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Algemene beschouwingen Zomernota 2019 – PvdA Hellevoetsluis 

Geachte Voorzitter, leden van de raad en belangstellenden, 

Inmiddels is het huidige gemeentebestuur ruim een jaar aan het stuur, en begint zich een eerste aftekening te 

tonen van het gevoerde beleid en haar consequenties voor onze inwoners. Graag beoordeelt de fractie van de 

PvdA dit op grond van de zekerheden die zij aan onze inwoners zou moeten bieden, maar ook aan haar 

omgeving. 

Onze financiële situatie is niet rooskleurig. Wij begrijpen ook waardoor de financiële krapte is ontstaan, en 

staan achter het beleid dat daaraan ten grondslag lag. Maar een weerstandsvermogen van 0,7 in 2018, en nog 

maar 1,0 in 2022, dat noopt tot een instelling van ‘college, let op uw saeck’. 

Voorzitter,  

ZEKER ZIJN van een fijne omgeving: schoon, heel en veilig, was het gevleugeld motto van de vorige coalitie. In 

september uitte ik mijn zorgen over de kwaliteit van de vispiertjes, die in mijn lekenogen de eerste 

najaarsstormen waarschijnlijk niet zouden weerstaan. In het voorjaar bleek de voorspelling juist te zijn 

geweest, de piertjes zijn onveilig en inmiddels al enkele maanden afgezet met afzichtelijke hekken. 

Ecologisch beheer van het groen kunnen wij van harte ondersteunen. Selectief maaien en zoveel door laten 

groeien van de grassen en kruiden is prachtig. Maar er zijn ook plaatsen waar onkruid niet thuis hoort. Gras, 

brandnetels en distels op de basalttrappetjes naar het Haringvliet zijn in het zomerse badseizoen uit den boze, 

en gras en onkruid dat de stoepen een groen aanzien geven is ook niet wat onze inwoners willen zien. 

ZEKER ZIJN van een geschikt huis: de woningmarkt is zeer krap, ook in Hellevoetsluis. Hoe kort is het geleden 

dat onze wooncorporatie huurwoningen in de betaalbare prijsklassen mocht verkopen, ‘omdat er toch genoeg 

sociale huurwoningen waren’? Nu echter kunnen velen geen betaalbare woning in de ruime omgeving vinden. 

Het is goed dat onze gemeente een start heeft gemaakt met het komen tot flexwoningen, maar daarmee 

zullen we er nog niet zijn. Ook het toewijzingsbeleid, de rol van de gemeente versus de wooncorporaties, het 

te realiseren contingent sociale nieuwbouw vereisen de nodige aandacht, en die zullen wij dan ook in ruime 

mate inbrengen bij de behandeling van de Woonvisie. Daarbij zullen wij ook benadrukken dat de negatieve 

effecten van passend toewijzen, en het regionaal toewijzen onder de loep moeten worden genomen 

Voorzitter, 

ZEKER ZIJN van volwaardig meedoen: het liefst zouden wij zien dat iedereen zijn eigen broek kan ophouden, en 

soms zelfs letterlijk. Toch is dat niet voor iedereen mogelijk, en daarom bestaan voor sommigen zeer 

noodzakelijke sociale instellingen. Ik wil er drie noemen: de Voedselbank, de Kledingbank en de Fietsenbank. 

In het najaar gaat de fractie van de Partij van de Arbeid een eerste aanzet geven om te beoordelen of we hier 

kunnen komen tot een vorm van samenwerking die zou kunnen uitmonden tot een regionale sociale 

supermarkt. Wij zullen daartoe ook de inbreng vragen van relevante ondernemers, maar ook zouden wij actief 

meedenken van onze gemeente daarbij van harte toejuichen. U kunt later dit jaar een uitnodiging hiertoe van 

ons tegemoet zien. 

Uitbreiden van de minimaregelingen, streven wij nog steeds na, maar zullen wij voorlopig even op onze 

wachtlijst zetten. 

In de vorige raadsperiode werd er een aanvang genomen met een beleid om problematische schulden door 

middel van de BAAS-aanpak meer preventief aan te pakken; dit beleid werd door de fractie van de Partij van 

de Arbeid met grote instemming verwelkomt. Intussen hebben wij uit het maatschappelijk middenveld 

vernomen dat de intentie er weliswaar is, maar dat de uitvoering van de preventieve schuldenproblematiek 

nog onvoldoende van de grond komt. Zijn de ‘schuldmaatjes’ dan wel een afdoende oplossing, en hiertoe 

voldoende geëquipeerd? 



 

Pagina 2 van 3 

ZEKER ZIJN van eerlijke subsidies: ook in dit kader is er wel wat te verhapstukken. Velen in deze raad zijn de 

weg kwijt als het gaat om volledige subsidies versus 1/3-regeling bij sportinvesteringssubdidies, en door 

gemeentelijk beleid worden verenigingen geconfronteerd met niet- of onvoldoende gecompenseerde hogere 

kosten; ik noem drie gevolgen: de verhuizing van de modelbouwvereniging, het sluiten van het KDO-foyer aan 

de Plataanlaan, de ondoorgrondelijke vervanging van een deel van een kunstgrasvoetbalveld. Nogmaals: de 

Partij van de Arbeid begrijpt niet dat toegekende subsidies niet standaard geïndexeerd worden. Kortom, wij 

kijken er naar uit dat de daaraan ten grondslag liggende regelingen in het najaar eens goed tegen het licht 

worden gehouden. Bij de bespreking van de beleidsopties kom ik daar nog nader op terug. 

Voorzitter, 

ZEKER ZIJN van acute zorg: ik zal het deze keer eens niet hebben over nacht- en weekendapotheek, 

huisartsenposten en Spoedeisende Hulp; daar zullen wij te zijner tijd nog wel op terugkomen. De aanrijtijden 

van de ambulances is echter een ander verhaal: onlangs werd ons een rapport gepresenteerd ‘De acute Zorg 

op Voorne-Putten’, waarin de onderbouwing van de wettelijke aanrijtijden ter discussie werd gesteld, omdat 

dit maar arbitrair vastgestelde normen waren zonder wetenschappelijke basis. De directeur van de 

ambulancezorg deed dit in zijn begroting nog eens dunnetjes over: er zou teveel focus zijn op het halen van de  

- let wel: wettelijk vastgestelde !!!- normen. Wij waren dan ook onthutst dat een meerderheid van deze raad 

dit zonder weerwoord liet passeren. Waar blijven  

• de zorg voor de acute gezondheid van de inwoners door het IBH,  

• het gevoel voor naleven van regels van de  Law & Order partij VVD, en  

• de christelijk gedreven aandacht voor de tijdige noodhulp door het CDA,  

als zij de naleving van deze regels niet hoog op de agenda houden.  

Voor de fractie van de Partij van de Arbeid moet dit dan ook niet gebagatelliseerd worden, maar alle zeilen 

bijgezet. 

ZEKER ZIJN van een doelmatig afvalbeleid: doelmatig was het tot dusverre niet echt. Nadat wij een jaar 

geleden al onze twijfels uitten over een volledige bronscheiding, ook van verpakkingen en restafval, ook na 

een in elk geval voor de fractie van de PvdA verhelderend bezoek aan de nascheidingsinstallatie van de AVR, 

bleek dat de kritische reacties van de inwoners ineens wel bij machte waren om onze coalitie tot nader 

nadenken te brengen. College, coalitie, u had de inwoners mogelijk een onderzoek van €25.000 kunnen 

besparen. Doen en dan pas nadenken, is de foute volgorde. 

ZEKER ZIJN van voldoende beleid. De begroting staat onder druk, en dat realiseert zich ook de PvdA; dat mag 

echter geen reden zijn om bepaalde noodzakelijke voorzieningen niet te bekostigen. Van de 43 voorliggende 

beleidsopties zijn er 7 opgewaardeerd tot ‘onvermijdelijk’, en vallen er dus vooralsnog 36 buiten de boot. Voor 

enkelen willen wij toch een lans breken, en deze alsnog gebudgetteerd willen zien.  Kortheidshalve: 

• Nr. 2 - Ondersteuning en uitbreiding buurtpreventie: een succesnummer dat niet gehonoreerd wordt. 

• Nr. 3 – Doorontwikkelen wijkgericht werken/buurtaanpak: was een ambitie waar ook de PvdA voor meer 

dan 100% achter stond en staat, maar de reserves zijn op. 

• Nr. 5 – Aanpak Parnassiaflats: absoluut noodzakelijk om hernieuwde verloedering, en daarmee hogere 

kosten op termijn te voorkomen. 

• Nr. 8 – Verhoging budget sportinvesteringen: de bodem van de reserve is in zicht, en het kan niet zo zijn 

dat de volgende instelling die iets nodig heeft dan achter het net vist. 

• Nr. 9 Kunstgrasvelden: de KNVB is daar duidelijk over: het veld van VV Hellevoetsluis is nodig aan 

vervanging toe; nu een paar stukjes doen en over twee jaar alles overnieuw, dat is kind met badwater 

weggooien. 

• Nr. 11 – Praktijkondersteuner Huisarts – Jeugd: de kosten gaan voor de baat, dus doen. 

• Nr. 12 – Museumkwartier huurders: belofte maakt schuld, en de modelbouwvereniging kan het niet 

helpen dat zij door de gemeente van het kastje naar de muur werden gestuurd, en nu weer naar het 

kastje, telkenmale voor eigen rekening. 
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• Nr. 13 – Muziek met Klassen: nadat de Muziekschool vakkundig om zeep is geholpen, is muziek op scholen 

nu essentieel. Enkele dagen geleden heb ik mogen ervaren hoe Muziek met Klassen hiermee omgaat. 

Noodzakelijk, dus boter bij de vis. 

• Nr. 15 – 75 jaar vrijheid: viering van een vrijheid die nog steeds door sommigen in onze bevolking een tijd 

niet ervaren kon worden. Zo kort geleden dat dit jubileum op de landelijke golf mee moet worden gevierd. 

• Nr. 35 – Nieuwe entree naar de Vesting: wel de vesting mooi onder handen genomen, maar het laten 

afweten om langzaam verkeer veilig door de Brielse Poort toe te laten? Kom nou.  

• Nr. 41 – Vervanging meubilair en herinrichting raadzaal: was, is en blijft noodzakelijk. Mijn fractie dient 

daartoe een motie in. 

• Nr. 43 – Formatieclaims: de organisatiescan zal meer duidelijkheid geven, maar het laat zich aanzien dat 

een belangrijk deel van deze claims ‘onvermijdelijk’ zullen blijken te zijn. 

Het beperkte positieve saldo op de begroting 2020, aangevuld met de positieve wending van de Meicirculaire 

zou iets meer mogelijk moeten maken dan nu voorgesteld. 

Voorzitter, ter afsluiting 

ZEKER ZIJN van een doeltreffende gemeente: het ontstaan en vallen van de WOV is een bestuurlijk debacle 

gebleken. Gelukkig werd het ingezette beleid door een adequate analyse van de kwartiermaker te elfder ure 

gekeerd. Behalve dat deze ingezette weg, omdat men koudwatervrees had voor een bestuurlijke fusie, de 

gemeente vooralsnog veel geld heeft gekost, heeft het ook tot een chaotische bestuurlijke impasse geleid. Tot 

op de dag van vandaag hoor ik nog steeds dat het de raad was die de WOV stilzette, maar ook tot op de dag 

van vandaag wordt steeds vergeten te vermelden dat de raad ook nadrukkelijk vroeg om voortzetting en 

intensiveren van de ambtelijke samenwerking.  Dit laatste werd echter niet onderkend. 

College, u spoelde daarmee waardevolle ambtelijke voorbereidingen tegen de wens van de raad door het 

riool. De fractie van de Partij van de Arbeid vertrouwt er op dat we nu snel en voortvarend de samenwerking 

en het vertrouwen weer herstellen, met nog steeds de visie dat op afzienbare termijn één gemeente Voorne 

een feit zal worden. 

Geachte collegafracties, voorzitter, en in uw kielzog, college: wij hopen dat u onze beschouwingen ter harte wil 

nemen. En graag wil ik vanaf deze plaats onze ambtenaren danken voor hun inzet en loyaliteit in een moeilijke 

en roerige periode. 


