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    Algemene beschouwingen PvdA 

Ter inleiding 

Een nieuwe raad, maar ook een nieuw college. Na 8 maanden ligt er 

een eerste begroting die voldoende aanknopingspunten biedt om een 

eerste beeld van de bedoelingen te hebben en om eigen inbreng op te 

kunnen formuleren. 

ZEKER ZIJN is daarbij het sleutelwoord.  

Zekerheid voor de inwoner van 0 tot 107 jaar, en verder. 

Bestuur en Organisatie 

Voorzitter, Weer laat de beantwoording van de technische vragen zien dat daarbij 

niet getracht wordt de intentie van de vraagsteller te begrijpen. Vaak wordt in de 

begroting de term ‘Meerjarig’ gebruikt bij het bij het aangeven wanneer een stap 

gereed is. Dat kan anders en beter, door de prognose te vermelden waarop een 

stap gereed zou moeten zijn. 

ZEKER ZIJN van deugdelijk bestuur. Wat zijn Algemene Beschouwingen als we een 

belangrijk onderwerp als AFO/WOV/Bestuurlijke fusie niet de revue laten passeren. 

Ik kan het kort houden, omdat dit zich steeds meer lijkt te ontwikkelen in de 

richting die wij al langer voorstaan. Samenwerken op Voorne moet, AFO/WOV 

waren misschien trajecten om daar enige invulling aan te geven, maar de PvdA 

Hellevoetsluis was, is en blijft voor een bestuurlijke herindeling op Voorne. Zorgelijk 

is dan ook de waarneming van de kwartiermaker WOV dat onder meer het 

onderlinge wantrouwen deze ontwikkelingen danig verstoorden. College, doe er wat 

aan en stap over je eigen schaduw heen. 

Leven 

Voorzitter, ZEKER ZIJN van een onbekommerde kindertijd. Kinderarmoede is nog 

steeds een probleem. De landelijke overheid heeft daarvoor in de vorige 

regeringsperiode een forse investering gedaan naar de gemeenten toe, de 

Klijnsmagelden. Ondanks technische vragen daarover hebben wij het gevraagde 

inzicht niet kunnen krijgen. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om ons een 

vergelijkingsstaatje aan te bieden waarin wij eenvoudig kunnen zien wat 

Hellevoetsluis tegen kinderarmoede deed en wat het kostte vóór Klijnsma, en welke 

producten er met de ruim €160.000 Klijnsmagelden toegevoegd zijn. 

ZEKER ZIJN van zorg dichtbij. Een belangrijke pijler van de zorg is het snel 

signaleren van problemen vanuit de 0-de lijn. Dat vereist heel veel inzet dichtbij de 

mensen in de wijk. Wij maken ons zorgen of dat voldoende uit de verf komt: eerst 

verdween het inlooppunt bij de Molshoek, dat werd vervangen door Buurt M/V en 

het beperkte inlooppunt van Buurt M/V in de Kooistee. Halverwege dit jaar bleek 

Antes blijkbaar bij machte om eenzijdig te besluiten Buurt M/V helemaal de nek om 

te draaien, en op dit moment weten we niet beter dan dat er per 1 januari 2019 

‘iets’ voor terugkomt. Intussen waren de ‘clienten’ vaak hals-over-kop hun steun 
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kwijt. In dat kader was, ben en blijft mijn fractie van mening, dat ‘dicht bij de 

inwoner’ ook een meer fysieke invulling kan krijgen dan met één enkel 

gebiedsteam. College, ga eens creatief denken hoe je extra waarde kunt halen uit 

de ontmoetingsplekken in de buurten, door deze te gebruiken als pied-à-terre voor 

meer gedecentraliseerde gebiedsteams. 

ZEKER ZIJN van een hand op je schouder. Bestrijding van eenzaamheid is voor 

velen belangrijk, en wij zijn er gelukkig mee hoe dat is opgepakt met de actie ‘Fijn 

je te zien’. Compliment daarvoor aan de bedenkers. Uiteraard zijn wij 

belangstellend naar de resultaten tegen de tijd dat die in beeld komen. 

ZEKER ZIJN van tijdige zorg. Slotervaart, Lelystad. Spijkenisse ging ons al voor 

maar lijkt nu enigszins op te krabbelen, maar de Spoedeisende Hulp is nog steeds 

dicht, de Huisartsenpost ver van huis en de weekend/nachtapotheek buiten bereik. 

Onderwijl halen de ambulances hun normen voor spoedritten niet en lijkt er een 

tendens te ontstaan om de ambuheli te sturen omdat een aanvliegtijd blijkbaar 

beter te halen is dan een aanrijtijd; alsof dat niets kost. Het is ons bekend dat alle 

geledingen in Hellevoetsluis en op Voorne de noodzaak van verbeteringen op dit 

vlak onderkennen. De vraag is echter of echt alles uit de kast gehaald wordt om 

hiervoor een oplossing te vinden. Moet er misschien een tandje bij door een en 

ander projectmatig op te pakken, mogelijk met externe ondersteuning. De fractie 

van de PvdA wil hierover graag meedenken, en is ook bereid om daar, indien nodig 

middelen voor te bestemmen. 

ZEKER ZIJN van een menswaardig inkomen. Tijdens de crisis werden allerlei 

minimaregelingen beperkt. Nu de maatschappij langzamerhand meer ademruimte 

heeft gekregen is het moment aangebroken ook de mensen onderaan de 

inkomensladder daar in enige mate van laten meedelen. Wij vinden het dan ook 

volstrekt gerechtvaardigd om de inkomensnormen voor minimaregelingen weer te 

herstellen naar 120%, resp. 130% bijstandnorm; ook dan is het nog geen vetpot, 

maar maakt het het leven van deze mensen iets leefbaarder. Daartoe dien ik 

samen de fractie van GroenLinks de MOTIE ‘Verhoging inkomensnormen 

minimaregelingen’ in. 

[Na de beschouwingen:  

Motie verworpen met uitsluitend stemmen van PvdA en GroenLinks] 

ZEKER ZIJN van een goede school dichtbij. De IKC-ontwikkeling juichen wij van 

harte toe, en wij zien dat in dat kader goede stappen worden gezet door het 

onderwijsfront in Hellevoetsluis. Een paar kanttekeningen daarbij: 

• Enige zorgen maken wij ons als we moet vaststellen dat sommige 

scholen/scholenclusters ‘geen trek hadden’ in het IKC, en dat het daar dan niet 

van de grond kwam. 

• Wij begrijpen nog steeds niet waarom sommige IKC’s niet tevens worden 

ontwikkeld als IKC/Brede School, waardoor meer efficiënt van de gebouwen 

gebruik kan worden gemaakt en er een fijnmazigere infrastructuur van 
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overheidsplekken kan ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is BS De Vlasbloem 

in Zuidland. 

• Het zal u niet verbazen dat ik niet wacht tot het OnderwijsHuisvestingPlan 2019 

om te herbevestigen dat er een volledige basisschool moet blijven bestaan ten 

westen van de Rijksstraatweg. De Wateringe moet blijven; dit is nodig vanuit het 

oogpunt van geografische spreiding van basisscholen. Overigens is dit 

schoolplein wel heel hard aan renovatie toe, het ziet er niet uit! Dat is gelijk een 

natuurlijk bruggetje naar het volgende punt 

ZEKER ZIJN van een groene omgeving. Ons voorstel is om de scholen ruimte te 

geven om hun directe omgeving te adopteren ten behoeve een groene omgeving. 

Zij kunnen dan met biologieonderwijs in de praktijk ook de omgeving groener 

maken door bijvoorbeeld een parkje aan te leggen en zo de directe omgeving 

groener te maken, en tegelijk meer te leren dan uit een boek alleen. 

ZEKER ZIJN van een breed sportaanbod. Vanaf 2012 is de sportstimuleringssubsidie 

blijven hangen op €35.000, en ook voor de komende jaren is er geen toename in 

het vooruitzicht gesteld. Wat is hiervan de reden? Voldoende deelname aan sport 

vereist inspanning om het ‘aan de mens te brengen’. Welk criterium heeft het 

college gehanteerd om deze subsidie vast te stellen? Zo maar een vast bedrag, of 

op grond van een gedegen beoordeling wat er nodig is? 

ZEKER ZIJN van een kindwaardig leven. Ook in Hellevoetsluis wonen al vele jaren 

vluchtelingen uit onveilige landen. Kinderen zijn hier geboren dan wel na ruim tien 

jaar volledig ingeburgerd. Behalve het voor deze kinderen opnemen kan onze 

gemeente aangeven dat dit niet incidenteel moet worden opgelost, maar structureel 

vanuit de landelijke overheid. Hellevoetsluis kan die visie ondersteunen door zich 

aan te sluiten bij de ‘Kinderpardongemeenten’. Ik dien hiertoe een MOTIE 

‘Kinderpardon’ in. 

[Na de beschouwingen: na kleine wijziging is de motie aangenomen met 

voorstemmen door PvdA, CDA, GroenLinks en IBH]  

ZEKER ZIJN van een beheersbaar milieu. Al enige tijd is de landelijke overheid 

bezig om te onderzoeken op welke wijze cannabis op een legale wijze verhandeld 

kan worden, ook in kleinere steden zoals Hellevoetsluis. Daarin staan we in een 

krachtenveld: propageren van een ongewenst middel versus uit de illegaliteit en 

criminaliteit halen van deze handel. Mede in het kader van de ondermijnende 

criminaliteit is dit een onderwerp waarbij op het scherpst van de snede beleid moet 

ontstaan. Een jaar geleden naam de raad van Hellevoetsluis hierover een motie 

aan. Hoe en waar staat Hellevoetsluis daar op dit moment in? 

ZEKER ZIJN van laatste zorg dichtbij, Hospice op Voorne. De laatste stap op weg 

naar het einde zou op z’n minst in eigen omgeving moeten zijn. Door de 

wachtlijsten voor de hospices in Spijkenisse De Waterlelie en de Catharina stichting 

in Dirksland wordt dit steeds lastiger. In Brielle werd daartoe een motie ingediend 

en unaniem aangenomen. Deze MOTIE Hospice op Voorne in hebben wij op 

hoofdlijnen overgenomen en dien ik hierbij in. 
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[Na de beschouwingen: de motie is aangenomen met voorstemmen van PvdA, 

CDA en IBH na schorsing door IBH] 

ZEKER ZIJN van een kloppend hart, AED bereikbaar. Hartfalen vereist zeer snel 

ingrijpen; letterlijk telt elke minuut. Veel instellingen hebben hulpverleners opgeleid 

en dan is de aanvullende toepassing van een AED-toestel soms levensreddend. Het 

is dan jammer als blijkt dat deze toestellen vanaf de straat niet beschikbaar zijn. 

Dit aspect werd door de andere raadsfracties aangevuld ten behoeve van 

ondersteuning van de landelijke actie ‘BuurtAED’ om meer AED’s te plaatsen. 

Hiertoe dien ik mede name alle andere fracties de MOTIE  ‘Hellevoetsluis Hartveilig’ 

in. 

[Na eerst overwegingen van enkele fracties om de motie aan te houden 

omdat de wethouder al plannen in deze richting had, is de motie op ons 

verzoek toch in stemming gebracht en unaniem aangenomen door alle 

fracties] 

ZEKER ZIJN van een veilige leefomgeving. Wij maken ons zorgen over de 

veiligheid, temeer omdat er naar onze mening te weinig BOA’s zijn en die een te 

beperkte werktijd hebben. Deze zorg wordt onvoldoende weggenomen als wij 

vernemen dat de bezetting zal worden uitgebreid van 4 naar 5; dat is echt te 

weinig. Het gaat immers om avond en nachtcontroles in bars, handhaving van het 

hondenbeleid, voorkomen van ongewenst gedrag als brommers op fietspaden, etc. 

En er is overleg nodig met de politie om ook drugcontroles in het uitgaansgebied te 

doen plaatsvinden, daar de BOA’s daar niet toe bevoegd blijken. 

Werken 

Voorzitter, ZEKER ZIJN van passend werk. Toerisme is een belangrijk onderdeel 

voor de werkgelegenheid op ons eiland. Toch bekruipt ons het gevoel dat 

Hellevoetsluis op dit gebied niet voortvarend aan de weg timmert. Kijk eens naar 

het excursieaanbod vanuit onze wereldhaven Rotterdam. Delft staat er in, evenals 

de haven zelf. En natuurlijk Kinderdijk. Maar zoek eens naar een mooie dagexcursie 

naar Hellevoetsluis, Haringvlietdam, Neeltje Jans. Zonder vergrootglas niet te 

vinden, terwijl dat toch hoog zou moeten scoren bij cruisepassagiers die onze delta 

niet kennen noch begrijpen, die het wonen onder zeespiegel met verbazing 

aanschouwen. College, zet de juiste marketingmiddelen in om de bussen naar ons 

toe te krijgen. Menig weekend is onze vesting echt te rustig. 

ZEKER ZIJN van verkeersveiligheid. Wij zouden graag zien dat de Brielsepoort nu 

eindelijk wordt verbreed zodat er een veilige situatie ontstaat voor de 

verkeersdeelnemers die hiervan gebruik moeten maken. Vooral met de te 

verwachten verhoging van het aantal toeristen die de Vesting bezoeken. 

Wonen 

Voorzitter, ZEKER ZIJN van betaalbare huizen. De PvdA wil dat iedereen in een 

betaalbaar huis kan wonen. Wij zijn blij dat er weer gebouwd wordt. Veel 

woningzoekenden zullen vinden dat we daar al erg laat mee zijn. Dit college heeft 
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de ambitie om te zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting voor de 

verschillende doelgroepen zoals jongeren/starters, en alleenstaande ouderen, en 

dat waarderen wij. Zorg ook voor voldoende bouw van woningen voor de lagere- en 

middeninkomens: sociale huur en sociale koop. Het viel ons op dat in de begroting 

het contingent sociale woningen regionaal wordt gerelateerd aan de regionale 

behoefte, terwijl de beschikbaarheid van ruimte voor kavels (lees: het duurdere 

segment) wel lokaal wordt ingevuld. De PvdA hoopt dat dit niet een symptoom is 

van de algemene visie van het college. 

ZEKER ZIJN van een bewoonbare wereld - Duurzame energie wordt steeds meer 

noodzakelijk. Met veel moeite voldoet ook onze gemeente aan de 

inspanningsverplichting voor windmolens. Alle middelen zijn echter nodig, 

zonnepanelen kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Wij roepen het college 

dan ook op om met gezwinde spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 

een zonnepaneelpark in te richten, enerzijds om daarmee duurzame energie op te 

wekken, maar anderzijds zeker ook om ervaring op te doen met dit middel. En en 

passant gelijk ook aandacht hebben voor andere vormen van duurzame energie 

waar Hellevoetsluis mogelijk uit zou kunnen putten, zoals waterkracht, osmose, 

energie uit aard-, bodem- of oppervlaktewater. 

ZEKER ZIJN van dierwaardig hondenbeleid. Het is alweer bijna een jaar geleden dat 

het nieuwe hondenbeleid van kracht werd. Niet in alle opzichten een beleid dat met 

gejuich ontvangen werd. Bebording werd onterecht verwijderd en zou al in het 

voorjaar zo snel mogelijk worden teruggeplaatst; we wachten er nog op. Extra 

afvalbakken zijn er misschien wel geplaatst, maar niet overal waar dat nodig is, 

zoals bij een uitrenveld. Samen met de Hondenvriendenclub zou u de scherpe 

kantjes afschaven. Hoe staat er daarmee? Ook ‘Fijn je te zien’ is voor oudere en 

minder valide hondenbezitters hier zeker bij gebaat. Als ik dan zie dat er aan 

hondenbelasting ruim €230.000 wordt geïnd, en er slechts €60.000 wordt besteed, 

denk ik dat daar nog wel een tandje bij kan. Bijvoorbeeld zoals de 

Hondenvriendenclub suggereerde: een hondenspeeltuin. Hondenbelasting is geen 

doelbelasting, hier is de verhouding toch echt zoek, of is hier de hond eigenlijk een 

melkkoe? 

ZEKER ZIJN van schoon, heel en veilig. Dit was het credo van vorige college, maar 

hopelijk nog steeds van kracht. Dan valt er nog wel wat te doen in Hellevoetsluis. 

Een opsomming: 

• Fietspaden worden als lappendeken hersteld (weinig kostefficiënt),  

• na het grasmaaien liggen fietspaden vaak bezaaid met los gras, en dat blijft 

dagen, soms weken liggen (gladheidgevaar),  

• de steiger in het Haringvliet bij de Struytse Zeedijk was enkele jaren geleden in 

verval. Toenmalig VVD-raadslid Spoon verzuchte toen dat hij een visioen had 

van een grote ‘Scheveningse Pier’ in het Haringvliet. Zij droom is uitgekomen, er 

liggen nu enkele vispiertjes. De kwaliteit is echter dermate slecht dat ik mij 

afvraag of het de eerste herfststormen kan weerstaan, zeker als het kieren leidt 
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tot enig getijdeverval. Op enkele plaatsen steekt het betonijzer er nu al 

doorheen; dit is geen betonrot, maar gewoon rot werk. 

ZEKER ZIJN van goed afvalbeleid. Onze gemeente staat op het punt grote 

aanpassingen te doen in het afvalbeleid. Optimaal scheiden is van het grootste 

belang en daar is al beleid voor gemaakt. Landelijk, en ook in onze regio zijn 

inmiddels ontwikkelingen gaande waarbij de afvalophalers zelf een betere scheiding 

kunnen maken van verpakkingen en restafval. De PvdA wil het college op het hart 

drukken om hier nog eens goed naar te kijken, vanuit het oogpunt van ‘liever ten 

halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Als we het nu niet goed doen, gaan we veel 

geld uitgeven aan een beleid dat misschien heel snel achterhaald is. 

ZEKER ZIJN van waardevolle kleine kernen. Behalve de ‘hoofdstad’ Hellevoetsluis, 

bestaat onze gemeen ook uit een aantal kleinere kernen. Soms omdat ze los liggen 

van de hoofdstad, zoals Oudenhoorn; soms ook door een nog steeds bestaand 

eigen karakter, zoals Nieuwenhoorn en ook Nieuw-Hellevoet. Soms verdienen deze 

kleine kernen extra aandacht om een goede woonplek te blijven. Denk daarbij aan 

voorzieningen als dorpshuis, buurtwinkel, geldautomaat, openbaar vervoer. Ik roep 

het college op daar, samen met de inwoners van de kleine kernen, doorlopend 

aandacht voor te hebben. 

Middelen 

Voorzitter, ZEKER ZIJN van een evenwichtige begroting. Het is een goede zaak dat 

de begroting van Hellevoetsluis op langere termijn sluitend is. Toch enkele 

kanttekening daarbij.  

• Door de bruidsschat aan Nissewaard bij het overnemen van Oudenhoorn is het 

weerstandsvermogenratio voor een heel aantal jaren gezakt onder de gewenste 

norm van 1.0. Niet direct een reden voor grote paniek, en wij, net als de 

bewoners van Oudenhoorn, hebben er ook wat voor teruggekregen. 

• Onze schuldenlast is relatief hoog en wij zijn van mening dat er een concreet 

voorstel moet komen deze af te bouwen en de reserves te vergroten zonder dat 

daar de voorzieningen onder lijden. Ook nu wordt er weer gevraagd om 

toestemming om geld te lenen. Wij zeggen: PAS OP, GELD LENEN KOST GELD. 

• De PvdA heeft al eerder gesteld dat lage belastingen prima zijn als dat kan, maar 

het kan niet zo zijn dat het zijn van de goedkoopste gemeente van Nederland 

ons primaire doel moet zijn. Als omstandigheden of wensen dat nodig maken, 

dan mag, nee dan moet het zelfs zo zijn dat de gemeentelijke belastingen 

daarvoor op het juiste peil worden gebracht. College let op uw zaak, en laat ons 

niet verloederen door de goedkoopste te blijven, want voordat je het weet zie je 

er ook uit als de goedkoopste. 

Voorzitter, ZEKER ZIJN dat ik afrond 

Maar niet voordat de PvdA uitdrukkelijk haar dank uitspreekt aan het ambtelijk 

apparaat en de griffie voor hun inzet en hun ondersteuning; u helpt ons daar zeer 

mee. 


