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'Sociale gemeenschap in een groene omgeving' 

De begroting 2017 gaf aan dat de financiële positie van Westvoorne in zwaar weer kwam en dat  
een fundamentele herbezinning om Westvoorne financieel gezond te houden op z'n plaats was. 
Het College heeft hierop actief ingespeeld door een aantal substantiële wijzigingen voor te 

stellen. De PvdA ziet dat hierdoor verbeteringen ontstaan. Zo wordt er realistisch begroot en de 
diverse reserves worden gebundeld tot een algemene reserve. Dit verhoogt het 

weerstandvermogen van onze gemeente en maakt inzichtelijk welke exploitatieruimte er over 
blijft. Het treffen van voorzieningen en instellen van bestemmingsreserves geeft duidelijkheid in 
lang lopende verplichtingen, terwijl het inplannen van de afschrijving van openbare gebouwen 

en accommodaties zekerheid biedt voor vervanging van deze kapitaalgoederen. De uiteindelijke 
exploitatieruimte voor het komend jaar is na ontvangst van de meicirculaire om en nabij de 2,5 

ton. De PvdA denkt dat rekening gehouden moet worden met mogelijke tegenvallers binnen het 
sociaal domein en uitgaven voor het concreet maken van opdrachten betreffende duurzaamheid.  

 
Sociaal domein 
Hoewel wij het uitgangspunt van een grote algemene reserve steunen gaat onze zorg wel uit 

naar de reserve sociaal domein die ook hierin opgaat. Door de werkelijk verwachte kosten zo 
reëel mogelijk in te plannen is er geen ruimte voor onverwachte uitgaven. Deze zijn binnen het 

grillige karakter van de zorg altijd te verwachten. Bovendien zijn uitgaven in het sociaal domein 
openeind financieringen. Daarom  vinden wij de harde ondergrens van 3,5 ton bij de algemene 
reserve zeer belangrijk. Door de ontschotting van het sociaal domein kan indien nodig ook extra 

geput worden uit de algemene reserve. De PvdA wil actief inspelen op deze mogelijkheden om 
kwaliteitsverbeteringen in het sociaal  domein te realiseren.    

 
Psychische zorg 
De psychische zorg is een landelijk probleem. Een op de twintig mensen, waaronder veel 

jongeren, krijgt te maken met depressieve klachten. Deze tijdens de jeugd opgelopen schade 
kan leiden tot eerdere problemen op dit gebied gedurende het verdere leven. Snelle adequate 

hulp is daarom onontbeerlijk. De PvdA wil graag inzage hebben in hoe vaak hulpverleners in 
Westvoorne aanlopen tegen te lange wachttijden voor deze categorie patiënten. Ook willen we 
inzicht hebben in de snelheid en doelmatigheid van hulpverlening aan schoolgaande jeugd. 

Voornoemde mogelijke problematiek komt voort door beleid vanuit Den Haag, maar is iets 
waaraan wij in Westvoorne zo goed mogelijk het hoofd moeten bieden.  

 
Respijtzorg 
Het adagium in de zorg is thans om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven. Er zijn 

echter situaties waarin een tijdelijke opname in een intramurale instelling de mantelzorg kan 
ontlasten, of aan de patiënt tijdelijk extra deskundige zorg kan worden verleend. De PvdA 

vraagt zich af welke acties Westvoorne voor haar inwoners pleegt, om te komen tot voldoende 
respijtzorgbedden en zgn huisartsenbedden?  
 

Communicatie  
Communicatie tussen zorgverlenende instanties in het werkveld is erg belangrijk. De wijkzorg 

signaleert vaak in een vroegtijdig stadium situaties waar bredere hulp nodig is om een gezin 
goed te laten functioneren of een oudere langer verantwoord thuis te kunnen laten wonen. De 
keukentafelgesprekken vervullen hierin een belangrijke taak. Cliënten, vooral ouderen zijn vaak 

niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn. De PvdA vindt dat aan iedere cliënt de 
mogelijkheid van een individuele cliëntondersteuner onder de aandacht gebracht moet worden.  

 
 



Vervoer 

Om zowel het openbaar vervoer als het doelgroepenvervoer zo volledig mogelijk te kunnen 
blijven bedienen starten de VP gemeenten met de MRDH samen een pilot door het openbaar 
vervoer en het doelgroepen vervoer te integreren. Wij juichen deze ontwikkeling toe. De PvdA 

wil wel strenge controle op het behoud van de kwaliteit van beide voorzieningen. Dit kan zijn 
voor mensen met een beperking die extra aandacht nodig hebben van de op dat moment 

aanwezige bestuurder. Maar ook voor uitgaansjeugd die van uit Rotterdam terugkomt na een 
avond stappen. Beide moeten veilig worden blijven vervoerd. 
Het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en opvolgende stage adressen geven al 

geruime tijd reden tot zorg. Westvoorne bevindt zich in een uithoek,  is qua oppervlakte een 
grote gemeente en de maximale grens van 6 km om voor vervoer in aanmerking te komen 

schiet te kort. Verruiming hiervan moet tot de mogelijkheden behoren.  
 

 
Armoede onder kinderen       
Onze gemeente speelt goed in op het verbeteren van de positie en het perspectief van kinderen 

in armoede door het bieden van hulp vanuit het sport en cultuurfonds. De onlangs unaniem door 
de Raad aangenomen motie waardoor alle kinderen in Westvoorne kunnen leren zwemmen heeft 

z'n beslag gekregen en ook aan de ontwikkeling van het zogenaamde Kindpakket wordt 
gewerkt. De PvdA wil graag weten of alle kinderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen 
ook daadwerkelijk worden bereikt. Welke activiteiten er daartoe tot nu toe zijn uitgevoerd, met 

welke maatschappelijke organisaties er inmiddels wordt samengewerkt en of hun 
ouders/verzorgers ook zelf betrokken zijn bij de activiteiten die worden ontwikkeld? Wanneer 

denkt u met een  concreet plan te kunnen komen? 
 
 

Huisartsenpost Spijkenisse 
De sluiting van de Huisartsenpost in Hellevoetsluis geeft al geruime tijd reden tot ongenoegen 

onder de burgers. Huisartsen, bestuurders en politiek verantwoordelijken vallen over elkaar 
heen en voorstellen voor heropening zijn op niets uitgelopen. De pijlen zijn nu gericht op een 
post voor Spoedeisende Hulp in Spijkenisse. Onze partij heeft veel sympathie voor deze 

problematiek maar vindt halve maatregelen op dit gebied uit den boze. Het Medisch Centrum 
Spijkenisse beschikt niet meer over voldoende specialisme om gedegen spoedeisende hulp te 

kunnen verlenen. Niet fysiek en niet qua materieel. Een snelle doorverwijzing naar een 
gespecialiseerd ziekenhuis, zoals nu gebeurt, geeft veel meer veiligheid en zekerheid voor de 
hulpbehoevende. Een volledig geoutilleerde huisartsenpost in Spijkenisse voor geheel VP staat 

daarom hoog op de wensenlijst bij onze partij, gecombineerd met een goed functionerende 
ambulancezorg.  

 
Brede school en sportaccommodaties 
De realisatie van de brede school in Rockanje staat op het punt aan te vangen. Het MFC waar de 

school deel van uitmaakt zal de levendigheid in het dorp doen toenemen. Wij vinden het een 
gemiste kans dat er ondanks eerdere toezeggingen alsnog geen ontmoetingsplek voor de jeugd 

in opgenomen is. Ook betreuren wij het dat ondanks dat er ons meegedeeld werd dat alle 
verenigingen betrokken waren er toch geen gesprek met de buitensportverenigingen is geweest 
over het ontwerp van het sportzaal gedeelte. Er zal daardoor nu uiterst functioneel omgegaan 

moeten worden met de beschikbare ruimte in de aanwezige sportfaciliteiten verspreid over 
Westvoorne. Wij begrijpen echter dat de ambitie om in alles te kunnen voorzien hoog gegrepen  

en kostbaar is en zien uit naar het voorstel van het College omtrent voornoemd ruimtegebruik. 
Doordat er in het verleden geen voorziening is getroffen voor de bouw van de gewenste nieuwe 

buitensportaccommodaties en de in  Oostvoorne te ontwikkelen brede school zijn dit ambitieuze 
opgaven. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van het College hieromtrent.  
 

Peuterspeelzaal 
Met ingang van volgend jaar wordt het gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd. De 

PvdA wil graag weten of dit invloed heeft op de situatie waarin de peuters in Tinte zich 
bevinden. Sinds de school en peuterspeelzaal in Tinte gesloten zijn gaat het gros van de 
kinderen naar de openbare scholen in Brielle. Deze zijn het meest dichtbij en het veiligst te 



bereiken via het fietspad. De peuters daarentegen worden op de peuterspeelzaal in Brielle niet 

toegelaten. Voor de ouders is dit een onmogelijke situatie, omdat zij tegelijkertijd met hun 
kinderen in Brielle en Oostvoorne/Rockanje  moet zijn. Waar de peuters wel terecht kunnen. 
Bijzonder is het dat de peuterspeelzaal in Oostvoorne wel peuters uit Brielle toelaat. Is het door 

de harmonisatie nu wel mogelijk dat de  peuters uit Tinte naar de peuterspeelzaal in Brielle 
gaan? De PvdA is van mening dat, zeker gezien de toekomstige samenwerkingsorganisatie waar 

Brielle en Westvoorne deel van uit gaan maken, het niet te rijmen valt als de handen hiervoor 
niet op elkaar gekregen worden. 
 

 
Natuur en Gezondheid 

Het natuurgebied Voornes Duin is zeer belangrijk in onze gemeente. Voor zowel het toerisme als 
voor het leefgenot en vestigingsklimaat van bewoners. Door beiden wordt er veel gewandeld en 

gerecreëerd. In deze duinen bevinden zich echter relatief veel teken van het soort die veel risico 
geven om de ziekte van lyme op te lopen. Alhoewel het een landelijk probleem is de PvdA  van 
mening dat wij als gemeente, ter bescherming van onze inwoners en bezoekers, onderzoek 

moeten doen hoe daar verantwoordelijk mee om te gaan. Zeker rond openbare gebouwen zoals 
scholen en peuterspeelzalen. Er valt te denken aan goede voorlichting en een actief maaibeleid.  

  
Milieu en duurzaamheid 
De afvalnota is deze maand van de raadsagenda gehaald. Dat betreuren wij zeer omdat er door 

de burgers al lange tijd gewacht wordt op de verbeteringen die er in zijn opgenomen. Wij gaan 
ervan uit dat de pilot waarbij de werf op werkdagen iedere ochtend wordt opengesteld vanaf 

september doorgaat. De PvdA is een groot voorstander van gescheiden inzamelen van afval.  
De PvdA ondersteunt de Duurzaamheidvisie die momenteel samen met de andere gemeente op 
VP wordt opgesteld. Ook kunnen wij ons vinden in de extra stimuleringsmaatregelen die 

getroffen gaan worden op het gebied van energiebesparing en duurzame energievoorzieningen 
voor particulieren. Wij zouden echter graag zien dat, net als met de geslaagde 

zonnepanelenaanpak, onderwerpen in een eerder stadium concreet worden opgestart. Met name 
het onderzoek naar de energieneutraliteit van de openbare gebouwen in Westvoorne.  
De innovatiezone bij het Oostvoornsemeer zien wij als een uitdaging aan de jonge onderzoekers 

om te komen tot duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud van de natuur en een 
gezond leefmilieu voor burgers. Het als eerste aangekondigde onderzoek ter bestrijding van de 

daar aanwezige blauwalg vinden wij ambitieus. Wij wijzen hiervoor graag op de ontwikkelingen 
rond het Grevelingemeer waar deze zelfde problematiek heerst. De Provincie Zeeland is daar 
i.s.m. het Rijk al ver met plannen voor verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met een 

getijden energie centrale. Bent u daarmee bekend?  
Denkt u nog dit jaar over het resultaat van het geluidmeetnet en de daaruit voortvloeide 

geluidsbeperkende maatregelen te kunnen beschikken? Welke acties vloeien daaruit voort? 
 
 

Toerisme en recreatie 
Het badstrand van Rockanje is van grote  waarde voor onze gemeenschap en onze bezoekers. 

Voor burgers om te kunnen ontspannen, maar ook als economische inkomstenbron voor 
ondernemers. De openstelling van de Haringvlietsluizen komend jaar ziet onze partij dan ook 
met argusogen tegemoet. Wij verzoeken u ter behoud van een hoogwaardig strand deze 

ontwikkeling en de mogelijke gevolgen goed te monitoren. 
In het kader van recreatie en veiligheid willen wij graag weten wanneer er actie ondernomen 

wordt om de strandweg naar het vm autostrand te onderhouden. Hulpvoertuigen kunnen er nog 
ternauwernood door waardoor ernstige situaties het gevolg kunnen zijn. 

De bijdrage van Westvoorne aan de Marketorganisatie OP VP vind onze partij zoals eerder met 
de Raad besproken veel te hoog. Ook zien wij dat de andere deelnemende gemeenten, in 
tegenstelling tot de afspraken om te komen tot een gemeenschappelijk aanpak van het 

promoten van VP, deze zelfstandig oppakken. Wij betwijfelen dan ook of deze overeenkomst 
recht doet aan waar Westvoorne baat bij heeft en zien uit naar de beloofde alternatieve 

afspraken in 2018. Wij vragen ons af of de toeristenbelasting die daar nu volledig aan wordt 
gespendeerd niet beter ten bate van de kostbare renovatie van de parkeerplaatsen aan de 2de 
Slag ten goede komen.  



 

 
Groen in dorp en landelijk gebied 
Het project snippergroen loopt nog tot eind dit jaar. Met vallen en opstaan zijn bevredigende 

resultaten bereikt, zeker voor wat betreft de singelpercelen in Rockanje. De PvdA pleit ervoor 
om bij toekomstige verkopen van openbaar groen de substantieel waardevolle basis van het 

openbaar groen in onze dorpen niet uit oog te verliezen. Beeldbepalende locaties en 
groenstroken moeten behouden blijven. Niet in de dorpen maar ook daarbuiten zoals in het 
glasintensivering gebied wordt groen als waardevol ervaren door de bewoners. In de 

wandelgang wordt telkens gesproken over de realisatie van de zn groene rand. De bewoners 
aan de randen creëren met hun tuinen veelal een groene rand en willen niet dat hun vrije 

uitzicht belemmerd wordt door een extra groene rand. De bewoners binnen in het gebeid 
daarentegen hebben grote behoefte aan groene inpassing op plekken waar nieuw glas en 

bedrijfsopstallen hun leefomgeving beïnvloeden. De PvdA denkt dat het beter is om bij nieuwe 
ontwikkelingen, in goed overleg met omwonenden, te komen tot breed gedragen groene 
inpassingen van het glas en bijbehorende bedrijfslocatie, inclusief ontsluiting. Om overlast te 

voorkomen en  het gebied in goede harmonie leefbaar te houden is dit onontbeerlijk. Wij willen 
graag weten of een dergelijk gesprek met omwonenden al heeft plaats gevonden op de locatie 

waar het nieuwe bedrijf van Vrij gepland wordt?  
 
Woonbedrijf  

De PvdA juicht het uitvoeren van een klant tevredenheidsonderzoek onder de huurders van het 
Woonbedrijf zeer toe. Het is van essentieel belang goed contact te onderhouden met huurders 

en te weten wat er onder hen leeft. De consequentie moet zijn dat de uitkomsten van het 
onderzoek met de huurders serieus worden opgepakt, zodat waar nodig sprake kan zijn van een 
verbeterde dienstverlening. De PvdA ziet de uitkomsten en de uitwerking voor het vervolg van 

het onderzoek graag ter bespreking in de commissie GG/Fin tegemoet. 
De digitale bereikbaarheid van het Woonbedrijf wordt  voortvarend ter hand genomen. Wij zijn 

het met u eens dat huurders in staat moeten worden gesteld dagelijks het Woonbedrijf te 
kunnen benaderen. Dat geldt met name voor onderhoudsklachten en reparatieverzoeken.  
Het Woonbedrijf heeft van nature een grote volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid. De 

kerntaak is het aanbieden van betaalbare woningen voor de lage- en middeninkomens. Uw 
voorstellen voor het op peil houden van de sociale huurwoningvoorraad, zowel in 

nieuwbouwprojecten als in het beheer van de huidige woningvoorraad, ondersteunen wij.   
Het realiseren van nul op de meter woningen moet wat de PvdA betreft een permanente 
structurele inspanning blijven.  

De aandacht om het woningbouwbedrijf financieel gezond te houden wordt met veel inzet 
opgepakt. De PvdA ziet op korte termijn uit naar verdere voorstellen die het woningbedrijf 

financieel toekomstbestendig maken.  
 
AFO 

De ontwikkelingen om te komen tot de nieuwe werkorganisatie AFO Voorne wachten wij af. De 
PvdA is van mening dat voortvarend is geboden om verder extra oplopende kosten, zoals 

momenteel gebeurt, te beteugelen. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid bedankt de ambtelijke organisatie voor hun inzet en het 

aanleveren van overzichtelijke stukken. Tevens benadrukken wij graag de prettige 
samenwerking die wij jaarlijks ondervinden en hopen dat deze wederom mag leiden tot een nog 

betere dienstverlening aan onze burgers.  
 

Regina Roggeveen 
Fractievoorzitter Partij van de Arbeid. 
 


