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De raadsvergadering van 28 september 2010
Hoewel het politieke seizoen 2010-2011 nog geen maand oud is, hebben we al te
maken gehad met enige turbulentie.
Tijdens de raadsvergadering diende de SGP een motie van treurnis in waar alleen de
oppositiepartijen “vóór” stemden. De motie heeft het dan ook niet gehaald.
De reden van de motie van treurnis is het afgebroken werkbezoek van de
commissaris van de Koningin aan Korendijk.
Namens de VVD fractie deelde Leen Boer in de vergadering mee dat de VVD het erg
vindt dat het college niet voltallig aanwezig was bij het bezoek. Leen zei dat het goed
is dat het college de gemaakte fouten erkent en de relatie met de commissaris
herstelt. Dit is voor de VVD voldoende. Een motie zal de VVD niet steunen.
De motie van treurnis van de SGP besloeg anderhalve pagina en bestond uit oud
zeer en nieuw zeer. Het oude zeer, de benoeming van voorgedragen wethouders die
het niet haalden en het nieuwe zeer van voornamelijk aannames over de
consequenties van het afbreken van het werkbezoek.
Zolang de pijn bij de oppositie doorwerkt is het naar mijn idee op spitsroeden lopen
voor de coalitie.Tactisch opereren is een must geworden. Dank zij een hele goede
samenwerking binnen de coalitie lukt het om ons werk te doen, zoals dat van
raadsleden mag worden verwacht. Ik zie de komende vergadering over de begroting
dan ook vol vertrouwen tegemoet.
Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat
de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door
degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Deze motie heeft, net als alle andere
moties (met uitzondering van de motie van wantrouwen), geen bindende kracht. De
bewindspersoon tegen wie de motie zich richt hoeft dus geen gevolgen te verbinden
aan een tegen hem aangenomen motie van treurnis.
Een reden om een motie van treurnis te willen aannemen in plaats van een motie
van afkeuring is het feit dat bij een motie van afkeuring vaak de vertrouwenskwestie
in beeld komt. Wil de indiener niet een blijk van gebrek aan vertrouwen in een
bewindspersoon of diens bekwaamheid om te besturen tot uitdrukking brengen maar
wel zijn of haar teleurstelling over iets uitspreken, dan kan een motie van treurnis
worden gebruikt.
Toeristenbelasting
De VVD wil de belastingdruk zo laag mogelijk houden, zodat hardwerkend Nederland
zoveel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan besteden.
Desalniettemin heeft de VVD fractie van Korendijk ingestemd met het heffen van
toeristenbelasting. De reden hiervan is dat toerisme, naast een bijdrage aan de
economie en arbeidsplaatsen, ook een extra kostenpost betekent. Om deze extra
kosten te dragen wordt er toeristenbelasting geheven.

De VVD verwacht dat de opbrengsten direct aangewend worden voor verbetering en
versterking van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente en niet
verdwijnen in de algemene middelen.
Dagrecreatie is een van de sterkst groeiende economische dragers van de Hoeksche
Waard. De VVD blijft dit stimuleren.
Goudswaard en de Leenherenpolder.
Er staan ingrijpende zaken op de rol, die voor de inwoners ingrijpende gevolgen
kunnen hebben.
Daarom is het van belang dat U weet waar de VVD staat.
Wij zijn tegen teveel “natte” natuur is de Leenherenpolder !
In de Leenherenbuitengorzen is daar voldoende ruimte voor.
In Nederland heeft de regering gebieden aangewezen waar de “natuur “ extra
beschermd moet worden zogenaamde -Natura 2000- gebieden.
De Leenherenpolder, de buitenpolder en de Korendijkse slikken zijn van die gebieden
die daarvoor aangewezen zijn (evenals de hele Haringvliet ).
Dit betekent in mijn opinie dat die gebieden kennelijk zo waardevol zijn dat daar
geen wijzigingen mogen worden aangebracht. Dat is in schrille tegenstelling met de
plannen van Deltanatuur.
De Delta commissie die is ingesteld om naar de veiligheid van de dijken te kijken in
verband met verhoging van de zeespiegel heeft in haar plannen voorzien in de
afsluiting van het Spui. Dat zal ook zijn weerslag hebben op de situatie van de
Leenherenpolder !
Ook zijn de ervaringen met natte natuur en de muggen niet bepaald positief !
Kortom allerlei argumenten om in de Leenherenpolder geen nieuwe “natte natuur”
aan te leggen !
Het Waterschap heeft nogal rigoureuze plannen om de dijken te verhogen.
Op de verhoging is niets tegen, onze veiligheid is van groot belang, maar de manier
waarop ze dat van plan zijn kan niet; dat moet anders.
De dijk verstevigen dwars door de Westdijk en Molendijk in het dorp wordt een
ramp voor de huizen die daar staan. Bovendien is dat het laagste gedeelte van de
dijk.
Veel beter zou het zijn om tenminste achter langs te gaan . Zeg maar van af de
Westdijk achter de “Ampten” langs , en dan halverwege het havenpad weer
aansluiten op de buitendijk.
Dan zou dan wel een sluis in haven moeten komen.
Het waterschap zegt dat, dat te duur is, maar de schade aan huizen zal vele malen
hoger zijn.
De VVD vind dat we met deltanatuur en waterschap om de tafel moeten om tot een
betere oplossing te komen ! In de lijn met het bovenstaande !
Overigens heeft het gemeentebestuur nog geen standpunt ingenomen, om de
doodeenvoudige reden dat er bij de gemeente nog geen formele verzoeken
zijn binnen gekomen.

Mestzakken
Mestzakken kunnen in principe vergunningsvrij aangelegd worden. Alleen het
verplichte hekwerk is vergunningspichtig. Aangezien er in Korendijk nog geen
mestzakken beleid is, kan de gemeente alleen de aanvraag beoordelen op de
minimale afstand (100 meter) van de eerste woning en natuurlijk het hekwerk.
Overige informatie:
Er wordt op dit moment samen met de Milieudienst gewerkt aan het maken van
beleid voor mestzakken. Dit zal t.z.t. voor besluitvorming aan de raad worden
aangeboden.
Het standpunt van de VVD fractie over het te voeren mestzakken beleid leest u in de
volgende nieuwsbrief.
VVD fractie en wethouder

