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Het vaststellen van de kadernota
Hoewel de uitkering uit het gemeentefonds lijkt mee te vallen, wenst de VVD de
bezuinigingsmaatregelen uit 2010 niet terug te draaien. Wij vinden dat de algemene
reserve aangevuld moet worden voor het afdekken van een groot aantal risico’s in de
komende jaren.
Om heldere keuzes te maken heeft de VVD een aantal uitgangspunten vastgesteld:
1. De OZB en de begraafkosten maximaal verhogen met de inflatie factor.
2. Een uitzondering willen we maken voor de rioolbelasting. Als het niet haalbaar
blijkt de totale kosten van de riolering terug te brengen, willen we de
rioolbelasting versneld op het gewenste niveau brengen.
3. Een sluitende begroting door minder uit te geven in plaats van het eenzijdig
verhogen van de lasten voor alle burgers.
4. Meer deregulering, minder overheid. De gemeente beperkt zich tot haar
kerntaken. Activiteiten die mensen prima zelf kunnen regelen, niet overnemen.
5. Niets is gratis. De gebruiker van diensten en of voorzieningen betaald voor de
geleverde producten.
Vanuit deze uitgangspunten stelt de VVD voor om op de volgende terreinen minder uit te
geven.
De ambtelijke organisatie
De VVD vindt dat er efficiënter gewerkt moet worden. Hard werken is niet hetzelfde als
efficiënt werken. Door het maken van een kritische procesanalyse moet het mogelijk zijn
om verdere verbeteringen in te voeren en daardoor de formatie te verminderen.
Deregulering zou verder doorgevoerd moeten worden. Minder regels en meer vertrouwen
door bijvoorbeeld over de verantwoording van structurele subsidies alleen de
maatschappelijke effecten en resultaten op te vragen in plaats van alle uitgevoerde
activiteiten.
De gemeente kan zich meer terugtrekken door meer voorzieningen te verzelfstandigen
zoal bijvoorbeeld de drie overgebleven dorpshuizen.
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Outsourcing en meer regionale samenwerking, met als doel het verhogen van de
efficiency, bieden mogelijkheden.
Op de ambtelijke organisatie kan door het verhogen van de efficiency en het
heroverwegen van taken gewerkt worden aan een vermindering van tenminste 2 fte’s.
De sociale kwaliteit
Met de kanteling van de WMO en het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid aan
de mensen zelf, vindt een stukje ontzorging door de gemeente plaats.
Het komende WMO beleidsplan 2012-2015 biedt mogelijkheden voor:
-

een heroverweging van het bestaande aanbod
het aanscherpen van de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp en
voorzieningen voor mensen met beperkingen
het invoeren van een eigen bijdrage op alle aangeboden activiteiten en
voorzieningen
senioren erkennen als nieuwe doelgroep van vrijwilligers
het tegengaan van versnippering en voorkomen van dubbele activiteiten door
meer samenwerking (Stimulans – MEE – RSD – AMW)

De VVD ziet kansen om op het gebied van de WMO, net als op alle andere regelingen, 10
% te bezuinigen. Wij willen dit plan samen met de coalitiepartijen uitwerken en zo
spoedig mogelijk aan u voorleggen.
De VVD vindt dat Stichting Stimulans, evenals alle andere instellingen, reeds in 2012 met
10 % minder subsidie uit moet komen. Mogelijkheden zijn een kostendekkende eigen
bijdrage voor cursisten waarin ook de overhead is verdisconteerd en door te bezuinigen
op de organisatiekosten.
De veiligheid
De VVD verzoekt met klem alle zeilen bij te zetten om de kosten van de regionale
brandweer en de veiligheidsregio in de hand te houden.
Verzoek tot duidelijkheid
Een wezenlijk onderdeel van het accommodatiebeleid is het buitensportgebeuren.
De VVD wil in het belang van de sportverenigingen spoedig duidelijkheid over de
opbrengst van bebouwing op de voetbalvelden en de kosten van een sportcomplex voor
Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijerland. Bij een positief resultaat willen we snel tot
uitvoering komen en bij een negatief saldo willen we de verenigingen meedelen dat er de
eerste tien jaar niets verandert.
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Ook over de andere onderdelen van het accommodatiebeleid willen we snel duidelijkheid.
Het voorstel van de VVD om met de coalitiepartners een plan te ontwikkelen om te
bezuinigen op de WMO is aangenomen. Nog deze maand wil de VVD fractie het voortouw
nemen om partijen bij elkaar te brengen voor een eerste afspraak.

Nut en noodzaak jongerenontmoetingsruimten (JOR) en jongerenontmoetingsplekken (JOP)

Ter verduidelijking; een JOR is een accommodatie voor jongeren en een JOP is een
voorziening voor jongeren in de openbare ruimte.
In de nota jeugdbeleid 2007-2011 is opgenomen dat er in elke kern een JOP en een
JOR komt. In de raadsvergadering van 15 maart j.l. is dit besluit, gegeven de
geringe financiële middelen, ter discussie gesteld door de SGP fractie.
In de raadsvergadering van 5 juli j.l. is vastgehouden aan het vastgestelde
jeugdbeleid (inclusief het realiseren van JOP’s en JOR’s in iedere kern) en besloten
dat er geen JOP achter de Mauritstraat in Nieuw-Beijerland komt. Alleen de SGP
fractie stemde tegen.
In een van de vorige nieuwsbrieven heeft de VVD fractie aangegeven wat onze visie
is op overlast gevende jeugd. Een JOP / JOR levert een bijdrage aan het verbinden
van jongeren met de omgeving en sluit dus aan op onze visie.
We blijven wel realistisch en beseffen goed dat JOP’s en JOR’s niet werken als
Haarlemmerolie en dus niet alle problemen oplossen. Ook met deze voorzieningen
in iedere kern blijft het noodzakelijk om de balans tussen aandacht en ruimte
geven en grenzen stellen in evenwicht te houden.

Zes windturbines aan het Spui

In de raadsvergadering van 5 juli j.l. was de directeur van Klein Piershil B.V. een
van de insprekers. Hij vroeg de raad om nog deze avond een principe uitspraak te
doen over zijn aanvraag voor een windmolenpark aan het Spui. Zijn inbreng is
betrokken bij de bespreking van de ingekomen stukken, een brief van Ravenschoot
Vastgoed Praktijk B.V. Bij de bespreking hiervan werd de raad door de SGP fractie
uitgedaagd om niet te wachten op een voorstel van het college over de aanvraag
maar om ad hoc een principe-uitspraak te doen.
De VVD fractie heeft die handschoen niet opgepakt. Het lijkt ons verstandig om
eerst een compleet beeld te hebben van de veranderde omstandigheden en de
consequenties daarvan voor Korendijk. Pas daarna zullen we een standpunt
innemen.
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