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Algemene beschouwingen blz. 1
Windenergie

blz. 5

Algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 15 juli 2014
In de raadsvergadering van 15 juli is de kadernota 2015 behandeld.
Hieronder leest u de inbreng van de VVD met als afsluiting een kort verslag van de bespreking in de
2e en 3e termijn.
Voorzitter,
De jaarrekening uit 2013 sluit af met een positief saldo van ruim 5 ton. De vorige wethouder heeft
ons een mooie erfenis nagelaten. Ondanks deze mooie erfenis verwacht u voor 2015 en de jaren
daarna een tekort dat in 2018 op zal lopen tot ruim drie en een halve ton (368.500,00). Gelukkig geen
5 ton zoals ik in het Kompas van afgelopen vrijdag las.
Dit tekort wordt deels veroorzaakt door de wijze van begroten. Het zijn politieke keuzes die gemaakt
zijn. De VVD kiest voor het schrappen van een aantal reserveringen in de begroting voor 2015.
• Schrap de structurele reservering van €25.000,00 voor het onderhoud van de
brandweerkazernes. De veiligheidsregio moet het onderhoud uitvoeren met het budget dat
de gemeente hiervoor krijgt van de rijksoverheid. In geval extra financiële middelen nodig
zijn kan het bestuur een verzoek indienen.
• schrap de reservering voor de renovatie van de havenkade in Piershil en recreatieterrein
Spuiweg. In afwachting van de realisatie van de plannen voor natuur en recreatie in dat
gebied is het kapitaalvernietiging om daar nu in te investeren.
• schrap de reservering van 1,5 % van het totaal van de in de begroting opgenomen bedragen
voor de verbonden partijen. Dit vermindert de uitgaven met €36.000,00.
De VVD vraagt het college om met alle gemeenschappelijke regelingen afspraken gaat maken over
het hanteren van een 0-lijn.
Voorzitter, de Rijksoverheid en de gemeentelijke overheid creëren geen banen.
Het zijn ondernemers die werkgelegenheid creëren.
Alle politieke partijen realiseren zich dat. Mede dankzij een groep ondernemers behouden we een
aantal voorzieningen in Korendijk en daarmee de leefbaarheid in de dorpen.
Met de mond belijden alle politieke partijen dat ondernemers die in Korendijk activiteiten willen
ondernemen effectief gefaciliteerd moeten worden.
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De praktijk is helaas anders. Zo is er een ondernemer die in Korendijk natuur met daarbij extensieve
recreatie en een zorgcentrum wil ontwikkelen. Deze ondernemer wordt eerder ontmoedigd dan
effectief gefaciliteerd.
Met name de SGP maakt zich druk om de tijd die de gemeente investeert in de plannen van de
ondernemer. De partij vindt dat geld verspilling en ziet het liefst dat geen enkele ondernemer
plannen maakt voor recreatie.
Dit is niet in het belang van alle inwoners.
De VVD ziet in het ontwikkelen van natuur en recreatie volop kansen voor het versterken van de
leefbaarheid en de plaatselijke economie. Wij steunen en stimuleren dergelijke plannen en komen
met een motie.
Voorzitter, de VVD wil het ondernemers niet moeilijker maken dan nodig is. Korendijk heeft hen
nodig voor het ontwikkelen van allerlei activiteiten.
In Korendijk is al veel bezuinigd. Veel meer kan bijna niet.
Toch heeft de VVD nog een aantal mogelijkheden gevonden.
Voorzitter, in de kadernota lezen wij dat de gemeenteraad in 2013 heeft besloten dat de bezuiniging
op bibliotheken en peuterspeelzalen niet gepaard mag gaan met het sluiten van één of meer
vestigingen van bibliotheken en peuterspeelzalen. Dat is niet juist. In de notulen van 5 november
2013 wordt afgesproken om voortvarend aan de slag te gaan met de verkoop van de panden. Het is
de coalitie die in het coalitieprogramma 2014 - 2018 kiest voor behoud van een bibliotheek in elke
dorp.
De coalitie wil, in samenwerking met Stichting Welzijn Hoeksche Waard de vier bibliotheekgebouwen
in de vier dorpen uitbreiden tot sociaal culturele centra met daarin een bibliotheek. (Wat een
grootheidswaanzin)
De VVD wil de bibliotheken in Nieuw-Beijerland, Goudswaard (het dorpshuis) en Piershil in de
verkoop zetten. De boeken en daarmee de uitleenfunctie onderbrengen in scholen, Heemzicht of een
andere locatie waar dagelijks mensen binnen lopen.
Het ledenaantal loopt terug en slechts 50 % van het aantal leden komt regelmatig naar de
bibliotheek voor het omruilen van boeken.
In Zuid-Beijerland is de huur al opgezegd en met het opheffen van de huisvesting in NieuwBeijerland gaan de kosten structureel omlaag. Het niet hebben van een alternatief voor een
bibliotheek in Nieuw-Beijerland is geen reden voor het behoud van het gebouw. Het is eerder een
reden om de bibliotheekvoorziening als eerste in Nieuw-Beijerland te schrappen.
Voorzitter, investeren in mensen in plaats van in stenen is een keuze van deze coalitie. Met dit motief
heeft de coalitie op 17 juni een motie ingediend om het bedrag voor de renovatie van de gymzaal te
Zuid-Beijerland, met bijna een ton te verlagen. Afgelopen vrijdag stond op de voorpagina van het
Kompas wederom de slogan van deze coalitie "Het gaat om mensen, niet om stenen".
Wel investeren in stenen wanneer het gaat om een bibliotheek maar niet investeren in stenen
wanneer het gaat om het sporten, wat belangrijk is voor de gezondheid van onze inwoners, daarmee
maakt de coalitie zich ongeloofwaardig. Het doet vermoeden dat de coalitie de motie heeft
ingediend uit eigen geldingsdrang.
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Wanneer de coalitie de daad bij het woord voegt dan brengen zij de bibliotheekfuncties onder in een
ander gebouw, of schrappen de voorziening, en zet het college de drie bibliotheken morgen nog in
de etalage. SGP, CDA en PvdA, laat het niet bij mooie woorden blijven, toon daadkracht!!
Voorzitter, binnenkort zitten we met leegstand van meerdere gebouwen. De dorpshuizen in Piershil
en Goudswaard komen leeg, de oude gemeenteloods in Piershil staat al lang leeg, de oude
kleuterschool in Piershil en basisschool "de Vikking" in de Nieuwendijk komen ook leeg te staan.
Gebouwen die lang leeg staan hebben een negatief effect op de omgeving. De buurt gaat
verpauperen. Daarom is het noodzakelijk dat een nieuwe eigenaar zich snel aanmeldt.
Bovendien levert de verkoop van deze gebouwen de gemeente incidentele inkomsten op.
De VVD vindt dat een ondernemer die brood ziet in het exploiteren van een van deze gebouwen
daarvoor de ruimte moet krijgen.
De gebouwen zijn aantrekkelijk voor ondernemers wanneer de gemeente meer bedrijfsactiviteiten
binnen de bebouwde kom toelaat.
De VVD is voor een ruimhartiger beleid bij het verlenen van vergunningen voor bedrijfsactiviteiten
binnen de bebouwde kom. Dit versterkt de plaatselijke economie en verhoogt de leefbaarheid in de
dorpen.
De VVD hoort graag of het college bereid is ruimhartiger om te gaan met het verlenen van
vergunningen voor bedrijfsactiviteiten binnen de bebouwde kom.
Voorzitter, de kosten voor begraven in Korendijk behoren tot de hoogste in Nederland. Het aantal
begrafenissen in Korendijk neemt af. Niet bewezen is of dat verband houdt met de prijs van
begraven.
Twee laags begraven is nu reeds grotendeels mogelijk in Zuid-Beijerland. Om eerder genoemde
redenen plaats de VVD vraagtekens bij de noodzaak tot het ophogen van de begraafplaats in ZuidBeijerland.
Afgesproken is dat alle begraafplaatsen in Korendijk onderzocht worden op kosten en de
mogelijkheden om die te minimaliseren. De VVD vraagt of de ophoging van de begraafplaats in ZuidBeijerland meegenomen kan worden in dat onderzoek. Indien uit onderzoek blijkt dat ophoging niet
noodzakelijk is dan wil de VVD dat besluit terugdraaien. Hiermee kunnen de kosten structureel
omlaag.
Voorzitter, de invoering van de overheveling van rijkstaken naar gemeenten moet nog dit jaar
voltooid worden zodat we in 2015 de taken kunnen uitvoeren.
De VVD vindt dat deze taken uitgevoerd moeten worden met het budget dat het Rijk hiervoor
beschikbaar stelt en geen cent meer.
Dat is uitvoerbaar wanneer inwoners geprikkeld worden om zelf problemen op te lossen. Inwoners
worden geprikkeld om zelf problemen op te lossen wanneer de gemeente minder regelt, minder
betuttelt, minder subsidie verstrekt, minder belastingen heft en zich meer terugtrekt.
Dit worden voor de VVD de uitgangspunten bij de programmabegroting voor 2015.
Voorzitter, tot zover de 1e termijn.
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Kort verslag van de 2e en 3e termijn.
De motie voor het steunen van de initiatiefnemer voor Swaneblake was voor de fractie noodzakelijk
vanwege de ontstane rook omtrent Swaneblake.
De rook is ontstaan nadat de nieuwe wethouder, Honders, in de openbare raadsvergadering in mei,
meedeelde dat Swaneblake van de haak was gevallen.
Later stond in de krant dat de initiatiefnemer van Swaneblake zich had teruggetrokken. Wanneer
dergelijk nieuws rond gaat zingen, worden potentiële investeerders en ondernemers kopschuw
gemaakt. De VVD fractie wilde daarom duidelijkheid over het standpunt van de gemeenteraad en het
college.
De motie, een prikkelende oproep aan het college en raadsleden om te denken in oplossingen in
plaats van in problemen en om proactief, krachtdadig en voortvarend te handelen, met als doel het
gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor natuur en extensieve recreatie, heeft zijn
effect gehad.
In de 2e termijn stelde wethouder Honders zich verdedigend op. Hij had, volgens hem, bijna geen
dossieroverdracht gehad en met de informatie die hij wel had, kon hij geen andere conclusie trekken
dan dat het plan niet levensvatbaar was. Hij vond dat hij juist op dit dossier gedacht had in
oplossingen in plaats van in problemen en ontraadde de motie. De SGP viel de wethouder bij en
droeg 7 punten aan om tegen de ontwikkeling van de gebiedsvisie te zijn. De overige partijen, CDAGBK- PvdA -GL, met uitzondering van D66 stelden dat zij volledig achter de gebiedsvisie voor het
ontwikkelen van natuur en recreatie staan en dat hun standpunt niet veranderd is. In de 3e termijn
draaide ook de wethouder bij en in plaats van het ontraden van de motie stelde hij dat de motie
niet nodig was. De wethouder zegt actief op dit dossier te blijven zolang de raad dat van hem vraagt.
Hierop trokken wij de motie in. Onze opzet was geslaagd. Rechtsom, via een motie, of linksom,
zonder een motie, is in het openbaar toegezegd dat er vanuit de zijde van de gemeente alle
medewerking wordt verleend om de gebiedsvisie "Swaneblake" tot ontwikkeling te brengen. Tevens
heeft een meerderheid van de gemeenteraad gezegd nog steeds achter de gebiedsvisie te staan.
Naast onze inzet voor economie en recreatie heeft de VVD fractie kritische vragen gesteld aan de
SGP- en CDA fractie over het te voeren financieel beleid. Beide coalitiefracties hebben aangegeven
pas in 2018 een sluitende begroting voor de gemeente te willen presenteren. Dat is mogelijk, maar
volgens de VVD fractie zeer onwenselijk. We schuiven immers de problemen door. Pikant detail is dat
met name de SGP fractie de afgelopen jaren voortdurend kritiek had op het gevoerde financiële
beleid van de toenmalige VVD-wethouder van financiën.
Vanaf volgende week wordt verder gesproken over de financiële kaders voor de komende jaren.
Inzet van de VVD fractie in deze gesprekken is eenvoudig: een structureel sluitende
meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring voor de burger. Dat betekent dat er extra inkomsten
moeten worden gevonden, dan wel (extra) bezuinigingen moeten worden gerealiseerd.

Door: Marijke Boorsma
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Windturbines, stand van zaken
Op 8 juli heeft de gemeenteraad unaniem besloten om wethouder den Boer niet te mandateren voor
het ondertekenen van de overeenkomst met de provincie. In deze overeenkomst draagt de
provincie de bevoegdheden, voor het realiseren van 15 MW op locatie 50, over aan de gemeente.
Met het tekenen van de overeenkomst zit Korendijk vast aan locatie 50.
We hebben in januari gekozen voor de uitvoering van een uitgebreide en geïntegreerde planMER om
op basis daarvan, en in overleg met de inwoners, een verantwoorde en gedragen locatiekeuze te
maken. We houden vast aan dit besluit, gaan door met de afgesproken procedure en dus het doen
van onderzoek. Hiermee plegen we geen obstructie en is er feitelijk geen motief voor een
inpassingsplan. De provincie zou juist blij moeten zijn met de gemeenteraad van Korendijk omdat de
raad oppakt wat de provincie laat liggen (planMER en draagvlak).
Uit de quickscan zijn een aantal locaties geselecteerd voor de planMER. Het onderzoek kan eind 2014
afgerond worden. Die 15 MW gaan we in Korendijk realiseren.
De provincie heeft inmiddels laten weten dat zij in opdracht van de initiatiefnemer van locatie 50 de
procedure voor een inpassingsplan gaan starten. Verwacht wordt dat in april 2015 het concept
inpassingsplan gepresenteerd kan worden.
Met een inpassingsplan maakt de provincie de aangewezen locatie voor windenergie ruimtelijk zelf
mogelijk. De procedure voor een inpassingsplan is vergelijkbaar met de procedure voor het
vaststellen van een bestemmingsplan. Echter met Gedeputeerde Staten in de plaats van het college
van burgemeester en wethouders en Provinciale Staten in de plaats van de gemeenteraad. In een
van de volgende nieuwsbrieven kom ik hier meer uitgebreid op terug.

Door: Marijke Boorsma

Tot slot
Wij wensen iedereen en prettige vakantie en zien u graag in goede gezondheid weer terug.

Bestuur en fractie
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