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Belangrijkste uitgangspunt
De SGP en de ChristenUnie neemt in haar be-
stuurlijk handelen de Bijbel als uitgangspunt. Wij 
doen dat vanuit het besef dat God, de Schepper 
van hemel en aarde, de mens heeft opgedragen als 
rentmeester voor Zijn schepping zorg te dragen. ln 
afhankelijkheid van Hem.

Veilige omgeving op, langs en in het water! 
Zorgen voor een optimale hoeveelheid (niet 
te veel, niet te weinig) schoon en zoet water 
voor natuur en mens. Bescherming bieden tegen 
overstromingen (natuurgeweld) en vervuiling 
(menselijke roofbouw).

Een concrete aanpak voor duurzame ontwikkeling!
Ontwikkelen van milieu- en mensvriendelijke 
technieken voor duurzaam waterbeheer en 
waterzuivering. Duurzaam financieel beheer 
moet ervoor zorgen dat de lasten minder snel 
oplopen en de belastingen op een aanvaardbaar 
niveau blijven.

Karakter van de waterschappen borgen!
Waarborgen van het functionele (onafhankelijke) 
karakter van de waterschapen. Waterschappen 
functioneren als de regionale waterpartner bij 
uitstek, zijn zakelijk en met een professionele 
bedrijfsvoering. Het doel is effectief en efficiënt 
waterbeheer en veiligheid.

Actieve betrokkenheid van burgers!
Bewoners moeten actief worden betrokken bij 
de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor 
allerlei situaties zijn er passende vormen van 
burgerparticipatie mogelijk. Daarnaast wil de 
SGP-ChristenUnie dat er in elke gemeente een 
gemeenschappelijk ‘loket’ komt, waar men ook 
terecht kan met vragen over wateraspecten en 
wat daarmee samenhangt.
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Bevorderen van innovatie en vernieuwing!
De SGP-ChristenUnie vindt dat waterschappen een bron dienen te zijn van innovatie en 
vernieuwing. Samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten is daarvoor onmisbaar.

Kritisch kijken naar uitvoerende taken in relatie tot de kerntaken!
De waterschappen hebben verschillende taken op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
kwantiteit, duurzaamheid en recreatieve mogelijkheden. De SGP-ChristenUnie wil graag kijken 
naar de taken die de waterschappen thans uitvoeren in relatie tot de feitelijke kerntaken.

Voeren van een consistent, financieel beleid!
De SGP-ChristenUnie wil vermijden, dat er grote veranderingen in tarieven plaatsvinden. 
Mits noodzakelijk dient daarom tussen de verschillende tarieven een harmonisatie te 
worden toegepast. Ook hebben wij in het bijzonder oog voor de sociaal zwakkeren. Voor 
de minder draagkrachtige burgers moet het huidige kwijtscheldingsbeleid gehandhaafd 
blijven. De grens is voor ons de zogenaamde bijstandsnorm.

Duidelijk standpunt SGP-ChristenUnie over recreatie!
De SGP-ChristenUnie kiest voor kleinschalige recreatie en wijst grootschalige recreatie 
af. Daarom wil zij, op grond van haar uitgangspunten, dat het Hoogheemraadschap geen 
medewerking verleent aan georganiseerde recreatieve evenementen op zondag, waarbij het 
Hoogheemraadschap betrokken is.
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Lijsttrekker André van der Wende: 
“Integriteit van bestuur
vind ik heel belangrijk”

Harry Prinsen (nr. 2): 
“Betrokkenheid van burgers in 

burgerparticipatie biedt kansen!”

John Vente (nr. 3):
“Duurzaamheid en innovatie 

is hoognodig”



Kandidatenlijst 
Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Naam      Woonplaats
A. (André)   van der Wende   Berkenwoude
H. (Harry)   Prinsen    Zoetermeer 
A.J. (John)   Vente    Moerkapelle 
J.W. (Wim)   Weijers    Capelle aan den IJssel 
J. (Jouke)   van Winden   Capelle aan den IJssel
A.S.J. (Alexander)  Bruin    Zoetermeer
J. (Jan)    Vente    Berkenwoude
J.A. (Jan)   Schippers   Rotterdam
J. (Jan)   den Uil    Bergschenhoek
H.W. (Erik)   Wassink    Bergambacht
A. (Albert)   Kerssies    Waddinxveen
G. (Gert)   Anker    Waddinxveen
T.W. (Teun)   Mul    Schoonhoven
H.J.A. (Bert-Jan)  Ruissen    Krimpen aan den IJssel
N.E. (Elisabeth)   van Zijl-Vuijk   Gouderak
J.C. (Jan)   van Ginkel   Waddinxveen
G.J. (Gertjan)   Freeke    Moerkapelle
H. (Henri)   Pool    Moerkapelle 
M. (Maarten)   van der Linden   Moordrecht
B. (Bart)   van der Roest   Waddinxveen
C. (Chris)   van der Velden   Krimpen aan den IJssel
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Wim Weijers (nr. 4):
“Met een slimme aanpak energie 
terugwinnen uit waterzuivering”

Jouke van Winden (nr. 5):
“Samenwerking tussen

overheden is onmisbaar”


