
Hellevoetsluis - Zomernota 2017 

Geachte Voorzitter, 

 leden van de raad en belangstellenden, 

Dit college heeft een  financieel Konijnenpootje om de nek. Dat is onze conclusie na 

lezing van deze zomernota. Eerst was er al het baggerkonijn, die  toen kennelijk zijn 

pootje heeft afgestaan. Toen was er het fantoom  van de verdwenen rente  en nu weer 

het mirakel van de meicirculaire.   

Tegen zoveel geluk is  geen enkel financieel gat opgewassen. Des te zuurder en 

onverteerbaarder wij het vinden dat bij de discussie over de nota minimabeleid , de 

meerderheid in deze raad tegen onze amendementen voor een verruiming heeft 

gestemd. Die politieke kloof wordt niet gedicht door een konijnenpoot. En des te 

volhardender wij zijn om in dit najaar te komen met voorstellen om het eigen risico in 

de zorg , juist voor de mensen met de smalle beurs tot een inkomen van 120% van het 

minimuminkomen te compenseren. College u mag dat nu al meenemen in uw 

begrotingsvoorbereiding. Ook op het terrein van Zorg zullen wij dit najaar plannen 

presenteren om te komen tot een Sociale Supermarkt in Hellevoetsluis 

De financiële voorspoed is bepaald niet aan dit college toe te schrijven. Het tekort op de 

jaarrekening van 1,4 miljoen euro kan niet afgedaan worden met de dooddoener van 

incidentele lasten. Ook deze z.g. incidenten komen immers niet uit de lucht vallen. Dat 

er bv bijgestort moet worden in het fonds publieke ambtsdragers  vanwege een lage 

rente vereist geen hogere wiskundige kennis. Ook is het zeer kwalijk dat de raad niet 

eerder is geïnformeerd. Voorzitter op welk moment was het college op de hoogte van 

deze tegenvaller en wat waren de overwegingen om dit pas nu te melden?? En welke 

gevolgen trekt de wethouder financiën hier uit ?? Een antwoord juist op deze vraag 

hebben wij niet mogen ontvangen. 

Voorzitter op veel vragen over tekorten volstaat het college met het antwoord “wij 

zullen een sluitende begroting presenteren”. Dat volstaat niet, juist de zomernota is 

bedoeld om de raad richting te laten geven aan het college  voor het opstellen van de 

begroting. 

Voorzitter gezien het hoge gehalte van KIR antwoorden die het college geeft op de vele 

gestelde vragen en de krappe termijnen die gelden voor het stellen van die vragen  en 

de onmogelijkheid om door te vragen , opteren wij voor een volgende maal weer voor 

een voorbereidende cie vergadering.  Het voert vanavond te ver om de onbevredigende 

antwoorden aan de orde te stellen. Wij zullen daar de komende 

commissievergaderingen op terugkomen, zoals bv de visie voor Kickersbloem III. 

Bij veel van de gestelde vragen over de huisvesting wordt er verwezen naar de 

vastgestelde woonnota. Ook op dit gebied wordt de politieke kloof zichtbaar die ons 

scheidt van dit college. Hierbij laat ik u vast weten dat wij dit najaar zullen komen met 

een discussie nota over een aantal aspecten die spelen bij een sociaal huisvestingsbeleid 

zoals basale huisvesting voor mensen die overlast veroorzaken in hun buurt, 

noodhuisvesting voor mensen die uit huis gezet worden om te voorkomen dat deze 

dakloos worden en een bouwprogramma dat ook ruimte biedt voor starters op de 

woningmarkt. Juist deze groep wordt in uw voorstellen niet bedient waarbij u zich vooral 

lijkt te  richten op de oudere doelgroepen. 



Voorzitter op het gebied van de arbeidsmarkt manen wij het college al sinds het begin 

aan op het inzetten van een effectief beleid. Wij hebben zelfs een plan van de arbeid 

aangeboden. Tot nu toe zijn er wel veel toezeggingen gedaan, maar nu we in het laatste 

jaar van dit college zijn gekomen wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan. In 

samenwerking met andere partijen die met ons van mening zijn dat er echte actie moet 

komen en geen lippendienst, hebben we een motie opgesteld die het IBH mede namens 

de PvdA zal aanbieden. 

Voorzitter het inhuurbeleid en de grote tekorten daarop baren ons zorgen. U kun niet 

volstaan met de houding dat de raad daar niet over gaat. Wij hebben het budgetrecht 

en wij willen weten wat de reden is van deze extra middelen en wat de oorzaken 

daarvan zijn. Kortom wij vragen u om een sluitende analyse van de problemen te 

presenteren in de commissie AZM. Pas daarna zijn wij in staat om een gefundeerd 

oordeel te vellen over de gevraagde extra middelen. 

Voorzitter, 

U heeft aangekondigd dat u al in september zult komen met een nadere uitwerking van 

de AFO. Echter de laatste sessie in Vierpolders was voor ons wel erg teleurstellend. In 

plaats van een positief verhaal over de toegenomen cohesie van de 3 colleges , werden 

we als raden teruggeworpen om eerst maar opnieuw te discussiëren over de 

uitgangspunten. Kunt u ons de garantie geven dat het goed komt tussen de colleges en 

kunt u ons de garantie geven dat het tijdspad gehaald gaat worden? Wij gaan  er van 

dat de 3 colleges nu inderdaad ook zelf de regierol stevig zullen oppakken. 

Voorzitter , 

Het college was in eerste instantie vergeten om ons te antwoorden op onze vragen over 

de gevraagde kredieten voor diverse grote investeringen. In de nastoot hebben we 

alsnog een antwoord ontvangen. Een antwoord dat ons echter niet overtuigd. Immers 

het antwoord op de gevraagde krediet voor de Struytse Hoeck rept van zekerheid 

bieden aan de andere investeerders. Alsof die geen raden van bestuur hebben of raden 

van commissarissen. U bent bezig de grens op te zoeken van het op afstand zetten van 

de raad. Het aloude adagium geen plan geen geld willen wij handhaven. Ons inziens 

volstaat een voorbereidingskrediet en pas nadat de plannen zijn uitgewerkt en 

definitieve contracten en investeringen door derden zijn geborgd, kunt u een 

kredietvoorstel bij de raad neerleggen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de plannen in 

de Vesting, temeer daar u in uw beantwoording het zelf al heeft over een 

voorbereidingskrediet (maar blijkbaar wel een hele hoge). 

Wel zullen wij akkoord gaan met de kredietverlening voor de Buffel, maar wel met de 

vraag hoe het toch kan dat deze oplossing duurder is dan de afgewezen aanvraag van 

de Firma Van den Ban. 

Voorzitter, 

Ten slotte: 

Wij zijn bezorgd over het aankoop en aanbestedingsbeleid. De negatieve publiciteit is 

schadelijk voor de bestuurlijke geloofwaardigheid. Zoals reeds aangekondigd zullen wij 

daar na de zomer in commissieverband terug komen. 

Wij maken ons zorgen over de rol van de gemeente in het cultuurhuis. Na het vele geld 

wat wij daarin hebben geïnvesteerd vragen wij u om de regie te pakken , ook vragen wij 



u waarom u zo halsstarrig bent naar de muziekschool. Ga in overleg om daaruit te 

komen en verzand niet in een gang naar de rechter. Neem uw bestuurlijke rol. 

Neem ook uw bestuurlijke rol op het gebied van toerisme. Wij investeren veel in Op 

Voorne Putten maar de meerwaarde voor Hellevoetsluis is ons nog onduidelijk. 

Steek uw licht op over wat er aan de hand is , in het Spijkenisser Medisch Centrum. Het 

is ook ons Medisch Centrum en een uitbreiding van voorzieningen komt heel Voorne 

Putten ten goede. Het is een goede zaak om dat dan ook gezamenlijk  door de vier 

gemeenten op te pakken, ook als er financiële garanties worden gevraagd. Ik vraag u 

om daarin het initiatief  te nemen en ons over de resultaten te informeren. 

Hoe staat het met de toezegging van een extra vuilwaterafvoerpunt in de haven, 

wanneer mogen we die verwachten? Nu is die alleen in de Heliushaven en niet alle 

schepen varen daar naartoe. 

Wanneer gaat u daadwerkelijk met WhatsApp aan de slag (reeds in december 2015 op 

vragen van de PvdA aangekondigd)? 

Voorzitter, 

Dit college gaat na vanavond verder met de voorbereiding van de begroting voor 2018, 

een begroting waarvoor de uitvoering grotendeels in handen zal komen van een nieuw 

college en een nieuwe raad en dus ook nieuwe collegeafspraken. Er kan dus nog veel 

veranderen. In die wetenschap  dank ik alle ambtenaren en het college voor hun inzet 

en wens u toe dat u nog in staat bent om alle gedane toezeggingen voor de 

begrotingsbehandeling waar te maken. Zo niet dan zullen we daar in november op terug 

komen. 

Namens de fractie van de PvdA  

Henk Joosten 


