Voorzitter,
In de eerste termijn hebben wij u laten weten wat wij vinden van de kadernota.
In de tweede termijn willen wij aangeven welke twee prioriteiten de VVD stelt voor het opstellen van
de begroting voor 2016 en jaren daarna.
1. werkgelegenheid
2. beheersbaar maken van de kosten binnen het sociaal domein
Werkgelegenheid
De gemeentelijke overheid kan geen banen scheppen. Binnen de Hoeksche Waard en de gemeente
Korendijk zijn de mogelijkheden om je boterham te verdienen schaars. We hebben de landbouw en
bedrijven gelieerd aan de landbouw en de detailhandel. Voor meer banen op het eiland zijn we
aangewezen op de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Ter bevordering daarvan zou de
gemeente meer mee moeten denken met ondernemers in het zoeken naar oplossingen in plaats van
het alsmaar opperen van bezwaren en zoeken naar verborgen motieven bij bedrijven die willen
investeren in Korendijk.
Het is logisch dat bedrijven die investeren daarvoor iets terug willen. College blijf niet hangen in de
motieven van de ander. Vertel dat u ook wensen heeft en kijk of grote spelers in de markt, zoals het
Havenbedrijf van Rotterdam, u daarbij kunnen helpen. De grenzen aan projecten voor recreatie en
toerisme staan beschreven in de bestemmingsplannen, de structuurvisie van Korendijk en de
Hoeksche Waard. De kaders zijn daarmee duidelijk. De VVD zou graag zien dat u actief aan de slag
gaat en onderhandelt om voor Korendijk projecten uit de Hoeksche Waardenmakerij binnen te
halen. Hiermee geeft u de plaatselijke economie een enorme impuls en genereert de gemeente,
buiten het gemeentefonds, inkomsten.
Beheersbaar maken van de kosten binnen het sociaal domein
Gedurende de voorbereiding op de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente heeft de VVD
aangedrongen op maatregelen om de explosieve groei van de zorgkosten in te dammen. Wij hebben
voorstellen gedaan om een aanzuigende werking van het PGB te voorkomen en om de toegang tot
zorg te beperken. Wij zijn hierin nooit gehoord. Vorige week woensdag, tijdens een bijeenkomst voor
raadsleden in de Hoeksche Waard, bleek dat de groei van het aantal PGB's mede debet is aan de
tekorten. Het schijnt dat hele families op de loonlijsten staan omdat het PGB op moet.
Het gevaar van uit de hand gelopen kosten is een wachtlijst waardoor straks iemand die echt zorg
nodig heeft, niet geholpen kan worden. Schrijnend vindt onze fractie dat.
De VVD fractie vraagt het college om strak te sturen op de toegang tot zorg, alleen zorg als het echt
nodig is, en sturen op de voorwaarden van een PGB. Alleen een PGB wanneer de benodigde zorg niet
geleverd kan worden door een reguliere instelling en voor mantelzorgers een lager tarief dan voor
professionals.
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Volgens emeritus hoogleraar Jo Hermanns, verleden jaar bezocht hij nog de Hoeksche Waard, is het
probleem dat de overheid teveel heeft willen oplossen. In onze samenleving willen we alle
onaangenaamheden zoveel mogelijk uitschakelen. We hebben een cultuur gecreëerd waarin de
overheid almaar bezig is problemen van burgers op te lossen om het leven zo rimpelloos mogelijk te
maken, terwijl dat niet kan. Kinderen opvoeden gaat met ups en downs. Alle ouders worden wel
eens wanhopig en het is toch raar dat we verwachten dat iemand anders dan direct je kind in het
goede spoor leidt. We hebben een risicoloze samenleving waarin we alle problemen door
professionals, betaald door de overheid of de zorgverzekering, laten oplossen. Dat doen we niet zelf
daar zijn instanties voor. En dat moet veranderen. Problemen met kinderen moeten vooral in de
gezinssituatie worden opgelost.
Om die verandering voor elkaar te krijgen is er een nieuwe jeugdwet gekomen. Vanaf 1 januari is de
gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De transitie is bijna voltooid en nu nog de
transformatie.
Uit de diverse stukken van de Dienst Gezondheid & Jeugd blijkt dat er knoppen zijn waaraan gedraaid
kan worden wanneer er meer zorg gegeven wordt dan er budget beschikbaar is. De VVD vraagt de
wethouder om aan die knoppen te draaien waarmee ontzorgt wordt en de professional zich vooral
terughoudend opstelt.

Voorzitter, tot zover in de eerste termijn
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