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Van de voorzitter – woord vooraf
Uitnodiging en Agenda ALV 10 november 2011
Notulen ALV 11 november 2010
Jaarverslag Secretariaat
Jaarverslag Penningmeester en Begroting
Toelichting mutaties Fractie en Bestuur.
Van de Fractie – VVD inbreng op begroting 2012

10 november 2011 – Algemene Ledenvergadering

REDACTIE:
Koningin Wilhelminastraat 54
3265 BK Piershil
tel. 0186-691802

Beste liberalen,
Het is al weer een jaar geleden dat ik via deze plek het woord tot u mocht richten.
En in tegenstelling tot die keer was dit, op (lokaal) politiek vlak althans, een relatief rustig
jaar. Geen verkiezingen, geen opgeblazen kabinet en/of coalitie. Kortom rustig.
Dus hebben wij de tijd genomen om ons intern te versterken. Het ledental is toegenomen.
Het bestuur doet een tweetal voorstellen voor nieuwe bestuursleden en wij zijn full swing
bezig in de gemeenteraad.
Binnen de gemeenteraad zijn er voldoende punten om ons goed bezig te houden.
Er speelt heel veel met betrekking tot de WMO en andere taken die het Rijk wil overdragen
aan de gemeenten. En uiteraard hebben wij menige discussie over het accommodatiebeleid
en de gemeentelijke financiën. Maar u bent hier al eerder over geïnformeerd in onze
nieuwsbrieven.
Ook laait regelmatig de discussie weer op over samenvoegingen in de Hoeksche Waard.
Onze gemeente is nauw betrokken in een aantal samenwerkingsverbanden en ook wij als
VVD, werken veel en vaak samen met andere afdelingen. Bijvoorbeeld in een regionaal
overleg of op de liberale borrel, georganiseerd door de afdeling Cromstrijen, waar ik toch ook
regelmatig leden van onze afdeling tegenkom.
In het verleden hebben wij als lokale VVD afdeling alle dorpen in Korendijk bezocht. En dat
gaan wij ook in 2012 weer doen. Wij, het bestuur, de fractie en de wethouder, willen goed
geïnformeerd zijn en blijven over wat er in onze dorpen allemaal leeft en gebeurt en ik hoop
dan ook zo veel mogelijk leden hierbij te ontmoeten.
Nu eerst de Algemene Ledenvergadering van 2011. Het is een goede gewoonte om hier een
gast voor uit te nodigen. En voor dit jaar hebben wij Arie-Pieter Noordermeer bereid
gevonden om te komen. Arie-Pieter is lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en hij
heeft o.a. het provinciale agrarische beleid in zijn portefeuille.
Ik hoop op een grote opkomst en op een interactieve bijeenkomst.
Arie Janson
Voorzitter

Agenda 30e ALV 10 november 2011

Korendijk

Zuid-Beijerland oktober 2011

Geachte leden,
Hierbij nodigt het afdelingsbestuur van de VVD-Korendijk u uit tot het bijwonen van de 30e
algemene ledenvergadering op 10 november 2011.

De vergadering zal worden gehouden in
Dorpshuis Renesse, Julianastraat 29, te Piershil

Aanvang: 20:00 uur
AGENDA
1 – Opening
2 – Notulen van de 29e jaarlijkse alg. vergadering d.d. 11 november 2010 zie bijlage
3 – Ingekomen stukken en mededelingen
4 - Jaarverslag secretariaat 2010-2011 zie bijlage in dit blad
5 – Financieel verslag 2010-2011 zie bijlage in dit blad
6 – Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
7 – Mutatie Raadsfractie zie bijlage 7.1 in dit blad
8 – Bestuursverkiezing zie bijlage 8.1 in dit blad
9 – Verslag fractie
10 – Rondvraag
11 – Sluiting

Notulen
Locatie :
Tijd :

29e ALV

dd 11 nov 2010

Korendijk

Dorpshuis Renesse
20:00

Aanwezig:
E. Hage-Huisman, M.C.M Boorsma-Ruitenberg, W.F. Reijnierse
P.C. Stapel, B. Ampt, D. Boer, H.P. Heikoop, M.A. van Sluis, F. Ampt, ,
P.T. Bos, A. Janson, A. Koesveld, J.A. van de Heuvel, C. Verhoeven, B. Schelling
Afwezig met bericht van verhindering:
L. Boer
1. Opening.
Wnd voorzitter Arie Janson opent rond 20:00 de vergadering en heet een ieder welkom, in
het bijzonder de heer B. Schelling jr.
2. Notulen van de 28e jaarlijkse alg. ledenvergadering
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden bij deze goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Arie Janson deelt mee dat dringend een secretaris nodig is. Arie heeft naast de functie van
(wnd) voorzitter voorlopig de taak van secretaris op zich genomen.
Verder zijn er geen ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretariaat 2009-2010
Geen opmerkingen of vragen.
5. Financieel verslag 2009-2010
Zoals reeds in het financieel jaarverslag staat vermeld is door campagnevoeren een tekort
ontstaan. De penningmeester benadrukt dat de afdeling zich voorlopig niets kan permitteren
en gaat er van uit dat begin 2011 het tekort zal zijn weggewerkt. De komende vier jaar moet
er flink gespaard worden opdat er weer GR-verkiezingscampagne gehouden kan worden!
Het nadelig saldo zou aanmerkelijk hoger zijn uitgevallen als een paar bedrijven alsmede
fractie- en bestuursleden niet financieel zouden hebben bijgedragen!
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie 2009/10 bestaande uit Jan van de Heuvel en Dick Boer, heeft de stukken
ingezien en akkoord bevonden.
De vergadering dechargeert derhalve de penningmeester.
De Penningmeester Thijs deelt mee dat de commissie nog wel de juiste formulieren moet
invullen!
De nieuwe kascommissie bestaat uit Dick Boer en Jan van de Heuvel.

7. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.
Statutair is aftredend Thijs van Sluis (Penningmeester).
Thijs is herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem te herbenoemen als Penningmeester.
Het bestuur stelt voor om waarnemend voorzitter Arie Janson, tot afdelingsvoorzitter te
benoemen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten en hun functies.

8. Verslag fractie
Door afwezigheid van de fractievoorzitter Leen Boer doet als eerste Marijke Boorsma verslag
over de verlaging van de bijzondere bijstand. Zie tevens het verslag in het afd. blad cq de
uitnodiging voor deze ledenvergadering. Om een duidelijk beeld te krijgen van de geraamde
cijfers zal een apart verslag op de website VVD Korendijk komen.
In plaats van het recht op bijzondere bijstand toe te kennen aan mensen met een inkomen
op 120% van WML (wettelijk minimum loon) is in de Hoeksche Waard besloten om mensen
met een inkomen tot 110 % van het WML, recht op bijzondere bijstand toe te kennen. Dat
betekent een besparing van ongeveer € 20.000,--.
De Rotterdampas wordt afgeschaft. Besparing € 40.000,-De RSD raamt dat het tekort op € 78.000,-Verwacht wordt dat dit tekort lager uitvalt vanwege de nog te ontvangen
“langdurigheidstoeslag” van ongeveer € 75.000,--.
De resterende € 3000,-- komt dan ten laste van de H.W.gemeenten.
Aanvullende verzekering voor ziektekosten worden niet meer vergoed. Daarvoor in de plaats
komt een collectieve aanvullende verzekering die de cliënten zelf moeten betalen.
De vergoeding voor de eigen bijdrage van huishoudelijke hulp vervalt.
De vergoeding voor de eigen bijdrage van het bezoek aan de peuterspeelzaal vervalt.
Als reactie op bovenstaande bezuinigingen wordt in de vergadering de opmerking gemaakt
of een degelijk efficiencyonderzoek bij de RSD moet plaats vinden. Wellicht is begeleiding
een optie!
Volgens de RSD zijn de huidige 38 FTE nodig. Er is meer werk bijgekomen zonder
personeelsuitbreiding. Denk aan het re-integratiebureau Talentenwaard!
Henk Heikoop merkt op dat destijds de re-integratie alleen maar geld kostte en dat er van
werkelijke re-integratie nauwelijks sprake was.
Opmerkelijk is dat Oud-Beijerland met PlusMinima een uitzondering vormt in de Hoeksche
Waard.
OZB verhogingen minder dan verwacht! Geen gedwongen ontslagen maar natuurlijk verloop.
Staffeling van subsidieverminderingen. Invoering toeristenbelasting. Aan inkomsten kant
geen dividenden en korting op het Gemeentefonds!
Ook accommodatieonderzoek stimuleren! Kostenpost Zuid-Holland-Zuid!

Op 16 nov. worden met twee statenleden alternatieven mbt de Leenheerenpolder besproken.
9. Statenverkiezingen maart 2011
Arie Janson die tevens kandidaat Statenlid is, doet verslag.
Op vrijdag 19 nov. 2010 wordt met “handopsteken” de definitieve kandidatenlijst opgesteld!
10. Rondvraag
Marijke Boorsma vraagt de leden om suggesties voor de nieuwsbrieven. Ook opmerkingen
van burgers zijn welkom.
Jan van de Heuvel vraagt de wethouder naar de stand van de gemeentelijke grondposities.

11- Sluiting
De voorzitter sluit rond 22:00 de vergadering

Arie Janson, voorzitter

Piet Stapel, notulist

Bijlage bij punt 4 van de agenda 30e ALV

Korendijk

Jaarverslag Secretariaat 2010-2011
Het bestuur van de VVD afdeling Korendijk is in de afgelopen periode 5 keer bijeen geweest
om de bestuurlijke en algemene zaken te behandelen. Dit jaar is nog een
bestuursvergadering gepland in november.
In iedere bestuursvergadering doet de gemeenteraadsfractie verslag van de actuele en
lopende zaken in de gemeenteraad.
Veel van de zaken die aan de orde kwamen hadden betrekking op de plannen voor de
uitvoering van het accommodatiebeleid, de recreatie en het subsidietoewijzingsbeleid.
De liberale borrel die elke maand op een vrijdag aan het eind van de middag wordt
gehouden, samen met de afdeling Cromstrijen in Numansdorp, wordt door enkele van onze
leden frequent bijgewoond.

Mutaties ledenbestand
Er zijn dit jaar in Zuid-Beijerland twee nieuwe leden bijgekomen. In Nieuw-Beijerland is door
verhuizing naar buiten de gemeente en inschrijving van een nieuw lid het aantal gelijk
gebleven. In Goudswaard en Piershil hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Het ledental is thans 53 en als volgt per woonkern samengesteld

Nieuw-Beijerland
Piershil
Goudswaard
Zuid-Beijerland

2008
14
13
08
13

2009
13
16
08
13

2010
13
16
09
13

2011
13
16
09
15

Afdelingsblad
Het afdelingsblad is in deze verslagperiode twee keer uitgebracht. De digitale versie van het
afdelingsblad staat op de website www.vvdkorendijk.nl
Nieuwsbrief raadsfractie
We zijn in oktober 2010 begonnen met onze nieuwsbrief, die door de raadsfractie wordt
gemaakt. Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van de afdeling Korendijk
waarvan het e-mail adres bekend is. Bovendien wordt deze nieuwsbrief op onze website
www.vvdkorendijk.nl vermeld.
Deze nieuwsbrief kan door iedereen die de web-site bezoekt, worden geraadpleegd.
De inhoud van onze nieuwsbrief is een welkome aanvulling op wat er in de lokale dagbladen
en huis aan huis kranten wordt vermeld.
Berichten en uitnodigingen van algemene en maatschappelijke aard worden door het
afdelingssecretariaat aan die leden verzonden waarvan het e-mail bekend is.

Indien u op de hoogte gehouden wil worden dan graag uw e-mailadres opgeven aan
Thijs van Sluis, thijs@vvdkorendijk
Nieuws van de Kamer Centrale per E-mail
Leden kunnen zich aanmelden om de Nieuwsbrieven van de Kamer Centrale Dordrecht in
hun mailbox te ontvangen!
Nieuws van Thorbeckeweb per E-mail
Tevens wijzen wij de leden op het aktuele nieuws op het Thorbeckeweb dat als e-mail wordt
verstuurd. Aanmelding kan via se site WWW.VVD.NL
Cursussen, opleiding en trainingen
Enkele enthousiaste leden hebben zich aangemeld voor cursussen om hun kennis te
verrijken. Belangstelling was er o.a voor de cursus debatteren.
Deze cursussen zijn voor alle VVD leden. Elk lid kan zich hiervoor aanmelden.
Samenstelling bestuur:
Arie Janson
Thijs van Sluis
Theo Bos
Arda Koesveld
Piet Stapel

aftredend
voorzitter
2013
penningmeester/afd.blad
2013
vice voorzitter
2012
algemeen lid
2012
algemeen lid
2011

Vacante functie: Secretaris. Ger Snijders heeft vanaf het voorjaar van 2011 als kandidaat
bestuurslid de bestuursvergaderingen bijgewoond en heeft zich bereid verklaard om de
functie van secretaris te gaan invullen

Financieel jaar 2010
De actuele balans voor 2010 op de volgende pagina is dezelfde als ook aan u gerapporteerd
in blad van maart 2011. Dit zijn de gegevens die, tezamen met het goedkeurings rapport van
de kascontrole commissie, verstrekt zijn aan het hoofdbestuur van de VVD begin dit jaar.
Financieel jaar 2011
Voor wat betreft het financiële plaatje van VVD Korendijk is 2011 gelukkig veel rustiger
verlopen dan het jaar daarvoor. Alhoewel de kaspositie nog steeds laag is, hebben we wel
orde op zaken kunnen stellen. De lening, vorig jaar aangegaan om de campagnekosten voor
de gemeenteraadsverkiezingen na tegenvallende inkomsten te kunnen dekken, is afgelost,
en uiteindelijk gaat het saldo de goede kant op.
Voorzichtigheid en terughoudendheid blijft troef in de komende jaren om straks in 2014 weer
campagne te kunnen voeren.
Mocht u een idee hebben om extra inkomsten te genereren voor onze afdeling, dan hoor ik
het graag. Misschien kent u iemand die wil adverteren in ons (digitale) blad. Het blad komt,
afhankelijk van de activiteiten die er zijn 2 tot 5 maal per jaar uit, en ook in de digitale versie
worden de advertenties uiteraard meegenomen op een prominente plaats.
Donaties worden ook altijd zeer gewaardeerd. Een eventuele donatie kan gestort worden op
Rekening 16.02.92.328
t.n.v. M.A. van Sluis, inzake VVD afd. Korendijk
Thijs van Sluis
Ons drukwerk wordt verzorgd door de A4 kopieerwinkel, Oude Havenweg 5, Strijen. De A4
kopieerwinkel is een onderdeel van de Gemiva-SVG groep, deze groep ondersteunt mensen
met een handicap.

Korendijk
Agendapunten voor de 30 ste ALV, 10 november 2011
Bijlage 7.1
Punt 7 Mutaties Raadsfractie
Leen Boer heeft definitief besloten per 1 januari 2012 het raadslidmaatschap te
beëindigen. Er valt een plaats open als fractievoorzitter.
De officiële procedure is om de officiële GR-kandidatenlijst van 2010 te hanteren.
Voor de goede orde dient vermeld te worden dat raadsleden lid moeten zijn/worden van
de VVD- bestuurdersvereniging.
Zodra de nieuwe fractie compleet is wijst de fractie de nieuwe fractievoorzitter aan.
Bijlage 8.1
Punt 8

Bestuursverkiezing.

Statutair is aftredend Piet Stapel
Piet is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Piet te herbenoemen.

Het bestuur heeft kandidaat-bestuurslid Ger Snijders, bereid gevonden voor de
bestuursfunctie van Secretaris.
Het bestuur stelt derhalve voor om Ger Snijders als bestuurslid toe te laten treden en in
de functie van secretaris te benoemen.
Leden van onze afdeling kunnen schriftelijk met vermelding van naam, adres e.d., tot
voor aanvang van deze ledenvergadering, kandidaten voordragen. Voorgedragen
kandidaten moeten uiteraard lid zijn van de VVD.

Op 1 november 2011 wordt de begroting voor 2012 vastgesteld. Tijdens de bespreking
dienen alle politieke partijen hun zienswijze in. Hieronder leest u de inbreng van de VVD
fractie.

Voorzitter,

Vorig jaar koos de VVD er bewust voor om te bezuinigen en geen onomkeerbare
beslissingen te nemen. Dit jaar gaat de VVD mee met het voorstel van het college om
voor 2012 wederom geen onomkeerbare beslissingen te nemen en de komende winter
een discussie te voeren over de kwantiteit en kwaliteit van alle voorzieningen per
dorpskern.
Consequentie van dit besluit is dat de VVD niet anders kan dan voor de begroting van
2012 in te stemmen met een OZB verhoging van 4 %. In afwachting van het rapport van
de rekenkamer gaan wij voorlopig ook akkoord met een verhoging van de grafrechten
met 33 %.
Voorzitter, de door het college ingediende begroting voor 2012 is niet sluitend. De VVD
fractie vindt dat er meer bezuinigd moet worden om de begroting wel sluitend te krijgen.
Samen met onze coalitiepartners komen wij met een wijzigingsvoorstel om in 2012 in te
leveren op het programma “veiligheid”. Korendijk zit in de top 10 van veilige gemeenten
in Nederland. Desalniettemin staat er voor 2012 ruim een ton meer op de begroting. Een
tandje minder op dit programma, voor één jaar, moet mogelijk zijn.
Voorzitter, ook op het programma sociale kwaliteit, met name op
vrijwilligersondersteuning kan bezuinigd worden. Door het verbinden van de
verschillende vrijwilligersorganisaties met elkaar en door samenwerking tussen de
partijen onderling te stimuleren wordt bespaard op subsidiegeld. Samenwerking kan
voorkomen dat verschillende organisaties dezelfde diensten aanbieden voor dezelfde
doelgroep of verschillende diensten met hetzelfde doel. Dit is overigens ook een van de
adviezen van onze WMO – adviesraad.
Voorzitter, gelet op onze huidige omstandigheden vindt de VVD dat het college al het
mogelijke moet doen om extra inkomsten te genereren. De VVD fractie ziet kansen in
uitbreiding van het bedrijventerrein te Zuid-Beijerland. Op termijn kan uitbreiding

bijdragen aan een centrale, goed bereikbare plaats voor agrarisch verwerkende
bedrijven. Momenteel lijken de ontwikkelingen op dit punt stil te staan. Wij vragen u met
klem om hier meer vaart achter te zetten.
De VVD fractie vraagt van u voor 2012 een ijzeren begrotingsdiscipline en uw inzet om
tot het uiterste te gaan om de begroting van 2012 niet te overschrijden.
Voorzitter, tot zover in de 1e termijn.

Freek Ampt
Westdijk 8
Goudswaard
0186 693501

Natuurbeheer en
biologisch vlees
Onze boerderijwinkel, is geopend op
woensdagmiddag van 2-6 uur en op zaterdag van 10
tot 4 uur. Wij verkopen biologisch rund-lam-varkens
en kippenvlees. Tijdens uw bezoek aan onze winkel
kunt u ook een kijkje nemen bij de dieren in de stal!

www.natuurfreak.com

VVD AFDELING KORENDIJK
VVD Fractie:
W.F. Reijnierse, wethouder
Voorstraat 29

3265BT Piershil

L. Boer
Spuidijk 26

3264LD Nieuw-Beijerland tel. 613832

M.C.M. Boorsma-Ruitenberg
Kon. Wilhelminastraat 80

3265BK Piershil

tel. 06 58929780

H.P. Heijkoop
Beatrixstraat 34

3265BT Piershil

tel. 692229

A. Janson, voorzitter en PR
Heemlaan 39

3265BZ Piershil

tel. 669669

P.T. Bos
Kievitstraat 80

3265CB Piershil

tel. 655821

A. Koesveld-Breevaart
Beatrixstraat 38

3265BA Piershil

tel. 691755

M.A. van Sluis, penningmeester & afdelingsblad
Kon. Wilhelminastraat 54
3265BK Piershil

tel. 691802

tel. 692583

Bestuur:

P.C. Stapel, secretaris a.i.
Dreef 46

3264TA Nieuw-Beijerland tel. 691996

www.vvdkorendijk.nl

