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                           SAMENLEVING IN TRANSITIE 
Voorzitter,  

In haar rapport Interbestuurlijk Toezicht over het jaar 2017 gaf de 

Provincie aan dat de financiën in Westvoorne nog oranje kleurden 
omdat de gemeente wel een structureel en sluitende begroting 

had, maar de meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht was. Inmiddels is 
dit knelpunt verholpen en ligt er nu een sluitende meerjarenbegroting voor ons. Het 

weerstandsvermogen is goed en we beschikken over een uitstekende vermogenspositie 
om financiële risico's af te dekken. Doordat wij gekozen hebben voor een grote 

Algemene Reserve en de invloed van de vlaktaks Jeugdzorg is de exploitatieruimte 
echter laag. Om deze te verbeteren zouden wij er voor kunnen kiezen bestaand beleid 

bij te stellen of met mate nieuw beleid op te stellen. In dit licht bekijkt de PvdA deze 
begroting.  

 
Accommodaties. 

De per amendement opgedragen bezuiniging van 1,5 ton op de accommodaties is in de 
begroting voor de helft ingevuld en er zijn nu onderhandelingen gaande om verdere 

bezuinigingen door te voeren. De PvdA heeft altijd gezegd dat accommodaties er voor 

de burgers zijn en best iets mogen kosten. Wij hebben echter gezien dat het aan het 
beheer van genoemde voorzieningen schort. Hier moet naar gekeken worden. Andere 

voorstellen die de bezuinigingen teweeg kunnen brengen moeten altijd zodanig 
behandeld worden dat het belang van de  gebruikers voorop staat. Met name denken wij  

aan het  intensiever gebruik van de Burchtzaal en foyer in De Man en het mede in 
gebruik nemen van de Koepel. Als de Driehoek leeg komt is dit een goed locatie voor 

woningbouw. 
 

Scholen. 
De bouw van de Brede School in Rockanje is aangevangen en zal op termijn een 

levendige functie gaan vervullen waar kunst, cultuur, sport, onderwijs en zorg elkaar 
ontmoeten en versterken. Een centrum dat door zijn multifunctionaliteit een positieve 

invloed heeft op de exploitatietekorten van  onze accommodaties. De erbarmelijke 
situatie van de tijdelijke huisvesting van de Zeewinde is een trieste ontwikkeling voor de 

kinderen in Rockanje en hadden eigenlijk veel eerder onderkend moeten worden. De 

PvdA vindt dat dit zo snel mogelijk opgelost moet worden, zodat er weer rust en 
harmonie komt. De extra kosten die dit met zich mee brengt mag niet de leidraad voor 

de  beste oplossing zijn. De invloed die dit heeft op onze begroting moet zodanig 
ingericht worden dat de ontwikkeling van een IKC in Oostvoorne voortvarend opgepakt 

kan worden. De wens van Oostvoornaars om hier actief bij betrokken te worden 
ondersteunt de PvdA van harte.  

 
Sport en spel. 

Sportverenigingen en hun voorzieningen zijn belangrijke pijlers  waar de kwaliteit van 
onze samenleving op rust. Deze moeten dus op orde zijn. Onze voetbalverenigingen 

moeten nodig beter gefaciliteerd worden, maar de bedragen die hiervoor opgevoerd 
worden vindt onze partij behoorlijk hoog. De PvdA wil hier pas haar fiat aan geven als er 

een goede onderbouwing is. Waar heeft de 60.000 euro die de Raad  vorig jaar 
beschikbaar stelde voor onderzoek  toe geleid? Naast voetbal beschikt Westvoorne over 

vele andere binnen- en buitensportverenigingen. Van hen is bekend  dat er veel aan 



zelfwerkzaamheid gedaan wordt. Dit moet zijn weerklank vinden bij alle verenigingen 
waarin veel geïnvesteerd wordt met gemeenschapsgeld.  

Het speelruimteplan dat onderdeel van het nieuwe beleid is ondersteunt de PvdA graag. 
Zeker omdat burgers hier intensief bij betrokken worden. In dit kader pleiten wij er voor 

om een bootcamp/outdoorfitness voorziening deel uit te laten maken van de plannen 
voor de speeltuinen. Uit de burgerinitiatieven van een paar jaar geleden bleek dat hier 

veel behoefte aan is. Deze kan geïmplementeerd worden in een voorziening voor 

kinderen. Een soort dubbelgebruik. 
 

Woningbouw. 
De PvdA hecht veel waarde aan een stabiele evenwichtige bevolkingssamenstelling. Een 

belangrijke voorwaarde om als gemeente duurzaam en  vitaal te blijven. Een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling is gebaat bij het toepassen van een uitgekiend 

woningbouwbeleid.  Actueel zicht op de bevolkingssamenstelling om daarvan afgeleid de 
woningvraag in beeld te krijgen is van groot belang. Wij pleiten ervoor in  de komende 

jaren te bouwen voor dat wat nodig is voor het realiseren van een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling. Laten we de woningbehoeften centraal stellen in plaats van te 

bouwen wat de markt mogelijk maakt.                                                                                                                     
In de beleidsbegroting wordt onder andere aandacht geschonken aan starters en 

ouderen, waar  het woningaanbod op dit moment onvoldoende op aansluit. De PvdA 
pleit er voor om voor deze groepen met voorrang te bouwen. Met name jonge starters 

op de woningmarkt hebben nauwelijks toegang tot de koopmarkt. 

Hypotheekvoorwaarden zijn aangescherpt, studieschulden worden meegewogen.  
Jongeren worden gedwongen langer bij ouders thuis te wonen of te vertrekken.                                                                                                                                                 

Wellicht kan het Woningbedrijf met haar toewijzingsbeleid huurwoningen voor jonge 
starters bereikbaar maken. En daarmee alles doen wat mogelijk is om voor deze groep 

de kans op een eigen woning te vergroten.  
 

Duurzaamheid. 
Een weids begrip waar  zowel energietransitie, klimaatadaptatie als energiebesparing 

onder vallen en waar uiteindelijk het milieu, de natuur en dus de mensheid wel bij moet 
varen. Belangrijke ontwikkelingen waarbij vanuit de rijksoverheid veel van de 

gemeenten verwacht wordt. De investering in een duurzaamheidscoördinator kan 
daarom op de steun van de PvdA rekenen. Het duurzaamheidloket waar ook nog eens 

10.000 euro voor gevraagd wordt vinden wij echter een  verantwoordelijkheid van de 
nieuwe coördinator en moet geschrapt worden uit de begroting.  

Omdat de Eneco aandelen waarschijnlijk verkocht gaan worden en Eneco de 

belangrijkste alternatieve energieleverancier in ons land is, vinden wij het koppelen 
hiervan aan de oprichting van een Duurzaamheidfonds in Westvoorne een terechte 

keuze. Het belang de bewustwording van duurzaamheid dat voorheen via Eneco bij de 
burger terecht kwam kan met dit fonds opnieuw  de burgers bereiken. Natuurlijk nadat 

doorgerekend is hoe de begroting in evenwicht gehouden moet worden. De PvdA laat dit 
plan graag nu al bij u landen om steun te krijgen en hopen dat de nieuwe coördinator 

hier handen en voeten aan kan geven. 
 

Zorgtransitie. 
Niet alleen bij energiewinning vindt er transitie plaats. Ook onze samenleving maakt een 

transitie door. Oude met zorg opgebouwde voorzieningen verdwijnen en nieuwe komen 
daarvoor in de plaats. Veelal gebaseerd op de onjuiste marktwerking in de zorg en 

uiteindelijk komt het neer op de schouders van de samenleving zelf. Het sociale 
netwerk. Niet iedereen beschikt daarover en de PvdA heeft daarom voorgesteld de 

vestiging van een zorghotel binnen onze grenzen te onderzoeken. Het is opgenomen in 

de begroting maar zonder budget. Denkt de wethouder dat hij met de beschikbare 



middelen stappen kan zetten in deze richting? Wij zouden graag zien dat er gesprekken 
gevoerd  worden voor de locaties van de Rabobanken en het Duinhuis in Oostvoorne.  

 
Het kerngericht participatieproces lijkt een mooi initiatief om betrokkenheid van 

bewoners bij hun leefomgeving te betrekken. Echter er is 75.000 uitgetrokken voor 
visievorming maar onduidelijk is, binnen welke financiële kaders voor de uitvoering van 

de visie, burgers moeten denken. De PvdA vraagt het College om bij het 

participatieproces vooral ook de verwachtingen van de deelnemers aan dit proces goed 
te managen. 

 
Bij het onderdeel sociaal domein wordt melding gemaakt dat gemeentelijke 

voorzieningen toegankelijk gemaakt worden voor kwetsbare doelgroepen. De PvdA 
verzoekt het college om dit niet alleen te doen voor kwetsbare doelgroepen en niet 

alleen ten aanzien van gemeentelijke voorzieningen. De PvdA verwacht dat Westvoorne 
in doen en denken volledige uitvoering geeft aan het VN verdrag inzake de rechten van 

personen met een beperking. Onder andere door bij alle beleidsvoornemens en alle 
uitvoering zich rekenschap te geven van de drempels die opgeworpen worden.  Net als 

duurzaamheid is toegankelijkheid -in de breedste zin van het woord- een onderwerp dat 
in alle raadsprogramma’s een plaats verdient. 

 
De PvdA kijkt met belangstelling uit naar de beleidsnotitie over het terugdringen van 

laaggeletterdheid. Immers dit past geheel binnen de uitvoering van het eerder 

genoemde VN verdrag. Maar de PvdA stelt zijn oordeel over de voorgestelde activiteiten 
uit tot een en ander aan de raad gepresenteerd wordt.  

 
De beoogde kinderburgemeester kan op onze steun rekenen, maar slechts als sluitstuk 

van een groter educatiepakket waarin kinderen wegwijs gemaakt worden in hoe de 
gemeentelijke democratie werkt. 

 
Dorpspleinen. 

Beide Dorpspleinen in Rockanje en Oostvoorne vragen aandacht. In Rockanje om de 
veiligheid te verbeteren, in Oostvoorne om het Dorpsplein een beter aanzien te geven.  

De investering die hiervoor wordt opgevoerd is aanzienlijk en zal evenals de investering 
voor de voetbalaccommodaties pas fiat van de PvdA krijgen bij en goede financiële 

onderbouwing. In Rockanje kan naar onze mening redelijk snel veiligheid geboden 
worden met weinig middelen. Oostvoorne vraagt meer inspanning, maar eigenlijk zal 

ook daar niet veel kunnen veranderen. De huidige bomen geven sfeer en cachet aan het 

over het algemeen niet bijzondere plein en een meerderheid van de bewoners wil ze 
behouden. De ondernemers willen terecht hun bereikbaarheid en parkeerplaatsen 

behouden. De PvdA vraagt in beide gevallen terughoudendheid te betrachten en zich in 
Oostvoorne te beperken tot kwalitatief hoogwaardig straatmeubilair, belichting en 

beplanting.  
 

Communicatie. 
Om de marktorganisatie OP Voorne Putten te promoten wordt in de begroting  een extra 

investering van 40.000 euro gevraagd. Dit bedrag werd twee jaar terug, door de gehele 
Raad ondersteund, bij amendement in mindering gebracht op de bijdrage van onze 

gemeente aan de organisatie. Deze bijdrage bedroeg meer dan de helft van het hele 
budget dat door de gemeenten op VP opgebracht wordt en was niet in verhouding. 

Vooraf aan  een nieuw besluit zou eerst gezocht  worden naar een nieuwe verdeelsleutel 
voor de financiering. Daarom zal dit voorstel niet op de steun van de PvdA kunnen 

rekenen. Zeker nu er voor onze eigen afdeling communicatie ook nog eens 45.000 euro 

gevraagd wordt ter verbetering van communicatie en optimalisering van de website. Er 



zijn al erg veel doublures op het gebied van informatievoorziening door o.a. het ZHL, 
Natuurmonumenten en gemeenten. 

 
Infrastructuur. 

De N57 blijft een weg waar met grote regelmaat lange files staan. Ten nadele van het 
woon/werkverkeer van Hellevoetsluis en Rockanje. En geen goede omstandigheid voor 

het toerisme, wat voor Westvoorne belangrijk is. Wij verzoeken u bij de uitwerking van 

de Gebiedsvisie Bereikbaarheid van Voorne Putten in te zetten op verbreding. Aan de 
Westvoorneweg heeft onlangs een zeer goede renovatie plaats gevonden door de 

Provincie. Een voorbeeld voor de wegen in het buitengebied die door het Waterschap 
beheerd worden. Daar waar de Provincie met gras bedekte  kunststof matten gebruikt 

voor bermverharding gebruikt het Waterschap ondeugdelijk restmateriaal van 
hoogovenslakken. Terwijl onze gemeente een groene omgeving nastreeft kappen zij 

bovendien  met groot gemak bomen. Als rode partij zijn we juist zo verheugd dat er 
veel aandacht voor zgn. groene onderwerpen is in de begroting. En niet alleen aandacht 

maar dat er ook, om te beginnen mondjesmaat, middelen beschikbaar gesteld worden. 
Verfrissend. We zien uit naar de verdere uitwerking. Is er nog sprake van dat de 

gemeente het beheer van de wegen in het landelijk gebied van het Waterschap 
overneemt? 

 
Samenwerking Voorne. 

Ten aanzien van dit onderwerp is er veel gaande en in transitie. Het onderling 

vertrouwen tussen met name de Colleges en secretarissen en dientengevolge MT is 
onder het nulpunt gedaald. Dit is een slechte ontwikkeling voor de samenwerking tussen 

de drie gemeenten, waar iedereen zich van bewust is dat die voortgang behoeft. De 
voortgang van de WOV staat daarom nu ter discussie. De PvdA vindt het  van groot 

belang dat bij elke verder ontwikkeling de dienstbaarheid aan- en betrokkenheid van  de 
burgers en duidelijkheid voor de ambtenaren prioriteit krijgen.  

 
Wij bedanken de organisatie voor het opstellen van de Begroting en eerder de Kader- en 

Jaarnota. Hiermee krijgt de Raad goed inzicht in de mogelijk- en onmogelijkheden voor 
onze Samenleving in Transitie in Westvoorne. 

 
Regina Roggeveen 

namens de PvdA fractie van Westvoorne.  


