindelijk op 1 A4tje een soortement visie voor de komende periode 
hebben van het college. 

Donderdag was ik ‘s avonds wegens mijn (denk)sport niet aanwezig. En 
daarom kon ik er vrijdag niet onder uit met mijn kinderen mee te gaan naar de 
geweldige prijsuitreiking in de Reigerhof. 1,5 uur stonden we met veel te veel 
mensen; ”wethouder was dit uit oogpunt van veiligheid toegestaan? Ik kreeg 
zo af en toe ‘Duisburg’ gevoelens bij de mensenmassa die op de been waren 
gekomen?“ De spaaractie is aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Wellicht 
de volgende keer gewoon de prijswinnaars weer bellen? 

Zaterdag zou het eerste tv debat van onze lokale radio en nu dus ook televisie 
zijn. Maar mijn aanwezig op het hockeyveld bij mijn dochter was belangrijker. 
Helaas verloren ze met 1-2. En toen nog even de paardenmarkt en de 
collega’s in actie op de tv. 

En hier zit ik dan. Zondagochtend in alle rust. Vrouw en kinderen slapen nog 
en we maken er als gezin een echte zondag van. Sporten, eventjes de tuin in 
en lekker lunchen met verse broodjes uit Nesselande. En zo kunnen we weer 
fris de komende week in. 

Kom dinsdag allemaal naar ‘t Blok voor onze openbare fractievergadering! 

Rik  
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10/10/2010 - Week 40: Het Blok is geweldig voor onze jeugd. En nu gaan 

gebruiken! 

Afgelopen week was zoals zo vaak tussen Raad en Commissies een rustige 
week. Dit kwam goed uit omdat mijn werk veel aandacht nodig heeft/had. 
Eigenlijk was er deze week alleen maar onze fractievergadering. 

De fractievergadering werd voor de verandering gehouden in 
jongerencentrum Het Blok. Na een hartelijk welkom kregen we van de 
aanwezige jongeren, bestuur en leiding een rondleiding door het pand. Ik was 
er nog niet geweest maar met 1 woord een prima onderkomen voor de jeugd. 
Feestruimte, bar, oefenruimte, vergaderfaciliteit en kantoor alles aanwezig en, 
op de opslag na, alles even efficiënt ingericht. 

Na de korte rondleiding hebben we een uur gesproken met de jongeren van 
het Blok. Open gesprek met veel aandacht voor de wensen van de jeugd en 
onze wensen dat het centrum maar veel en langdurig gebruikt zal gaan 
worden. Ik sloot dit eerste gedeelte af met dat ik mijn kinderen over een aantal 
jaar met een gerust hart laat gaan naar het Blok. 

Daarna hadden we nog 2½ uur om drie vergaderingen voor te bereiden. Dit 
lukte helaas niet helemaal. Maar alle belangrijke zaken zijn besproken. 
Volgende week veel vergaderingen met nog meer agendapunten. 
Belangrijkste vragen: “wat is nu echt veilig?”, “waar komt het dorpshuis?” en 
“hoe duur wordt het sporten?”. Oh ja en we gaan meer dan 3 ton uitgeven aan 
5 onderzoeken, dit is het echte bezuinigen! 

Rik 

  



Rik’s Blog - 2010 

40 
 

15/10/2010 – Week 41: Kan een wethouder ook antwoord geven? 

Het was deze week weer commissie week;  Maandag MO, dinsdag RO en 
woensdag en donderdag BFB. De uitkomsten van gisteravond weet ik nog 
niet, was verhinderd. Maar terugkijkend op de rest van de week blijft me 
buiten alle belangrijke onderwerpen één issue liggen; "waarom geeft een 
wethouder niet gewoon antwoord op de vragen die hem gesteld worden?" 

Wat ik bedoel is dat vooral bij MO als RO onze wethouders uitblinken in het 
negeren van vragen, vragen links laten liggen, nietszeggendheid, algemeen 
gewauwel en geneuzel. We moeten tot wel 3x een vraag stellen voordat er 
antwoorden komen of soms dan nog niet. Binnen onze fractie gaan er 
stemmen op om maar gewoon vanaf nu alle vragen schriftelijk te gaan stellen. 

Ik moet wel aangeven dat in BFB de beantwoording veel beter is. Redelijke 
kort en to the point. Wellicht is er nog iets van dossierkennis achterstand, 
maar verder prima. 

Wellicht is het een punt voor het presidium dat de voorzitters van de 
commissievergadering de wethouders aanspreken op de beantwoording van 
alle vragen tijdens de vergadering. Meeschrijven welke vragen er allemaal zijn 
gesteld en welke antwoorden er wel en nog niet zijn. Simpel toch. 

WETHOUDERS kom op nou! 

Rik 
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22/10/2010 - Week 42: Herfstvakantie = Complimentenregen! 
 

Eigenlijk geen nieuws deze week. Beetje gelezen in de begroting van de gemeente en 
stukken van het VNG. Lekker rustig; als voorbereiding op een paar drukke weken die 
gaan komen. 
Vaak ben ik kritisch in mijn blog op van alles en nog wat binnen de politiek in Zuidplas. 
Vandaag wil ik een uitzondering maken. Ik ga een aantal complimenten uitdelen. Vriend 
Ferry doet dat ook en het spreekwoord zegt: “beter goed gekopieerd dan slecht 
gestolen”, dus bij deze. 
Mijn eerste compliment geldt het college. D66 heeft in het voorjaar tot 3x toe (coalitie 
akkoord, collegeprogramma en perspectievennota) gevraagd om een visie. Geen 
antwoord. Maar daar was opeens in het ‘draaiboek’ begroting op 1 A4tje (ik geloof in 
paragraaf 2.5) een beschrijving Wie en Wat willen we zijn in Zuidplas. In de huidige 
begroting 2011 mis ik dit totaal beeld weer een beetje. Mijn advies laat de afdeling 
communicatie die ene paragraaf uitwerken en vertalen in beelden voor ons en onze 
burgers. 
Een tweede compliment geldt de voorzitters van de commissievergaderingen. “What a 
hell of a job!”. Hoe zij in deze wirwar aan (rommelige) stukken, haantjesgedrag, 
mierenn…erij en beroerde beantwoording hun weg weten te vinden, dat vind ik top. Het 
mag nog strakker. 
Een derde compliment geldt (intern) mijn steunfractieleden en andere actieve D66 
partijleden, jullie aanwezigheid en richting geven, maakt het raadswerk leuk en zinvol. 
Specifieke dank aan Pim voor zijn nieuwsgaring en organisatie. 
Een vierde compliment geldt Marnix de Romph en Arjen Hazelebach. Marnix voor de 
man die de meest heldere vragen stelt en Arjan voor degene die de meest heldere 
antwoorden geeft. 
En tenslotte een compliment aan Claudia Wolff die het met mij uithoudt. Ik ben namelijk 
nogal slordig en misschien een beetje gemakzuchtig. Claudia vangt dit geweldig op. 
Thanks. 
Van deze warme deken ga ik geen gewoonte maken. Maar in een rustige tijd tijdens de 
vakantie is het prima. Dus tijdens kerst de volgende complimenten van Rik. 
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31/10/2010 - Week 43: hard werken, lange dagen, pragmatische rol als 

oppositiepartij 
 

2 lange dagen vergaderen afgelopen week. Dinsdag eerst fractievoorzittersoverleg 
(18.00 – 19.30 uur) met voornamelijk procedurele discussies over de aanpak van het 
politieke debat in Zuidplas. Daarna onthulling huismerk Zuidplas (beetje saai) op het 
gemeentehuis en daarna de raadvergadering. Deze liep door de verschillende 
onderwerpen lang door! Om 24.00 uur werd er geschorst. Wel konden we als oppositie 
partij onze motie over het toekomstige uiterlijk en innerlijk van het oude raadhuis in 
Moordrecht unaniem aangenomen krijgen. En we konden meewerken aan een 
betaalbare oplossing voor een dorpshuis in Moordrecht. 
Ook de discussie over de ruimte voor ruimte regeling in de Eendragtspolder was 
curieus. Onze inbreng was vooral de slechte beantwoording van vragen in eerste en 
tweede termijn door het college in de commissie. Een vlaag van dubieusiteit bleef 
hangen rond de besluitvorming van dit project. 
Woensdag gingen we verder met dit onderwerp in de raad. Echter voordien was er 
een afsluitend etentje van de ‘oude’ vertrouwenscommissie. Binnen 1½ uur werkte we 3 
gangen weg en snel terug naar het gemeentehuis. In de raad werd al snel duidelijk dat 
er een meerderheid was voor het voorstel om 8 ha kassen in te ruilen voor 32, 34 of 35 
woningen. Ook D66 stond achter deze keuze. Liever een paar woningen in de hoek van 
deze mooie polder dan her en der oerlelijke kassencomplexen die het hele landschap 
verpesten. D66 hoopt wel dat het college enige precedent werking van dit voorstel weet 
te voorkomen! 
Donderdag nog een uurtje aanwezig geweest bij de besluitvorming over de 
Moordrechtboog in de vergadering van de cie RO. 
En dan natuurlijk deze week ook nog de begroting 2011 gelezen, vragen opgesteld en 
antwoorden gekregen. Op zich wordt de kwaliteit uit het huis beter! Ik heb zelf het idee 
dat de vragen van de oppositiepartijen even serieus zijn beantwoord, hulde! 
Blijf tenslotte wel met de vraag zitten of het niet concreter en SMARTer kan. Ik begreep 
van collega raadsleden dat we toch te maken hebben met zeer concreet en goed stuk 
uit het gemeentehuis. Dus het zal wel aan mijzelf liggen. 
Komende week maar eens kijken of we hier nog iets zinvols over kunnen zeggen tijdens 
de behandeling in de begrotingsraad! ”Ik denk eigenlijk van niet” 
Rik 
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05/11/2010 – Week 44: Burgermeester is goed bezig! 
 

Nu bijna 8 weken in functie zet onze burgemeester Gert-Jan Kats heel langzaam zijn 
favoriete piketpaaltjes. En ik moet zeggen dat ik als oppositie politicus wel tevreden 
ben. Onder het mom van nieuw en kennismaken verandert er toch wel wat. Of het 
beantwoorden van onze vragen door het voltallige college tijdens de laatste 
raadsvergadering volledig aan hem te danken was, weet ik niet, maar het gebeurde 
toch maar. En ook zijn rol en genuanceerde opmerkingen bij burgerparticipatie en in het 
fractievoorzittersoverleg laten een man zien die niet alleen de voorzitter van het college 
is maar ook die van de gemeenteraad. 
Ook de wijze waarop hij anderen voorzetten laat inkoppen vind ik bijzonder. In de 
voorbereiding op keuzes en beslissingen is reeds een duidelijke sturing merkbaar. Ook 
in zijn Twitter-berichten worden veel zaken uitlichten, maar ook de zaken die niet 
worden aangesneden, zeggen iets. Daarnaast lijken de Twitter-berichten politiek 
correcter dan in het verleden; zal dit nog veranderen? 
En om de atmosfeer te breken een gedoseerd grapje op zijn tijd, leuk! Gert-Jan je bent 
goed bezig. Zowel vanuit mijn kant als ook vanuit D66 kant zijn wij tot dit moment prima 
tevreden over onze burgemeester Kats. 
Dan wil ik toch ook nog een succesje van ons als partij noemen. We hebben onze 
annalen erop nageslagen maar het is D66 hier in de oppositie nog nooit gelukt 2 
raadsvergaderingen achter elkaar een motie unaniem aangenomen te krijgen. D66 zal 
op deze pragmatische wijze het beleid van het college blijven volgen en daar waar 
nodig op een sociaal liberale wijze blijven meesturen. 
Rik 
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12/11/2010 - Week 45: wie is er aan zet in Zuidplas? 
 

Enkele maanden geleden stelde ik de vraag wie het gat zou invullen dat burgemeester 
Bonthuis achterliet bij zijn vertrek. Met daarbij mijn wens dat de gemeenteraad dit 
zou zijn. En dit lijkt te gaan lukken. Er is namelijk een lichte verschuiving van het 
college naar de raad waarneembaar. Echter of dit de verdienste is van de raad weet 
ik niet? 

Opvallend is wel de wijze waarop de besluitvorming in de raad zich lijkt te 
voltrekken. De ene coalitiepartij is vaak tegen en kan het eigenlijk niet maken ten 
opzichte van de burgers maar gaat gezien de coalitie toch akkoord. De tweede partij 
is vaak maar half aanwezig en intern sterk verdeeld. De derde partij mist een 
gezichtsbepalend figuur omdat deze nu éénmaal in het college zit en sluit zich bijna 
altijd aan bij de beslissers in de coalitie; CU/SGP. Want bij alle belangrijke 
beslissingen is de mening CU/SGP doorslaggevend! Haar mening komt ook terug in 
beleid dat aan de orde is; winkeltijden, rond financiële besluitvorming, onderwijs etc. 
en de rest volgt. Is dit wenselijk? 

Bij de oppositie is de rol van Ferry opvallend. Goed gebekt, trickert hij regelmatig de 
VVD. Hierbij zitten TON en de VVD vaak op één lijn maar besluiten uiteindelijk 
tegengesteld. Ook Gemeentebelangen is vaak nadrukkelijk aanwezig, brengt door 
haar ervaring (wel meer dan 50 jaar denk ik) vele goede zaken naar voren maar daar 
blijft het helaas bij, zonde. En wij van D66 proberen door pragmatisch oppositie te 
voeren, gebaseerd op kwaliteit onze mening te geven en dit lijkt te lukken. 

Dan de verschuiving van de machtpositie van het college naar raad. Het vertrek van 
wethouder Venrooy is een zware aderlating voor het college. En de vele ‘moeilijke’ 
onderwerpen en het kennisniveau maakt dat de raad steeds meer inspraak kan 
claimen, prima. 

Tenslotte wil ik toch nog een advies meegeven aan het college/coalitie. Gezien het 
belang van de onderwerpen: financiën (lees bezuinigingen) en de Zuidplas-
ontwikkeling is het willicht te overwegen dit bij 2 (verschillende) portefeuillehouders 
neer te leggen. Gezien de vele te verwachte ontwikkelingen en belangen de  komende 
jaren is een specifieke focus op beide gebieden noodzakelijk. 

Rik 

NB wellicht heeft Jan Oomen nog tijd (ik heb hem nog niet gevraagd [RvW]) voor 
Zuidplas ontwikkeling en is Moordrecht ook gelijk vertegenwoordigd in het college! 
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19/11/2010 - Week 46: Wat is nu eigenlijk een vitaal dorp? 
 

De traditionele rustige week voor de raadsvergadering had deze week 2 avondhappenings. Maandag 
spraken wij als D66 fractie met de VEDJ; 4 jongeren van de VDEJ vroegen ons de hemd van het lijf op 
welke wijze wij bepaalde jongeren issues zou aanpakken en behandelen. Een prima gesprek! Pluim voor 
deze organisatie; op deze wijze zetten zij zichzelf prima op de kaart in politiek Zuidplas. Dit zal ze nooit 
windeieren leggen, je kunt namelijk niet meer om ze heen. Prima initiatief. 
Dinsdag spraken we met de griffie; lees Peter van Vugt over de eerste 10 maanden lokale politiek. Hoe 
kijken wij aan tegen politiek bedrijven, gaat het goed, waar kan het beter? Uiteindelijk zijn we blij hoe het 
gaat en redelijk tevreden over wat we hebben bereikt. Wel mag burgerparticipatie nog serieuzer worden 
opgepakt, het blijft een beetje hangen met goede bedoelingen. 
D66 gebruikt de komende weken om een strategie voor 2011 te bepalen. Eén van de vragen die wij ons 
stellen: “wat is nu precies een vitaal dorp”. 
Voor mij is een vitaal dorp een plaats waar burgers kunnen doen wat ze willen. Ieder individu kan en mag 
doelen stellen en deze trachten te realiseren. Hierbij geldt natuurlijk wel dat de acties van iedere burger 
passen binnen het totaal van de dorpse samenleving. De overheid geeft ruimte aan haar burgers en 
ondersteunt waar mogelijk het individu dat zelf niet in staat is zijn doelen te realiseren. Tenslotte zorgt de 
gemeentelijke overheid voor transparante besluitvorming, die voor iedere burger gelijk is en gelijk wordt 
toegepast? (Kerkstraat 8 - Moerkapelle??). 
Concreet: 

- dorp = klein = groen = overzichtelijk = geen hoogbouw! 
- burgers leven met elkaar in plaats van naast elkaar, gemeente moet dit stimuleren en in haar 

subsidiebeleid opnemen 
- totale opvang van kinderen vanaf het 1

e
 levensjaar tot aan het einde van de basisschool in alle 

dorpen door middel van maximale brede scholen 
- opvang voor ouderen plus het stimuleren van contact 
- bereikbaar voor alle vervoermiddelen (dan wel substituten) vanuit alle richtingen, gelijkwaardige rol 

voor alle voertuigen of dit nu de auto, fiets, openbaar vervoer of scootmobiel betreft 
- volledig pakket van sportvoorzieningen waarbij uitwisseling van dure sportfaciliteiten wel mogelijk 

moet zijn dwz er hoeft niet in elk dorp een zwembad, golfbaan of schaatsbaan te zijn als wel 
dat het vervoer naar deze faciliteiten geregeld moet kunnen worden. 

- in alle dorpen moet de mogelijkheid zijn om de eerste levensbehoefte te kopen, de gemeente moet 
hier in haar beleid voor waken! 

- een dorp is geen stad dus we hebben een groen landschap ipv een kleine parken, er zijn faciliteiten 
om van het groene landschap te genieten. 

- …. 
Heeft u meer eisen waaraan een vitaal dorp moet voldoen, mail het door! 
Rik 
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27/11/2010 - Week 47: veel vergaderingen weinig lol! 

Het was weer zo’n week, geen avond thuis, elke dag weer een vergadering of 
wat! 

Maandagavond begon het met de fractievoorzittersoverleg in het 
gemeentehuis. Ik was iets te laat omdat er ook nog ouderavond was op de 
PWA, de school van mijn kinderen. Hun rapporten waren uitstekend dus het is 
dan leuk positieve berichten van de juf en meester te horen. Het overleg zelf 
met de andere fractievoorzitters is een redelijk informeel gebeuren, waarin 
(procedure) afspraken worden gemaakt over de komende periode. De 
discussie over de aanvangstijden is nog niet helemaal afgerond; het 
presidium wil nog niet overstag; maar gezien de meerderheid in de raad komt 
dat vanzelf. 

Dinsdag was er de raadsvergadering. Uiteindelijk een vrij lege vergadering. 
Het agendapunt; aankoop woning Moerkapelle werd van de agenda gehaald. 
Terwijl D66 juist hierbij nogal moeite heeft met de gevolgde procedures en 
nog meer met het inzetten van grote sommen gemeenschapsgeld in deze tijd 
van bezuinigingen. Ook in de coalitie schijnt dit tot problemen te leiden; de 
VVD wil deze keer zijn poot stijf houden en daarom trok de wethouder het 
punt terug. Volgende keer benieuwt hoe dit stukje dubieuze politieke 
besluitvorming aan ons wordt voorgelegd. 

Woensdag hadden we tenslotte fractievergadering. Deze keer vond dit plaats 
in Oud Verlaat. En ook Lenny was er deze keer bij, fijn! Ze vertelde over het 
goed werk van Nieuwerkerkers of nu Zuidplas helpen. Ook was de heer van 
Houwelingen aanwezig, hij legde nogmaals haarfijn aan ons uit hoeveel geld 
de gemeente voor zijn huis heeft betaald. Verder hebben we de agenda voor 
de komende commissie vergaderingen doorgesproken. Alleen de agenda van 
BFB is te lang, ben benieuwd hoe de voorzitter dit gaat oplossen! 

Verder Donderdagavond gebridged en Vrijdag gesport, zodat dit verhaal pas 
op Zaterdagavond het levenslicht zag. U ziet een lange week vol overleg, 
maar echt spannend werd het niet. En spanning is nu eenmaal mijn lol van 
politiek! Volgende week beter en ieder geval met een mooie wit sneeuwdek. 

Rik 
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03/12/2010 - Week 48: de mystiek - van de Zuidplas-politiek 
In deze tijd van rijmelarij door de Sint en zijn Pieten 
Heb ik mijn blog ook in die woorden proberen te gieten 
Na 11 maanden Zuidplas begint de draai er in te komen 
Vergaderingen duren 3,5 uur en gaan vanzelf over in dromen 
Over aandacht en wie de meeste zinnen spreekt 
Maar ook het aanhoren als de volgende gelovige preekt 
Over veiligheid, repressie en stoplichtmodellen 
Terwijl de sprekers vroeger ook bekend stonden om hun eigen rellen 
Misschien onschuldiger en in een andere cultuur 
Maar ja, de mensen maken tegenwoordig elkaars leven op een andere manier zuur 
Op ruimtelijke ordening is veel aan de hand 
Woorden als omkoperij en belangenverstrengeling in de raad zijn op de rand 
Toch zegt het spreekwoord: ’waar rook is vuur’ 
En iedere keer een paar ton is bij elkaar ook erg duur 
Maar ja, als stemverhoudingen onderwerpen van de agenda doen verdwijnen 
Zal het vertrouwen van burger in de politiek zeker wegkwijnen 
Bij MO is Klein Vink nodig en zeker niet goedkoop 
En met mooie woorden van Jan houdt iedereen hoop 
Dus sporters pak uw kansen en ga aan de slag 
Want de huidige politiek zegt nog steeds dat het mag 
Een ander punt is de rol de raad als geheel 
Velen zijn aanwezig maar weinigen pakken hun deel 
Fractiediscipline lijkt een usance 
Daardoor krijgt de oppositie zijn kansen 
Al met al een mooie tijd op weg naar de kerst 
Lijstjes, top 1000, voornemens, wie is het verst? 
D66 staat voor communicatie, transparantie en duurzaamheid 
Ik heb vertrouwen in een succesvolle politieke tijd 
Rik 
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11/12/2010 - Week 49: discussie over "non-issue" 
 

In de zomer van 2009 kreeg ik van de D66-leden de vraag of ik lijsttrekker 
wilde worden. Mijn reactie was er één met enthousiasme, maar ook met een 
bedenking. Ik was bang dat de gemeentepolitiek zou blijven hangen op het 
niveau van hondenpoep en hondenbelasting, en dat wilde ik absoluut niet. En 
nu na 11 maanden is dit onderwerp er dan toch gekomen. 
Ik zal hier in deze blog iets over schrijven en verder geen woorden meer aan 
vuil maken. 
Wel of geen hondenbelasting 
Dat is waarschijnlijk het enige waar je nog een mening over kunt hebben. Ik 
heb de algemene opvatting dat de vervuiler, maar ook de gebruiker betaald. 
Dus heb je een auto dan betaal je wegenbelasting of wellicht in de toekomst 
kilometerheffing, ga je naar het (gemeentelijke) zwembad dan betaal je deze 
voorziening en ga zo maar door! En zo ook; heb je een hond dan betaal je 
hondenbelasting. En voor mij mogen ook de eigenaren van andere dieren die 
in de openbare ruimte vertoeven zoals paarden en poezen/katten worden 
aangeslagen. Al is het de vraag of een poezen/kattenbelasting is te 
handhaven. 
Hondenpoep 
Specifiek voor honden heb ik ook nog wel een mening over hondenpoep. Ik 
breng dagelijks mijn kinderen naar school en moet werkelijk op alle 
voetpadden rond de school slalommen om de hondenpoep. Vele eigenaren 
(de goede daargelaten) laten een hond vrij poepen, waardoor vele 
schoolkinderen met poep onder hun schoenen de school inkomen. En ik weet 
dat de conciërge van de school dagelijks de poep rond de school verwijderd. 
Wellicht moet Trots een voorstel indienen de hondenbelasting te verdubbelen 
voor die bewoners die zo asociaal zijn hun hond overal te laten poepen en dit 
geld te gebruiken voor handhaving op dergelijk gedrag. 
Pers 
En dan de pers, vanwaar hun grote aandacht. Alsof er over niets anders te 
berichten is, stort zij zich massaal op dit onderwerp. Ik denk dat het de 
algemene zucht naar sensatie zal zijn. Tegenwoordig gaat het om de 
lezersaantallen en met een dergelijk onderwerp heb je in ieder geval alle 
hondenbezitters onder je lezers, maar of het enigszins journalistiek is? 
Tenslotte wil ik Trots vragen hoe zij het gat in de begroting wil dekken dat zou 
ontstaan bij afschaffing van de hondenbelasting. Dit bedrag is ongeveer gelijk 
aan de kosten van de bikers. Als Trots mag kiezen tussen afschaffing 
hondenbelasting of afschaffing bikers, wat wordt het dan? 
Rik 
NB ook onder de leden van Trots lijkt een ruime meerderheid voor 
handhaving van de hondenbelasting. Zal dit onderwerp in de la van Ferry 
belanden? 
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18/12/2010 - Week 50: genereuze excuses aan de Pers! 

Wat kan een gewone blog van vorige week een stof doen opwaaien. Nog 
maar net interactief of de telefoon stond roodgloeiend; zelf binnen onze partij 
leidde het toe stevige discussies. Ik ben dan ook blij dat uiteindelijk de gehele 
gemeenteraad (op twee na) de inhoud uit mijn blog onderschreef. Ferry 
wellicht nogmaals inbrengen in juni bij de perspectievennota?, alleen dan 
maak je volgens mij ook weinig kans. Maar wellicht weer een paar kiezers 
erbij? 

Dan de kop van deze week. Vorige week heb ik de lokale pers gebruikt om 
mijn algemene allergie tegen hype vorming van de landelijke dagbladen en 
ook de landelijke televisie om de gunst van de lezer/kijker aan de kaak te 
stellen. Sorry, dit had ik niet moeten doen; in het algemeen is onze lokale pers 
zeer informerend en zijn schreeuwende koppen bijna niet aanwezig. Ik denk 
dat Zuidplas blij mag zijn met haar kranten en lokale radiostation (en hun 
internetactiviteiten). Vanaf deze plaats wil ik het Kanaal, Hart van Holland en 
Lokale Omroep Zuidplas bedanken en veel samenwerking voor 2011 
toewensen. Ik hoop niet dat jullie nog boos op me zijn! 

Dan de rest van deze (vorige) week. 

2 raadsvergaderingen met belangrijke onderwerpen als de polder de Wilde 
Veenen, strooibeleid (al denk ik dat we nog even geduld moeten hebben. Ik 
zie veel mensen hard werken en de sneeuwval van de afgelopen dagen is 
toch redelijk uniek), diverse financiële beslommeringen met als algemene 
conclusie: ‘het moet beter’ en de Ambonwijk in Moordrecht. 

Stemmingen 

Eigenlijk waren de stemmingen niet opvallend. Echter de laatste tijd valt 1 
ding op; bijna bij elke stemming is er wel één coalitiepartij tegen, terwijl de rest 
voorstemt. Het is wel steeds een andere coalitiepartij. Zijn dit “afspraken“ uit 
de achterkamer?, is het dualisme of ontstaan er zo langzamerhand steeds 
meer kleine scheurtjes in het hechte verband tussen de 4 grote partijen. Wat 
zal 2011 ons gaan brengen? 

Rik 
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28/12/2010 - Week 51/52: mijn lijstje over de politiek in Zuidplas 
De kerst is alweer voorbij, jammer! Ik hoop dat u heeft genoten van de gezelligheid en sfeer die 

horen bij kerstmis. Ik zelf heb heerlijk gewandeld met mijn gezin over het besneeuwde 

landschap van de Groene Waterparel. Met familie cadeautjes uitgepakt en heerlijk gegeten. 
Nu nadert het einde van het jaar en heb ik in de tijdsgeest van deze dagen mijn eigen top 10 van 

het afgelopen jaar als het gaat om de gemeentepolitiek in Zuidplas opgesteld. 
1. 1 jaar na de fusie is Zuidplas een succes!. We zijn nu als gemeente Zuidplas 1 jaar 

onderweg en ik denk dat we er politiek gezien goed op staan. Het is alsof we al jaren 

op deze wijze actief zijn! Fijn hier onderdeel van te mogen zijn en een bijdrage te 

kunnen leveren. 
2. (geen) Communicatie tussen gemeentehuis en burger. Tot nu toe blijkt de burger 

weinig tot geen gehoor te krijgen als het gaat om vragen (op papier, mail en telefoon) 

die hij/zij aan de gemeente stelt. Op z’n minst een ontvangstbevestiging sturen lijkt 

toch eenvoudig 
3. Mijn (steun)fractie. Ik wil Claudia, Minou, Joop, Jeroen, Bart en Joost bedanken voor 

hun inbreng en bij de gedachtevorming, jullie waren en zijn TOP! 
4. De wethouders?!? Ik noemde het voor de zomer de grote grijze mannenclub. Dat lijkt te 

gaan kloppen. De wethouders blinken uit in …. De ene moet steeds voor antwoorden 

terug naar zijn ambtenaren, de tweede zegt steeds klip en klaar dat het goed komt 

maar niemand gelooft dat, de volgende zegt met vele mooie woorden bijna niets en de 

laatste is zo pragmatisch dat de wegen vol ijs blijven liggen en we waarschijnlijk nu 

al besparen op de beheerkosten. Heren succes in 2011. 
5. Duurzaamheid. Onze gemeente kiest helaas voor duurzaamheid in een luciferdoosje. Het 

college wil: duurzaamheid is een beetje milieu en de rest moet iemand anders maar 

doen! D66 wil het tegenovergestelde: de gemeente Zuidplas moet een voorbeeld zijn 

van duurzaamheid; Zuidplas de duurzaamste gemeente van Nederland! Wethouder 

kom op, nu kan het nog! Anders zeggen toekomstige generatie wat was dat voor joker 

die dat heeft bedacht. 
6. Ruimtelijke ordening. Het niveau van de stukken het afgelopen jaar was om te huilen. 

Dit moet in 2011 veeeeéééél beter. 
7. Burgerparticipatie. In 2010 zijn de eerste voorzichtige stappen gezet als het gaat om 

burgerparticipatie. Op basis van een notitie van D66 (samen met CU/SGP) zal daar in 

2011verder invulling aan worden gegeven. 
8. Haantjes gedrag. Is er interesse voor het onderwerp of is het te doen om de aandacht. 

Waarschijnlijk moet ik gewoon nog steeds wennen aan wat politiek is. Uiteindelijk 

wil ik persoonlijk gewoon iets bereiken en niet steeds met m’n kop of met een goede 

one-liner in de krant! 
9. Griffie. De inzet van Peter en zijn mensen is een voorbeeld voor het hele gemeentehuis. 

Wellicht een idee dat de gemeentesecretaris hun werkwijze kopieert naar de rest van 

het ambtenarenkorps? 
10. Dualisme. De afgelopen tijd is er steeds meer sprake van dualisme in de raad, prima. 

Echter zoals ik vorige keer al aangaf weet ik niet wat de oorsprong daar van is. Ik 

hoop niet dat het wordt ingegeven door kwaliteit van het huidige bestuur, maar dat de 

inhoud de reden is! 
Tot zover mijn top 10 van 2010. Ik wens iedereen een goede en rustige jaarwisseling en een 

succesvol 2011. 
Rik 


