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Voorwoord  
 
Namens het bestuur bied ik u, met trots, het verkiezingsprogramma 2022-2026 aan, met als 
thema “Samen met Krimpen”.  
 
Krimpens Belang  
Krimpen aan den IJssel bestaat uit veel verschillende mensen met diverse achtergronden. 
Landelijk zien we grote verschillen ontstaan en dat zien we in Krimpen ook. Dit geldt ook 
voor de politiek. Krimpens Belang wil de samenwerking opzoeken en samen bouwen aan 
een mooier Krimpen. 
 
Krimpens Belang is een lokale partij die zoekt naar verbinding. Op basis van hoor en 
wederhoor maken wij afgewogen en transparante keuzes.  
 
      Dit doen wij samen met u en voor Krimpen! 
 
Bestuurderspartij 
Vier jaar geleden is de lokale politieke partij Krimpens Belang opgericht door de twee 
gemeenteraadsleden Sethi Plaisier en Saskia Bijl. Waar in de eerste twee politieke jaren de 
onderlinge verschillen tussen inwoners uitvergroot werden, richtte Krimpens Belang zich op 
de overeenkomsten tussen onze inwoners en bedrijven en keek zij naar wat ons allen bindt. 
Na de breuk van de coalitie “Kleurrijk Krimpen” heeft Krimpens Belang haar 
verantwoordelijkheid genomen en heeft plaats genomen in de coalitie “Evenwichtig door de 
crisis”. Het voornaamste doel van deze coalitie was om de (politieke) rust terug te laten 
keren en de gemeente te laten besturen door een college dat slagvaardig en toekomstgericht 
besluiten kan nemen en dat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenteraad. In de 
afgelopen twee jaar heeft Krimpens Belang laten zien een bestuurderspartij te zijn.  
 
Gratis ov 67+ (met laag inkomen) en eerherstel Krimpen Festival 
In de afgelopen jaren heeft Krimpens Belang vele inhoudelijke punten gerealiseerd (voor 
gestemd of ingediend). In dit verkiezingsprogramma staan deze punten per onderwerp 
opgenomen. Toch zijn er twee items waar we apart aandacht aan willen besteden en dat zijn 
de door Krimpens Belang waargemaakte items gratis ov 67+ (met laag inkomen) en het 
eerherstel van en structurele subsidie voor het Krimpen Festival. Krimpens Belang is trots 
dat zij deze punten voor de Krimpense inwoners heeft kunnen waarmaken.  
 
Brede vertegenwoordiging 
In de afgelopen jaren hebben veel inwoners zich aangesloten bij Krimpens Belang waardoor 
er een brede vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven en organisaties in de achterban is 
ontstaan. 
 
Samen met Krimpen!  
In de afgelopen jaren hebben de vertegenwoordigers van Krimpens Belang met vele 
inwoners, bedrijven en organisaties gesprekken gevoerd over (politieke) zaken die in onze 
gemeente speelden. Veel van deze gesprekken zijn de basis geweest voor het 
verkiezingsprogramma.  
 
Wij hopen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14,15 en 16 maart 2022 op uw steun te 
mogen rekenen zodat wij de in het verkiezingsprogramma opgenomen plannen kunnen 
waarmaken.  
 
Guido Pielanen, voorzitter Krimpens Belang, 8 januari 2022 
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1.Samen zijn wij Krimpen! 
 
Krimpens Belang is een lokale partij die zoekt naar verbinding. Op basis van hoor en 
wederhoor maken wij afgewogen en transparante keuzes. Dit doen wij samen met u en voor 
Krimpen!  
 

           
 
Inclusief Krimpen 
Iedere inwoner van Krimpen doet ertoe en mag meedoen. Voor Krimpens Belang is er geen 
onderscheid naar ras, geloofsovertuiging, politieke - en seksuele voorkeur, inkomen, gender, 
leeftijd, culturele achtergrond en talenten of beperkingen. Wij willen dat Krimpen een 
inclusieve gemeente is. Onze gemeente heeft een ambassadeursnetwerk “Inclusief Krimpen” 
die bestaat uit een diverse groep ervaringsdeskundigen. Krimpens Belang vind het belangrijk 
dat deze ambassadeurs aan de voorkant actief betrokken worden. Voor mensen die zich 
gediscrimineerd voelen, willen wij een loket waar ze dit kunnen melden.    
 
Samen met inwoners 
Krimpens Belang vindt het belangrijk dat het lokale bestuur in gesprek is en blijft met onze 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij zijn dan ook enthousiast over 
het wijkwethouderschap als manier om met Krimpense inwoners in gesprek te komen. 
Echter, wat ons betreft zijn de kantoortijden voor dit wijkwethouderschap te beperkt. Om met 
alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te kunnen komen is 
het van belang dat de spreekuren van de wijkwethouders op verschillende tijden 
plaatsvinden, waaronder ook in de avonduren en in de weekenden.  
 
Samen met jongeren 
Door de kindergemeenteraad hebben Krimpense basisschoolleerlingen meer invloed 
gekregen in onze gemeente. Krimpens Belang vindt het bestaan van deze 
kindergemeenteraad belangrijk. Ook hecht Krimpens Belang veel waarde aan meer invloed 
van Krimpense jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar en in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. 
Krimpens Belang vindt het van belang dat ook deze jongeren meer invloed krijgen op 
onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Voor deze jongeren beschikt Krimpens Belang 
over een “eigen” jongerenfractie waardoor zij via ons meer invloed hebben.  
 
Burgerinitiatieven 
Het is voor Krimpens belang vanzelfsprekend dat Krimpense inwoners worden gehoord, 
ondersteund en hulp krijgen bij initiatieven en ideeën.   
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Samen met senioren 
Senioren vertegenwoordigen een steeds grotere groep in onze gemeente. Om deze reden 
vinden we het belangrijk dat deze groep Krimpense inwoners een “eigen” wethouder heeft 
die de belangen van de senioren vertegenwoordigt. Hierbij willen wij  dat er speciale 
aandacht gegeven wordt aan de communicatie voor en met senioren.  
 
Samen met Krimpense ondernemers 
Krimpens Belang staat achter de lokale Krimpense ondernemers. Daarom zijn wij  groot 
voorstander van een nog uitgebreider voorkeursbeleid voor lokale ondernemers en het 
bevorderen van de samenwerking tussen de Krimpense ondernemers.  
 
Samen met maatschappelijke organisaties 
Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke rol in Krimpen. Wij vinden het 
voortbestaan van deze organisaties erg belangrijk. Deze organisaties krijgen dan ook altijd 
een positieve grondhouding en een uitgestoken hand van ons.  
 
Samen met andere politieke partijen 
Onze gemeente beschikt over tien politieke partijen. Al deze partijen zetten zich met hart en 
ziel in om Krimpen naar hun beeld een stukje mooier te maken. Samen met deze partijen 
hebben wij in meer of mindere mate samen opgetrokken om voor onze partij belangrijke 
punten te realiseren. Met vertrouwen kijken wij uit naar een vervolg van deze samenwerking 
in de komende vier jaar.  
 

 
 
Samenwerking omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden 
Ons mooie Krimpen ligt, als gemeente met onze eigen identiteit, tussen de metropool 
Rotterdam en de gemeente Krimpenerwaard. Wat Krimpens Belang betreft maakt één plus 
één een totaal van drie. Wij zijn dan ook positief over de grote hoeveelheid bestaande 
samenwerkingen met omliggende gemeenten.   
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2. Samen wonen in Krimpen 

Voor senioren zien we steeds vaker aanpassingen in eengezinswoningen, zoals trapliften, 
aanpassingen in de badkamers, etc. We begrijpen dat senioren liever langer in hun 
bestaande woningen blijven wonen, echter horen we ook dat veel senioren vanwege 
kostenstijging niet willen verhuizen. Door zonder kostenstijging senioren te verleiden naar 
een appartement te gaan, brengen we de doorstroming op gang. We zijn daarom 
voorstander voor het bijbouwen van appartementen voor senioren om zo meer 
eengezinswoningen vrij te spelen voor gezinnen. 
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Verpaupering wijken  

Krimpens Belang heeft uit diverse wijken signalen gekregen over achteruitgang. Wij willen 

ons hier hard voor maken door hierover in gesprek te gaan met betreffende inwoners, 

woningcoörperaties en andere belanghebbenden. Door hier samen in op te trekken zorgen 

we samen voor verbetering. In brede zin streven wij naar een integrale wijkaanpak waarbij 

de buurtvereniging, zorgverlener, wijkagent, woningbouwvereniging, gemeente en andere 

belanghebbenden samenwerken vanuit het gezamenlijke doel om het beste voor de wijk te 

doen.   

 

 

 

 

Gerealiseerd 2018-2022:  

behoud startersleningen voor starters, steun voor Knarrenhof, verzoek onderzoek 

transformatie kantoorpanden  
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Criminaliteit en vandalisme 
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Gerealiseerd 2018-2022:  
campagne steun de lokale ondernemer, spaar voor elkaar, aandacht voor schulden onder 
ondernemers, verruiming openstelling terrassen (corona) 
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6. Samen voor elkaar zorgen in Krimpen 
 
Jeugdhulp 
In de afgelopen jaren is er regelmatig gesproken over de invulling en de (stijgende) kosten 
van de jeugdhulp. Krimpens Belang vindt dat onze Krimpense jongeren op tijd de juiste hulp 
moeten krijgen en dat de kwaliteit van hulp leidend moet zijn en moet blijven. Tegelijkertijd 
vindt Krimpens Belang het belangrijk dat er meer aandacht en meer inzet komt voor 
normalisatie, preventie, innovatie en goede monitoring. Specifieke aandacht gaat uit naar 
jongeren met een depressie. Wachtlijsten moeten met de hoogste prioriteit verlaagd worden.  
 
Samen de juiste aanpak  
Krimpens Belang hecht veel waarde aan een integrale aanpak. Sámen met jongeren, ouders 
en hulpverleners tot de juiste aanpak komen en verkeerde doorverwijzingen of ‘van het 
kastje naar de muur’ voorkomen. Hierbij willen wij de zichtbaarheid en bereikbaarheid van 
KrimpenWijzer vergroten en verbreden.    
 
Samen naar normaal  
Krimpens Belang pleit voor een netwerk van ervaringsdeskundige ouders die worden 
ondersteund door gemeentelijke professionals. Krimpens Belang vindt het belangrijk dat er 
een ‘plek’ is waar ouders van elkaar kunnen leren, waar bijzonder ook normaal kan zijn. Ook 
zijn wij voorstander voor een netwerk van ervaringsdeskundigen voor jongeren zodat ook 
voor hen onderlinge steun en een luisterend oor geboden kan worden. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een jongerencafé. 
 

Samen voor de thuiszitter 

Als onderdeel van het dossier Jeugdhulp heeft Krimpens Belang heeft zich de afgelopen 

jaren extra sterk gemaakt voor thuiszitters. Wij vinden het belangrijk dat iedere Krimpense 

jongere onderwijs krijgt. Daar blijven we onverminderd op inzetten.  

 

 

 

Gerealiseerd 2018-2022:  
extra aandacht jeugdhulp, aandacht casusregie, wachtlijsten, depressie jongeren, voorstel 
extra aandacht thuiszitters, extra aandacht kwetsbare jongeren, taboe depressie doorbreken 
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Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is en blijft mensenwerk.  
Desondanks pleit Krimpens Belang ervoor om zoveel mogelijk te uniformeren op basis van 
gelijkwaardigheid. Door de invoering van het abonnementstarief is er een enorme groei in 
aanvragen voor ondersteuning ontstaan. Met als gevolg dat er lange wachtlijsten zijn 
ontstaan, ook voor mensen die deze ondersteuning hard nodig hebben.   
 
Krimpens Belang is voorstander van het invoeren van een inkomenstoets als onderdeel van 
de beoordelingscriteria. Indien Krimpense inwoners hulp nodig hebben bij het huishouden en 
zij kunnen dit niet zelf betalen, dan moeten ze deze hulp krijgen via de gemeente. Dat geldt 
ook voor een geschikte woonvoorziening, vervoer en begeleiding.  
 
Mantelzorg 
Steeds meer inwoners in onze gemeente zorgen voor een gezinslid, familielid, buur, 
vriend(in) of kennis die langdurig ziek, gehandicapt, dementerend of hulpbehoevend is. 
Binnen onze gemeente is voor deze inwoners het Steunpunt Mantelzorg die ondersteuning 
en begeleiding biedt aan mantelzorgers. Door Steunpunt Mantelzorg staat er altijd iemand 
klaar voor de mantelzorger zelf. Krimpens Belang hecht veel waarde aan onze 
mantelzorgers en aan ondersteuning van de mantelzorgers.  

Vrijwilligers 
Veel verenigingen en stichtingen in onze gemeente draaien, op het gebied van welzijn, zorg, 
sport en cultuur, op vrijwillige inzet. Vrijwilligers zijn niet alleen te vinden in georganiseerd 
verband, maar zij helpen ook vaak in hun sociale netwerk, bijvoorbeeld in een burendienst of 
in de informele zorg. Vrijwilligerswerk bevordert hiermee de leefbaarheid, sociale samenhang 
en vitaliteit in onze gemeente. Vrijwilligers vormen het cement van onze 
samenleving. Krimpens Belang hecht veel waarde aan de inzet van onze vrijwilligers. Om 
deze reden vinden wij het belangrijk dat zij meer gewaardeerd en gefaciliteerd worden. 
Organiseer de vrijwilligersdag bijvoorbeeld niet alleen overdag maar ook in de avond of in 
het weekend of stel gratis vergaderruimte beschikbaar voor besturen.  
 
Senioren 
Met een vergrijzende gemeente krijgen wij steeds meer signalen van eenzame senioren. 
Krimpens Belang wil dat het tegengaan van vereenzaming van senioren verankerd is in het 
beleid evenals financiële uitbuiting.  
 

                  

Gerealiseerd 2018-2022:  
enquête en aanbevelingen vrijwilligersbeleid, financiële uitbuiting senioren, eenzaamheid 
senioren, uitbreiding huiskamers, technologische ontwikkelingen senioren, behoud huidige 
functie gezondheidscentrum, spaar voor elkaar 
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Participatie 
Een klein percentage van onze inwoners ontvangt gedurende langere periode een 
bijstandsuitkering. Krimpens Belang heeft het standpunt dat al onze inwoners naar “eigen” 
mogelijkheden mee moeten kunnen doen en dat de gemeente hierin een ondersteunende rol 
moet vervullen. 
 
re-integratie trajecten 
Re-integratie trajecten zijn een belangrijke eerste stap om onze inwoners de kans te bieden 
om mee te kunnen doen. De focus van Krimpens Belang is dan ook in de afgelopen jaren 
gericht geweest op de inzet van deze trajecten. Hierbij ging speciale aandacht naar 
statushouders, zodat ook zij snel mee kunnen doen. Krimpens Belang vindt het belangrijk 
dat ook in de toekomst re-integratie trajecten voor al onze inwoners ingezet worden zodat 
ook deze groep binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen. 
 
Samenwerking verenigingen en maatschappelijke organisaties 
Met een zeer uitgebreid verenigingsleven en een breed aanbod van maatschappelijke 
organisaties biedt onze gemeente veel mogelijkheden om mee te doen.  
 
Samenwerking Krimpense ondernemers 
Naast de mogelijkheden op het gebied van vrijwillige functies, biedt het ruime aanbod van 
ondernemers in onze gemeente mogelijkheden voor onze inwoners, jong en oud, om (een 
deel van) hun inkomen te verdienen. Krimpens Belang pleit ervoor samen met onze 
ondernemers extra kansen te realiseren.  
 

 
 
 
 
Gerealiseerd 2018-2022:  
aandacht voor re-integratie statushouders 
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7. Samen sporten in Krimpen 
 
In de afgelopen jaren is maar weer eens duidelijk geworden dat bewegen en sport belangrijk 
zijn voor zowel onze fysieke als mentale gezondheid. Het geeft ontspanning, zorgt voor een 
gezonder lijf en draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Door al deze 
onderdelen is het heel goed mogelijk dat men zich daardoor in een school-, werk- of andere 
sociale omgeving ook prettiger voelt. Daarnaast ontmoet men mensen en ontstaan relaties.  
 
Niet-commerciële sportverenigingen 
Met 17 niet-commerciële sportverenigingen biedt onze gemeente een breed aanbod aan 
sportmogelijkheden aan onze inwoners. Krimpens Belang hecht er veel waarde aan dat 
iedere inwoner de mogelijkheden krijgt om in georganiseerd of niet-georganiseerd verband te 
sporten en te bewegen.   
 
Binnensportverenigingen 
Het merendeel van de niet-commerciële sportverenigingen betreft binnensportverenigingen. 
Krimpens Belang heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor meer en 
multifunctionele sporthallen.  
 
Krimpens Belang wil de mogelijkheden onderzoeken om de sporthallen ook een wijkfunctie 
te geven (ontmoetingsruimte, verhuur ruimten).  
 
Buitensportverenigingen 
In de afgelopen jaren zijn bijna alle complexen van de buitensportverenigingen gerenoveerd 
met uitzondering van DCV en de Scouting. Krimpens Belang heeft zich hiervoor in de 
afgelopen jaren sterk gemaakt en het lijkt erop dat het na jaren zijn vruchten heeft 
afgeworpen.    
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Zwembad 
Krimpens Belang wil de mogelijkheden voor een nieuw zwembad in onze gemeente 
onderzoeken.  
 

 
 
 
Beachveld 
Beachsporten zijn opkomend in Nederland. Krimpens Belang pleit ervoor om in geval van 
voldoende animo vanuit de sportverengingen een (permanent) Beachveld te realiseren.  
 
Buitenspeelruimte 
Krimpens Belang vindt het belangrijk om ook buitenspeeltuinen goed af te blijven stemmen 
met de doelgroepen, zodat er echt gebruik van wordt gemaakt.  
 
Onderzoeken tonen aan dat de behoefte aan niet-georganiseerde sporten toeneemt, zo ook 
onder onze inwoners. Om deze reden ziet Krimpens Belang graag een groei van het aantal 
sportmogelijkheden in de buitenruimte, zoals buiten fitness apparaten  en sportveldjes voor 
onze jeugd.  
 
Ondersteuning sportverenigingen 
De ondersteunende en coördinerende rol richting sportverenigingen wordt ingevuld door 
Stichting Synerkri. Krimpens Belang wil de mogelijkheden onderzoeken voor het behalen van 
financieel voordeel voor sportverenigingen door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van 
diensten en goederen.  
 
 
Gerealiseerd 2018-2022: 
verbeteringen complex DCV, financiële compensatie buitensportverenigingen (corona), meer  
en multifunctionele sporthallen, aandacht voor veiligheid en hygiëne zwembad, aandacht 
voor handhaving afspraken huurprijzen sportverenigingen  
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Cultuur vervult een belangrijke functie in onze gemeente. Het verbindt groepen inwoners met 
elkaar. Hiernaast vervult cultuur een belangrijke rol op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, de ontwikkeling van talenten, het stimuleren van creativiteit, onderlinge 
verbinding, verbeelding, gezondheid en welzijn, eenzaamheid, digitale vaardigheden, 
terugdringen van laaggeletterdheid en de betere kansen op de arbeidsmarkt.  
 
Wij zijn er dan ook trots op dat de culturele sector in onze gemeente breed vertegenwoordigd 
is, zoals evenementen, muziek, concerten (concordia, stichting ijsseldijkconcerten), 
bibliotheek, museum, dans, beeldende kunstvorming (schilderen, boetseren, fotograferen), 
toneel, exposities, film, media, theater, monumenten en archeologie.  
 
Krimpens Belang ziet een faciliterende rol weggelegd voor organisaties in de culturele 
sector, waarbij zelfontplooiing, ondernemerschap, fondsenwerving, verzelfstandiging en 
onderlinge samenwerking sleutelwoorden zijn. Naast de samenwerking tussen organisaties 
zien wij ook mogelijkheden in de samenwerking tussen beleidsdomeinen, zoals het Sociaal 
Domein, onderwijs en zorg. Wij zijn dan ook positief over het onlangs gesloten convenant 
tussen de Muziekschool Krimpen, Stichting Bibliotheek aan den IJssel, Streekmuseum 
Krimpenerwaard en Stichting Synerkri. 
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Bruisend (cultureel) centrum 
Krimpens Belang pleit voor een bruisend (cultureel) centrum in onze gemeente met een 
horecaplein waar al onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en verblijven. 
 
Voorzieningen senioren 
Met een groeiend aantal senioren in onze gemeente is het ook van belang dat het aantal 
voorzieningen voor deze groep ouderen stijgt. Krimpens Belang wil hierbij speciale aandacht 
voor het realiseren van een balie voor voorzieningen die verdwijnen, zoals een bank.  
 

                                                                                                  
 
Evenementen 
Krimpens Belang vindt het belangrijk dat er een jaarlijks terugkerend evenement is voor alle 
inwoners van Krimpen. Om deze reden hebben wij ons sterk gemaakt voor eerherstel van 
het Krimpen Festival met structurele subsidie voor Krimpen Presents. Hiernaast hebben wij 
ons ingezet voor een festival voor alle inwoners tijdens 75-jaar vrijheid en het 
evenementenbeleid op de agenda gezet. Als laatste maar zeker zo belangrijk vinden wij dat 
er meer evenementen voor en door jongeren gerealiseerd worden. 
 
Activiteiten jeugd 12-16 jaar  
Krimpens Belang is van mening dat er te weinig activiteiten zijn voor de jeugd van 12-16 jaar. 

Wij willen, in samenwerking met school, jongerenwerk en sportverenigingen een aanbod tot 

stand brengen. Op deze manier kan onze jeugd elkaar ontmoeten en buitenschoolse 

activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. Daarnaast denken we aan 

het ontwikkelen van cultuur educatieve activiteiten op het gebied van muziek, drama en 

kunst.  

 

Activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar 

Ook zijn wij voorstander om activiteiten te organiseren voor jongeren in de leeftijd van 16-25 

jaar. Wij denken hierbij aan meer aanbod voor ontmoeting en uitgaan, kleinschalige 

evenementen, ontwikkelen van nieuwe wijkontmoetings activiteiten georganiseerd door 

jongeren, programmering van podium en cultuuraanbod voor jongeren. 

 

Gerealiseerd 2018-2022:  

eerherstel en structurele subsidie Krimpen Festival, samenwerking organisaties Tuyter, 

voorstel evenement 75-jaar vrijheid voor alle inwoners,  evenementenbeleid op agenda, 

meer evenementen voor en door jongeren, aanpassingen theater Tuyter, fondsenwerving 

cultureel programma, ANBI status, jeugdhonk Stormpolder  
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Gerealiseerd 2018-2022:  

gratis ov 67+ (laag inkomen), onderzoek uitbreiding gratis ov 65+, invoering grijze wegen, 

geluidsschermen N210, voorstel pilot gratis ov 65+, uitwerking 6e optie ouverturelaan, 

onderzoek P+R, sessie verkeer- en vervoersvisie, Krimpen verkeersveilig, veilig oversteken  
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10. Samen voor goed en breed onderwijs in Krimpen 
 
Iedereen heeft recht op onderwijs, ongeacht leeftijd, geaardheid of geslacht. Dat geldt voor 
ieder kind. Het recht op goed onderwijs betekent dat ieder kind naar school moet kunnen 
gaan en dat hij/zij goed les moet krijgen op de manier die bij hem/haar past. 
 
Goed onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van het individuele kind. Krimpens Belang 
vindt het van belang dat ieder kind zijn/haar onderwijs vindt in zijn/haar gemeente. Hoe fijn is 
het om naar school te fietsen, zonder de brug over te moeten gaan.  
 
Samen voor de thuiszitter 
Als onderdeel van het dossier Jeugdhulp heeft Krimpens Belang zich in de afgelopen jaren 
extra sterk gemaakt voor thuiszitters. Wij vinden het belangrijk dat iedere Krimpense jongere 
onderwijs krijgt. Daar blijven we onverminderd op inzetten.  
 
Stimulering werk en voorkomen voortijdige schoolverlaters 
Het ruime aanbod van ondernemers in onze gemeente biedt mogelijkheden om de 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Hierdoor kunnen er mooie 
stageplaatsen ontstaan, waardoor Krimpense jongeren kunnen doorstromen naar een baan 
of een werk-leerplaats in ons eigen mooie dorp.  

 
 

 
 
 
 
 
Gerealiseerd 2018-2022:  
voorstel intensivering aanpak thuiszitters 
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11. Samen tegen armoede in Krimpen 
 
Ook onze gemeente kent inwoners met armoede en schulden. In 2021 is het 
actieprogramma ‘Armoede en Schulden’ vastgesteld. Hiermee biedt onze gemeente 
efficiënte en passende hulp aan onze inwoners die in armoede en schulden leven. De 
aanpak is gericht op preventie, vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg van deze 
groep. Binnen deze groep is extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals de werkende 
armen, kinderen in armoede, jongeren zonder startkwalificatie en AOW-gerechtigden.  
 
Krimpens Belang wil dat de armoede en schulden onder onze inwoners zoveel mogelijk 
verminderd worden. Hierbij is de groep zelfstandige ondernemers met personeel een 
belangrijke groep, omdat deze groep niet snel hulp vraagt. Ook is het belangrijk dat er 
aandacht is voor de ouders die vaak hun eigen behoeften achterwege laten voor hun kind.  
 
Voor Krimpens Belang is het cruciaal dat het de aanpak van armoede in onze gemeente 
gebaseerd is op ervaringen en gesprekken van Krimpense inwoners in armoede en/of met 
schulden. Ook wil Krimpens Belang dat beleid regelmatig getoetst wordt aan de praktijk.  
 

 
 
 
Gerealiseerd 2018-2022:  
extra vergadering over armoede, voorzieningenfonds volwassenen  
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