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Kadernota 2014
De inbreng van de VVD fractie in de raadsvergadering van 9 juli jl.
Voorzitter,
In de begroting van 2013 gingen we nog uit van een tekort in 2014 van €11.600,00 en in
2016 zou de begroting sluitend zijn. De kadernota 2014 die voor ons ligt schetst een
totaal ander beeld. In 2014 wordt een tekort verwacht van €352.000,00 en in 2016, in
plaats van een sluitende begroting, een tekort van €680.000,00.
Voorzitter, dit kan toch niet, wat is er gebeurd?
Gezien de korte termijn waarop de begroting voor 2014 afgerond moet zijn, zijn de
mogelijkheden beperkt.
Desalniettemin zien wij nog een aantal mogelijkheden om het tekort voor de begroting
van 2014 te verminderen.
Vorig jaar stelden wij u voor om de welstandstoets te beperken tot de oude kernen van
de vier dorpen. Helaas trok u in de raadsvergadering van 30 oktober 2012 de actualisatie
van de welstandsnota in. Indien de nota voor de begroting van 2014 alsnog
geactualiseerd wordt kan de welstandscommissie, wat betreft de VVD, opgeheven
worden.
De GR Jeugd en Gezin kost de komende jaren €11.000,00 per jaar meer. Op alle
gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt over de prijsindexering. Deze
€11.000,00 is daarmee niet volgens afspraak.
Voorzitter, het college stelt dat het nog niet vanzelfsprekend is dat in de vier kernen een
bibliotheekfunctie in stand wordt gehouden. Voor de VVD fractie is het een uitgemaakte
zaak. Net als in Korendijk worden in heel het land steeds minder mensen lid van een
bibliotheek. Het is reëel om te verwachten dat deze tendens zich voortzet. Waarom dan
kiezen voor een sterfhuisconstructie? De VVD kiest ervoor om alle vier de bibliotheken te
sluiten. De huur van de bibliotheek in Zuid-Beijerland is inmiddels opgezegd en vanaf
2015 levert dat een flinke besparing op. De bibliotheek in Nieuw-Beijerland kan wat
betreft de VVD fractie op korte termijn in de verkoop.
In het programma opvangen en begeleiden wilt u de eerdere bezuinigingen op
mantelzorg en vrijwilligersondersteuning terugdraaien. U motiveert dit met de
toenemende vraag naar vrijwilligers en de kanteling van de WMO.
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Voorzitter, wordt het niet tijd dat de gemeente en het welzijnswerk mee gaan kantelen?
De huidige ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers is aanbodgericht.
Slechts 3 % van alle mantelzorgers is bekend en van alle overige mantelzorgers weet u
niet wie ze zijn en wat hun ondersteuningsvraag is.
De vele vrijwilligers die Korendijk rijk is worden ook ondersteund vanuit hun eigen
achterban (kerken - koepels van verenigingen - particulieren).
Vrijwilligers halen voldoening uit het succes van een evenement (trek de pont) of uit de
interactie met degene die zij dienst hebben bewezen.
Het lijkt de VVD zeer onwaarschijnlijk dat deze groep zit te wachten op een regionale
vrijwilligerscentrale. Geef vrijwilligers en mantelzorgers de kans om zelf met een
ondersteuningsvraag te komen en om vervolgens zelf te kiezen waar zij hun
ondersteuning willen halen. Dit heet kantelen, van aanbodgericht naar vraaggericht en
juist de gemeente zou hierin het goede voorbeeld moeten geven.
Verplichte winkelnering voor ondersteuning bij de regionale welzijnsorganisatie ziet de
VVD als ontkenning van de kracht en kunde van deze groep mensen.
Indien het welzijnswerk mee kantelt en van aanbodgericht naar vraaggericht gaat
werken dan valt hier zeker nog veel meer op te bezuinigen.
Voorzitter, de VVD vindt het plan om in ieder dorp een dorpsvereniging op te richten heel
goed. Maar waarom is voor de oprichting daarvan €15.000,00 nodig? In Goudswaard
konden de inwoners dit voor €1.000,00. Wat in Goudswaard kan moet toch ook in de
overige dorpen kunnen?
Voor de meerjarenbegroting, met name in 2016, vraagt de VVD fractie u uit te komen op
een sluitende begroting.
De richtlijn die wij u hiervoor mee willen geven is een bezuiniging op de brandweer en in
het sociaal domein.
De veiligheidsregio heeft de taakstelling om 10 tot 15 % te bezuinigen op box
(onderdeel) 1 tot en met 5. Tevens blijkt, dankzij onze vrijwilligers, dat de
personeelskosten lager liggen. Deze bedragen zijn nog niet verwerkt in de
meerjarenbegroting. Hierop kan dan ook een deel van de bezuiniging ingeboekt worden.
Met betrekking tot de decentralisatie is 2015 een overgangsjaar. In 2016 voert de
gemeente alle WMO-taken uit. Particuliere initiatieven zijn broodnodig om de kosten te
beheersen. Gelukkig zijn al veel particulieren zeer actief. Van Repair Café Korendijk tot
Stichting Moedige Moeders Hoeksche Waard, allen verrichten voortreffelijk werk. Onze
complimenten voor de inzet en daadkracht van deze mensen. Uiteraard willen we deze
groepen goed en effectief ondersteunen.
Laten we dat nu eens niet doen door dit van bovenaf allemaal te regelen. Dit werkt
eerder remmend dan bevorderend. Het inrichten van een regionale instelling voor de
ondersteuning van vrijwilligers werkt bureaucratie, inzet van ambtenaren en dus hoge
kosten in de hand.
Geef mensen de kans en desgewenst de middelen om zelf hun weg te vinden.
Geef vertrouwen! Dit bevordert het particulier initiatief dat we zo heel hard nodig gaan
hebben.
We verwachten daarmee ook dat er voldoende ruimte in het budget ontstaat om de
begroting sluitend te krijgen.
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Naast deze voorstellen brengen wij nog enkele punten die wij van groot belang vinden
voor Korendijk, onder uw aandacht. Het betreft de peuterspeelzalen, windenergie, de
dijkverzwaring in Goudswaard en plan Swaneblake.
Voorzitter, de VVD fractie wil de peuterspeelzalen in stand houden. Een peuterspeelzaal
is meer dan kinderopvang alleen. Peuterspeelzalen bieden kinderen een educatief
programma, het levert een bijdrage aan de sociale ontwikkeling van kinderen en bovenal
is het een vindplaats van kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Vanwege het
regelmatige bezoek aan de peuterspeelzaal worden problemen vroegtijdig gesignaleerd.
Als problemen vroegtijdig gesignaleerd worden dan zijn korte interventies voldoende om
de problemen op te lossen en is het succes van de interventies groot. Uit de hand
gelopen problemen vragen om veel meer interventies, voor langere duur, en de
succesfactor ligt een stuk lager. Met het in stand houden van de peuterspeelzalen
voorkomen we op de langere termijn hogere kosten voor gespecialiseerde jeugdzorg.
Voorzitter, het is u bekend dat de VVD fractie zeer ongelukkig is als er windmolens aan
het Spui komen. Onder onze inwoners is hier, ons inziens, terecht geen draagvlak voor.
Inmiddels zijn zo'n 1500 handtekeningen verzameld. Wij vragen u zo spoedig mogelijk
een plan m.e.r. uit te voeren waarin tenminste de volgende criteria zijn opgenomen:
- het draagvlak onder de bewoners
- de minimale afstand tot bewoning
- de maximale toegestane geluidsbelasting
- de beste plaats voor een maximaal rendement.
Het kan toch niet zo zijn dat we straks met een windpark aan het Spui zitten waar de
inwoners de lasten van ondervinden maar niet de lusten.
Voorzitter, de VVD fractie wil dat al onze inwoners veilig achter de dijken blijven wonen.
We zijn dan ook niet tegen een dijkverzwaring in Goudswaard. Wel zijn we tegen het
huidige plan voor die dijkverzwaring waarin een betonnen wand van 1,8 meter hoog,
aan het begin van de Westdijk, is getekend. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Onze
voorkeur gaat nog steeds uit naar een dijk achter de haven langs, met een sluis.
Voorzitter, in januari hebben we besloten dat plan Swaneblake, inclusief sluis, ontwikkeld
mag worden. We verwachten van het college dat de initiatiefnemer optimaal gefaciliteerd
wordt opdat hij zijn plan kan verwezenlijken. Wat is de huidige stand van zaken, wanneer
worden de inwoners geïnformeerd over de plannen en wat zijn hun mogelijkheden om
mee te denken?
Voorzitter, ook regionaal zijn er ontwikkelingen die Korendijk raken. Onder andere het
regionale bedrijventerrein en de evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten in
de Hoeksche Waard.
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Regionale bedrijventerrein:
Voorzitter, terwijl overal in de Hoeksche Waard bedrijven van buiten de Hoeksche Waard
zich mogen vestigen is het wel heel merkwaardig dat dit alleen op het regionale
bedrijventerrein niet is toegestaan. Dit standpunt is gezien de huidige economische crisis
niet langer verdedigbaar. Wij doen een dringend beroep op het college om geen brieven
meer te schrijven maar om de onderhandelingen te heropenen en de problemen op te
lossen. Er zijn miljoenen mee gemoeid en in een tijd waarin we zoveel geld tekort komen
kunnen we ons uitstel niet langer permitteren.
Evaluatie samenwerking Hoeksche Waardse gemeenten
Tot nu toe heeft de VVD fractie nog niets nieuws gehoord.
Met enige zelfreflectie waren we net zo ver gekomen als we nu zijn.
De evaluatie kost wel veel tijd en geld.
Samenwerking valt en staat met de kunst en kunde om de diversiteit die er nou eenmaal
is te benutten. Met de decentralisaties krijgen we er een grote verantwoordelijkheid bij.
Laten we onze energie richten op het tot een goed einde brengen van de
decentralisaties die op ons af komen!
Hierbij kunnen we laten zien dat we anders kunnen en dat we anders willen.
We moeten voorkomen dat zonder ons maar wel over ons wordt beslist.

Door: Marijke Boorsma

Aankoop gronden in Zuid - Beijerland
Vanwege de risico's die gemeenten lopen bij het in bezit hebben van een grote
hoeveelheid grond waar ze niet meer van af lijken te komen stond de VVD fractie al zeer
huiverig tegenover de aankoop van grond voor de uitbreiding van Zuid-Beijerland.
Met de grondaankoop voor Zuid-Beijerland in een A - B - C constructie waren we niet
blij. We hadden graag gezien dat de gemeente zelf geen enkel risico zou lopen.
We incasseerden dat niet gelijktijdig in alle vier de dorpen maar volgtijdelijk gebouwd
ging worden. Eerst bouwen in Goudswaard en pas als alles verkocht is komt Piershil aan
de beurt. Hiermee is afgeweken van de eerder door de raad vastgestelde kaders.
Overeind bleef dat de uitbreiding in de kernen Goudswaard - Piershil en Zuid-Beijerland
kostenneutraal gerealiseerd kon worden.
Op 12 februari hebben we daarom schoorvoetend ingestemd met het voorstel.
Eind juni bleek dat het kostenneutrale aspect niet haalbaar was.
De grondaankoop kostte de gemeente minimaal €225.000,00 meer dan terug verdiend
kon worden.
Inmiddels waren de gemaakte kosten al zodanig opgelopen, met daarbij nog een grote
kans op een extra claim van de aannemer als we ons terugtrekken, dat we eigenlijk niet
meer terug konden.
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Afwegingen van de fractie:
Als we nu terug komen op ons eerder genomen besluit verliest de gemeente meer dan
€225.000,00. Woningen voor starters, senioren en sociale woningbouw zou dan niet
gerealiseerd worden. Toename van dit type woningen is nodig om mensen in Korendijk te
houden en mensen naar Korendijk toe te halen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van de
dorpen. Het besluit intrekken levert alleen maar verliezers op. Wij gaan daarom
schoorvoetend instemmen met het voorstel op voorwaarde dat de wethouder er alles en
echt alles aan doet om die €225.000,00 terug te halen bij Overwater en / of door een
mogelijke versobering van de plannen.
Naast het terug verdienen van die €225.000,00 willen wij ook dat de wethouder orde op
zaken stelt op de afdeling R.O. Naar onze mening heeft de afdeling niet secuur genoeg
gewerkt. Het doorgeven van de eindsituatie aan Overwater voor de verdere afdoening
verdient de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De VVD fractie vindt dat de betreffende
ambtenaar hierop aangesproken moet worden.
De wethouder is eindverantwoordelijk en daarom ook de vraag aan hem hoe hij denkt u
in de toekomst dergelijke fouten te voorkomen?
Met deze insteek ging de fractie de bespreking in. Luisterend naar de inbreng van de
andere partijen werden we heen en weer geslingerd in onze afwegingen om het beste te
kiezen voor de inwoners van Korendijk. Met de motie van wantrouwen van GroenLinks
stemden we niet in omdat een derde, in dit geval Overwater, verantwoordelijkheid draagt
voor de fout in de berekening en ons vertrouwen in de wethouder niet weg is. Met de
motie van treurnis stemden we wel in omdat wij reeds in de eerste termijn een
boodschap van gelijke strekking hadden afgegeven.
Na de stemming over de moties is gestemd over het voorstel. De Coalitiepartijen en de
PvdA stemden voor, GroenLinks en de SGP stemden tegen.
De VVD fractie meent dat door in te stemmen met het collegevoorstel, we van alle opties
de minst slechte voor de inwoners hebben gekozen.

Door: Marijke Boorsma
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