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Begroting 2014 – 2017
Het vaststellen van de laatste begroting van deze periode, volgend jaar zijn er
verkiezingen, ging niet helemaal zonder slag of stoot. Dit was goed merkbaar.
In de discussie draaide het voornamelijk om de opgevoerde, gedeeltelijk extra
incidentele, inkomsten in 2015 en de jaren daarna.
Het college heeft in de begroting voor 2015 al rekening gehouden met de leges en OZB
opbrengsten van windmolens, realisatie van Swaneblake en de nieuwbouw in
Goudswaard.
Dat er windmolens zullen komen is vrijwel zeker, over de plaats is misschien (hopelijk)
nog enige discussie mogelijk.
De inbreng van oppositiepartijen SGP, GL en PvdA bestond voornamelijk uit commentaar
op het anticiperen op extra inkomsten van bouwleges, windmolens en Swaneblake.
Verbetervoorstellen bleven uit en dan komt alleen roepen hoe het niet moet wel heel
goedkoop over. Dat heet verkiezingsretoriek.
Voor 2014 is er sprake van een materieel evenwicht van de begroting.
Ook zonder incidenteel lasten - baten op te voeren is de begroting voor 2014 in
evenwicht en sluitend. Deze had dus zondermeer vastgesteld kunnen worden.
Het te nemen raadsbesluit had alleen betrekking op de programmabegroting voor 2014
en niet op de jaren daarna.
Wethouder Reijnierse melde hierbij dat hoewel er voor 2013 een tekort was begroot, de
jaarrekening voor 2013 zeer waarschijnlijk zonder tekort kan worden afgesloten.
Hieruit blijkt maar weer dat de wethouder weet wat realistisch begroten is.
Ondanks de bevestiging van een jaarlijkse bijstelling van de begroting en bevredigende
antwoorden van de wethouder op alle vragen van de oppositie, stemden GL, SGP en
PvdA tegen de begroting voor 2014.
Zij stemden tegen omdat ze tegen wilden zijn.
Alleen GL merkte terecht op dat we al vier jaar in (financieel) zwaar weer zitten en als we
het begrip van de zeven magere jaren volgen dan volgen er dus nog drie magere jaren.
Dit lijkt te gaan kloppen gezien de grote financiële onzekerheid die op ons afkomt met de
overheveling van rijkstaken naar de gemeenten. De eerste drie jaren is er een sluitende
begroting zonder dat de gemeentelijke belastingen onevenredig stijgen.
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De inbreng van de VVD bij dit agendapunt:
Voorzitter,
• Dankzij het maken van een aantal keuzes ziet de begroting voor 2014 er een stuk
beter uit dan eerder gepresenteerd werd in de kadernota. Onze complimenten
daarvoor.
De VVD staat achter de keuzes die het college maakt en wil nog een paar knopen
door hakken om de tekorten op termijn, nog verder in te lopen. Wij stellen voor
om:
•

De RSD en de WHW samen te voegen. Ook wanneer de toekomstige
uitvoeringsorganisatie de Hoeksche Waard overstijgt, levert het samenvoegen van
deze twee instellingen nog grote synergievoordelen. Op huisvestingskosten kan
volgens de berekening van de twee gemeenschappelijke regelingen €400.000,00
bespaart worden en met een gecoördineerde uitvoering van de participatiewet kan
daar nog een paar ton bij komen.

•

Geen hoger budget ( €6.500,00) te reserveren voor de ondersteuning van de
mantelzorg. Op de laatst georganiseerde mantelzorgsalon was géén mantelzorger
aanwezig. De VVD vindt dat afhankelijk van de vraag van vrijwilligers en
mantelzorgers, producten ter ondersteuning afgenomen worden en niet
andersom zoals voorgesteld wordt. De VVD dient hier voor een motie in.

Voorzitter, voor het genereren van nieuwe inkomsten biedt Swane Blake de gemeente
een prachtige kans om onze financiële structuur te verstevigen en voor het ontstaan van
werkgelegenheid. Het is wel één eenmalige kans. Als wij de ontwikkeling van Swane
Blake afhouden in plaats van te bevorderen gaat een derde ermee heen. Diverse
gemeenten in de Hoeksche Waard zijn jaloers op de kansen die Swane Blake biedt voor
de leefbaarheid, inkomsten en werkgelegenheid. Met name bestuurders uit Binnenmaas
en Strijen betreuren het dat zij dit initiatief destijds niet binnen gehaald hebben.
Swane Blake voorziet in dagrecreatie en verblijfsrecreatie, passend in de kwaliteiten van
rust en ruimte binnen ons landelijk gebied. Het trekt mensen die de rust en de ruimte
zoeken. Meer voor kwaliteit en minder voor massa.
Swane Blake biedt ook een stuk zorg in de vorm van een Kraamhotel en een centrum
voor nierdialyse. De combinatie van zorg en toerisme resulteert in tientallen
formatieplaatsen voor ondermeer jonge werkzoekenden en ook onze middenstand zal het
klantenbestand zien groeien.
Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat we deze unieke kans aan ons voorbij laten gaan?
Tot zover in de eerste termijn,

In de derde termijn diende de VVD een motie in om de begroting aan te passen. De VVD
wil met de motie de bezuiniging op de mantelzorg die vorig jaar door de hele raad
geaccordeerd werd, niet terugdraaien in 2014.
Het mag bijzonder genoemd worden dat alleen oppositiepartijen SGP en PvdA de motie
van de VVD steunden. Hiermee is de motie wel aangenomen.
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Het is niet zo dat de VVD tegen mantelzorgondersteuning is. Wel zijn wij tegen het
ongebreidelde aanbod aan ondersteuning voor de mantelzorg. Het lijkt wel of er een
nieuwe doelgroep op de markt is waar wat aan te verdienen valt. Hiermee creëren
instellingen en verenigingen zelf de overbelaste mantelzorger. Niemand weet nog precies
hoe groot de groep mantelzorgers is en wat hun vraag is. Laat dit nu eerst eens
uitgezocht worden en laten we daarna pas de ondersteuningsvraag faciliteren.
Bovendien is uit niets gebleken dat de mantelzorgers dit jaar iets tekort zijn gekomen.

Door: VVD Fractie

Kieslijst VVD Korendijk
In de algemene ledenvergadering van 24 oktober j.l. is de kieslijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezing vastgesteld.
De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het voorstel van de kiescommissie.
De vastgestelde lijst ziet er als volgt uit:
1. Marijke Boorsma
2. Leon Hoek
3. Theo Bos
4. Ger Snijders
5. Bas Schelling
6. Arda Koesveld
7. Jettie Bourguin
8. Hans Broersen
9. Arie Janson
10. Dick Boer
Er is inmiddels een commissie public relations samengesteld die onder leiding van
campagneleider, Hans Broersen, vol enthousiasme aan de slag is gegaan.

Door: het bestuur
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Swane Blake
Op dinsdagmiddag 26 november komt Gedeputeerde Rogier van de Sande samen met
Statenlid, Marijke van Dobben de Bruijn naar Korendijk.
Van 13:45 tot 15:45 uur brengen zij ons een bezoek om geïnformeerd te worden over
Swane Blake en om ter plekke een kijkje te nemen.
De initiatiefnemer Peter van 't Wout, een vertegenwoordiger van de Grondmij en het
college worden hierbij uitgenodigd. De VVD fractie organiseert het bezoek.

Door: Marijke Boorsma
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