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Beste leden,
Met genoegen presenteer ik u hierbij onze achtste nieuwsbrief.
In 2010 wilden wij graag wat directer en sneller communiceren met onze leden. En ook meer reacties
en input krijgen. Dus hebben wij deze nieuwsbrief opgezet. En na wat aanpassingen op de vorm en
indeling is dit het resultaat. Voor zover wij kunnen zien bent u er blij mee. Wij krijgen veel leuke en
enthousiaste reacties waaronder ook veel inhoudelijke reacties. Dus iets om voort te zetten.
Het is weer bijna Kerst.
Een tijd voor reflectie en overdenkingen. Maar ook een tijd van saamhorigheid, warmte en
gezelligheid. En ik hoop dat ook u de komende dagen kunt doorbrengen in een aangename ambiance
en met aangenaam gezelschap. Het zijn tenslotte de donkere dagen voor Kerst.
2011 was voor ons, de VVD, een enigszins apart jaar.
Mooie provinciale verkiezingen en verkiezingscampagnes. Wij zijn vertegenwoordigd op alle fronten
en op alle politieke niveaus. Als politieke partij kan je, je bijna niets beters wensen.
Alhoewel. Ik had graag gezien dat wij er wel wat beter voor hadden gestaan. De Eurocrisis en alle
daarvan afgeleide gebeurtenissen hakken er flink in en hebben veel meer gevolgen dan dat zich in
eerste instantie liet aanzien. Ik ben zeer benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen en wat wij er van
zullen gaan merken. Want uiteindelijk krijgt de burger de rekening gepresenteerd.
Maar laat ik niet al te somber zijn, zo vlak voor Kerst.
Er zijn ook goede ontwikkelingen in ons mooie gebied. De Leenherenpolder die uiteindelijk toch
droog blijft en het feit dat we weer woningen kunnen bouwen in Korendijk.
Daarnaast zijn wij als bestuur en fractie van plan om in het komend jaar een bezoek aan alle dorpen
(kernen) van onze gemeente te gaan brengen. Net zoals wij dat in het verleden ook gedaan hebben.
Geen campagne maar gewoon praten met iedereen die wil komen. Ik hoop u daar ook bij te
verwelkomen.
Namens het bestuur en de fractie van de VVD in Korendijk, wens ik u en uw naasten prettige
kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2012.
Arie Janson
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Afwaardering van bouwgrond
De gemeente heeft altijd als beleid gehad, dat er in alle vier dorpen woningbouw moet
kunnen plaats vinden. Ook regionaal in de Hoeksche waard staat het zo in de
beleidsplannen.
Omdat te realiseren is er ook in Piershil enige jaren geleden grond gekocht aan de Oud
Piershilseweg.
Later heeft de provincie nieuw beleid vast gesteld. Daarin stond dat er Korendijk
helemaal niet meer uitgebreid mocht worden ; in geen van de vier dorpen.
De gemeente heeft met veel moeite en met hulp van het samenwerkingsverband
Hoeksche Waard, uiteindelijk gedaan gekregen dat de staten van Zuid Holland er toch
mee instemde dat er in Korendijk uitgebreid mocht worden.
Voor Nw. Beijerland heeft dat wel extra veel moeite gekost, maar ook daar is het gelukt
om van de provincie over de kreek huizen te mogen bouwen.
Wel heeft de provincie voor Piershil verplicht, dat er éérst gebouwd zou moeten worden
op de terreinen van Bosman en Mosselman.
Duidelijk is dat als je die bedrijven moet verplaatsen en de opstallen slopen dat dat
zoveel kost ; dat huizen daar onbetaalbaar zouden worden. (Dit los van het feit dat
Bosman van niemand weg hoeft)
Daarna mag de gemeente bouwen op het stuk tussen de begraafplaats en de
Reigerstraat ( op de volkstuinen); dat gaat dan ook gebeuren.
De provincie heeft de grond aan de Oud Piershilseweg aangemerkt als “zoeklocatie” voor
woningbouw, dus daar mag niet zondermeer gebouwd worden. Mogelijk na 2020.
Dat heeft boekhoudkundig grote consequenties.
Volgens de rijks begrotingsregels stond in de boekhouding de grondwaarde voor de prijs
van woningbouwgrond. Nu er vooralsnog niet gebouwd mag worden moet de gemeente
de waarde van die zelfde grond opnemen als landbouwgrond.
Iedereen begrijpt dat de waarde van landbouwgrond veel en veel lager is dan
woningbouwgrond.
Dus moest de gemeente het verschil in waarde afboeken.
De waarde vermindering van die grond bedroeg 9 ton.
Als er na het jaar 2020 (tot die datum lopen de huidige plannen) alsnog gebouwd zou
mogen worden dan kan de waarde weer met 9 ton worden opgehoogd.

Willem Reijnierse
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Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Op 28 november is onderstaand persbericht verzonden naar de diverse kranten:
“Het bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard heeft op 21 november
2011 besloten om de directeur, de heer J. Straatman, en de plaatsvervangend directeur,
de heer J. Schijf, de disciplinaire straf van ontslag op te leggen op basis van de
overtuiging dat zij zich beiden schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtverzuim. Het
besluit gaat in op 1 december 2011 en is het gevolg van een intern onderzoek naar
mogelijke onregelmatigheden rond betrekkingen met een particulier bedrijf waarmee
beide directieleden uit hoofde van hun functie zaken deden. Op basis van dat onderzoek
is door het bestuur geconstateerd dat meervoudig en herhaaldelijk in strijd is gehandeld
met interne regels, waaronder de ambtelijke gedragscode. Mede daardoor is de schijn
van belangenverstrengeling gewekt. De verklaring die in het kader van het onderzoek
door beiden is afgelegd heeft het bestuur op belangrijke onderdelen onjuist bevonden.
Aangezien het een individuele personeelsaangelegenheid betreft wordt uit oogpunt van
privacy op de inhoud van het genomen besluit geen verdere toelichting gegeven.”
Onder de bekwame leiding van de tijdelijke directeur, Eelco Kingma, wordt bij de RSD
fors bezuinigd. Een aantal bezuinigingsmaatregelen op een rij:
- Om de financiële beheersbaarheid van Talentenwaard te vergroten zijn onder
andere contracten van leermeesters niet verlengt en enkele afgebouwd. De
chocolaterie en het fietsherstelplan zijn opgeheven. De uitstroom, het weer vinden
van werk vinden vanuit Talentenwaard, was nul
- De klussendienst en het naaiatelier gaan meer de boer op om zelf inkomsten te
verwerven.
- Praktische samenwerking met onder andere de WHW bedrijven is gestart om met
een beter werkaanbod te komen
- De instroom naar de inkomensvoorziening Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt
beperkt en de uitstroom bevordert. Er is een strengere poortwachterfunctie
gekomen waardoor in het 2e en 3e kwartaal van 2011 de instroom lager en de
uitstroom hoger was.
- In het 2e kwartaal zijn 16 aanvragen voorkomen en in het 3e kwartaal waren dat
er 30. De reden dat mensen afzien van een WWB-uitkering is divers. De meest
voorkomende reden is dat mensen opzien tegen de verplichtingen die bij de
uitkering horen, er daarom van afzien en eerst zelf gaan proberen om aan het
werk te komen via uitzendbureaus. Het komt ook voor dat mensen geen recht
hebben op een WWB-uitkering.
- Delen van de gebouwen die niet meer gebruikt worden, zijn zoveel mogelijk
verhuurd
- Social return (uitstroom naar werk voor mensen die zonder reintegratieondersteuning niet aan het werk komen) door gemeenten stimuleren.
Deze en andere maatregelen hebben samen 6 ton opgeleverd. Geconcludeerd mag
worden dat de dienst hiermee op de goede weg is.
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Het tekort van de RSD is ondanks deze maatregelen nog niet weggewerkt. Er is nog
steeds een negatief resultaat (geprognosticeerd negatief resultaat eind 2011 bedraagt
1,8 miljoen). De oorzaak van het oplopende tekort is een gevolg van onder meer de
onderzoekskosten, de huur van de interim directeur, advocaatkosten, verlaging van de
Rijksbijdragen en een toename van de instroom.
Marijke Boorsma

Participatiebudget wordt in 2012 gehalveerd
Inmiddels is bekend dat het huidige participatiebudget van de RSD in 2012 gehalveerd
wordt. Binnen de RSD wordt alles op alles gezet om per einde 2012 geen tekort te
hebben op het participatiebudget.
De nieuwe wet Werken naar Vermogen (WWNV) die in 2013 ingaat kent een nieuw
beleidsinstrument en dat is “loondispensatie”. Loondispensatie is een regeling voor de
werkgever om minder loon te hoeven betalen als werknemers met een handicap minder
presteren. De hoeveelheid loon voor een persoon moet bepaald worden door een
onafhankelijke derde, die betaald wordt door de gemeente uit het participatiebudget.
De VVD vindt dat ieder mens mee moet kunnen doen in de samenleving. Werken
betekent niet alleen de kost verdienen, het helpt ook bij het leggen van contacten en
voorkomt sociale uitsluiting. Mensen die wèl kunnen werken moeten niet te lang aan de
zijlijn blijven staan.
Uit de rapportage van Talentenwaard is gebleken dat er geen uitstroom was naar regulier
werk. Voor mij is dit een reden om Talentenwaard in zijn geheel op te heffen en in 2013
te investeren in beleid om met loondispensatie mensen wel naar regulierwerk te laten
doorstromen.
Marijke Boorsma
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Afscheid Leen Boer tijdens de raadsvergadering van 13 december 2011
Leen,
Aan mij de eer je vanavond toe te spreken namens de gehele raad en namens wethouder
en fractie van de VVD. Gedurende de tien jaren die ik je in de raad heb meegemaakt,
heb ik kunnen constateren dat velen in deze raad je directe manier waarop jij je mening
gaf, waarderen. Eerlijk en recht voor zijn raap.
Jij deed je naam zeker eer aan als je de belangen van de agrarische sector verdedigde.
Of het nu ging over riolering in het buitengebied, de bouw van nieuwe boerderijen of
ontpoldering, jij zette je er met kennis van zaken volledig voor in. De Leenherenpolder
zal wel droog blijven en waarschijnlijk als landbouwgrond in gebruik blijven. Dat is dus
gelukt. Anders ging het met Tiengemeten. 700 bunders prima landbouwgrond werden
opgeofferd aan de natuur. Dat ging je aan het hart. Eeuwig zonde vond je dat en je wilt
er niet eens komen.
Je inbreng in de raad was echter veel breder. Te veel om op te noemen in je 14-jarige
raadsperiode. Ik noem er twee. Als eerste je inzet bij de dreigende herindeling van
enkele jaren geleden met inspraak bij Provinciale Staten. Ten tweede, dat het jouw idee
was om de naam van Frans Jansen te verbinden aan de Korendijkse vrijwilligersprijs.
Verder noem ik toch nog even jouw eigen inbreng als vrijwilliger, n.l je jarenlange inzet
bij de brandweer in Nieuw-Beijerland en in het bestuur van het dorpshuis in NieuwBeijerland.
Namens alle raadsleden veel dank voor alle tijd die je aan Korendijk hebt besteed.
Maar ook dank vanuit de fractie.
Als raadslid en de laatste 10 jaar als fractievoorzitter hebben Willem Marijke , Eva en
ondergetekende heel prettig met jou samengewerkt. In de fractievergaderingen gaf je
blijk van duidelijke standpunten. Ook toen je privé een moeilijke tijd doormaakte,
probeerde je toch het raadswerk voort te zetten. Soms spraken we een aantal zaken bij
je thuis nog door, terwijl Trudy voor de koffie zorgde. Tenslotte is die periode afgesloten.
Na een zware en droevige tijd is er voor jou een nieuwe periode in je leven aangebroken
en kies je ervoor meer tijd privé te besteden.
Je hebt afgelopen zomer de wens uitgesproken om het raadswerk vaarwel te zeggen.
Persoonlijk had ik voor de fractie iets anders in gedachten, maar we kunnen jouw wens
begrijpen.
Leen wij danken je voor de prettige en collegiale samenwerking en als trouw VVD lid
zullen we je zeker regelmatig tegenkomen. We laten onze dank graag gepaard gaan met
cadeautjes. Leen nogmaals dank namens raad, college en fractie,
Henk Heikoop
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