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Algemene beschouwingen Partij van de Arbeid (Daan Dankaart) 

7 november 2019 

Ter inleiding 

ZEKER ZIJN, zekerheid voor de inwoner van 0 tot 107 jaar, en verder. Deze raad is 

inmiddels anderhalf jaar op dreef en gesetteld; een mooie basis om samen de 

gewenste zekerheid gestalte te geven. 

Maandag werd er een grote deuk geslagen in de gewenste zekerheid toen wij als een 

donderslag bij heldere hemel van onze burgemeester een mail kregen die de hele 

begroting feitelijk op losse schroeven zette: in slechts honderd woorden mochten wij 

vernemen dat we te maken krijgen met financiële tegenvallers. Feitelijk is nu dan ook 

de vraag wat wij deze dag gaan vaststellen. Ik zal hier later in deze termijn nog nader 

op terug komen. 

Bestuur en Organisatie 

Voorzitter, dank voor de beantwoording van onze technische vragen; ik zie inhoudelijk 

duidelijk een verbetering, zeker op de vragen van de Partij van de Arbeid.  

ZEKER ZIJN van deugdelijk bestuur. Het afgelopen jaar heeft sterk gestaan in het licht 

van de gestaakte WOV en onrust bij de ambtelijke medewerkers. Van meet af aan 

heeft de Partij van de Arbeid bij beide aspecten haar kaderstellende dan wel 

controlerende rol gespeeld. Wij hebben moeten constateren dat het college daarbij in 

onze ogen, laat ik het zo vriendelijk mogelijk uitdrukken, niet altijd even deugdelijk en 

doortastend heeft gehandeld. Ik geef daarvoor twee voorbeelden: 

1. Het slecht en onjuist lezen van de motie waarin de WOV gestopt werd, en 

2. De aanpak door het college van de ambtelijke onrust. 

De afgelopen jaren heeft de dienstverlening door onze gemeente aan haar inwoners 

onder druk gestaan, en zij hebben dat feitelijk ook zo ervaren. Onvoldoende 

bemensing heeft merkbaar geleid tot lang uitblijvende reacties en soms ondeugdelijke 

aanpak.  

Dat lag veelal niet aan de medewerkers, maar aan de personele omstandigheden 

waarin zij moesten functioneren, en wij wensen hun beter toe. 

In september werd de eerste fase van de organisatiescan afgerond, en wij zijn 

benieuwd naar de eindrapportage die ons voor eind november is toegezegd. 

Beleidsoptie nr. 43 is gebaseerd op de uitbreiding van de formatie met 18 

medewerkers. Wij hebben echter bij gerucht vernomen dat uit de huidige status van 

de organisatiescan vastgesteld zou zijn dat er 40 nieuwe medewerkers bij zouden 

moeten komen. Mijn vragen aan het college zijn dan ook: kloppen deze geruchten en, 

als dat zo is, moet deze beleidsoptie dan niet uitgaan van de geprognotiseerde 40 

extra formatieplaatsen? 
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Leven 

ZEKER ZIJN van tijdige zorg: ik zal het maar niet meer hebben over het ontberen van 

een Huisartsenpost en een nachtapotheek. Waar ik het zeker wel over wil hebben is 

de immer niet halen van de aanrijtijden van de ambulance op ons eiland; dit is 

namelijk onverminderd het geval. Ik noem drie oorzaken die hier de oorzaak voor 

zijn:  

1. bij niet beschikbare ambulance op ons eiland, wordt er vaak een van Goeree 

ingeschakeld met aanrijtijden boven de twintig minuten.  

2. De in Brielle opkomende ambulances zijn vaak niet beschikbaar, en  

3. Een ambulance die een rit naar Rotterdam maakt, worden door de meldkamer 

vaak daar de rest van de dienst ingezet, en zijn dus vaak niet inzetbaar op Voorne. 

Dit laatste leidt er inmiddels toe dat de ambulances hun patiënten bij voorkeur 

naar Dirksland brengen, om te voorkomen dat zij in de fuik van Rotterdam terecht 

moeten komen.  

Als deskundigen tijdens een presentatie aan de raden van Voorne-Putten in Brielle 

niet verder komen dan te stellen dat de aanrijtijdennormen er eigenlijk niet toe doen, 

omdat deze slechts arbitrair vastgesteld zijn, dan raak ik mijn vertrouwen kwijt. 

Vorig jaar nam de raad unaniem de motie aan waarin onder meer gevraagd werd om 

de kosten voor het verplaatsen van een interne AED naar een goede externe 

buitenkast te dragen. Tot dusverre kwam het niet verder dan dat enkele 

gemeentelijke AED’s naar buiten werden verplaatst, en bedrijven werden gevraagd 

om dit voorbeeld te volgen. We verwachten wel wat meer van onze motie. 

ZEKER ZIJN van een menswaardig inkomen: Nederland bevind zich in een 

hoogconjunctuur, de miljarden klotsen in Den Haag over de plinten nadat Schraalhans 

gedurende onze crisisjaren zelfs de minima niet ontzien had. Er is een groep mensen 

met een loon net boven de 110%  bijstandsnorm. Deze kunnen de eindjes vaak niet 

aan elkaar knopen aan het einde van de maand, en moeten door maatwerk dan 

geholpen worden. Vaak gebeurt dat onvoldoende, en altijd tegen hoge inspanningen. 

Daarom zal GroenLinks hierover samen met de Partij van de Arbeid de motie 

‘Verhoging inkomensnormen minimaregelingen’ in, om deze norm op te hogen naar 

120% en 130% voor het kindpakket. [Post-meeting: deze motie is afgewezen met 

uitsluitend de VOORstemmen van GroenLinks en PvdA] 

Sinds enkele jaren huisvest onze gemeente de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden. 

Inmiddels is deze instelling zodanig gegroeid dat zij jaarlijks tweemaal een 

kledingpakket verstrekt aan gezinnen die daartoe geïndiceerd zijn omdat van een laag 

inkomen moeten rondkomen. Nog dit voorjaar ervoer een delegatie van onze raad 

samen met de wethouder Sociaal Domein het goede werk van deze instelling en het 

was onze indruk dat zowel de bezoekende raadsdelegatie als de wethouder een positie 

grondhouding hadden ten aanzien van het verzoek om subsidiering. Het was voor 

onze fractie dan ook schokkend om bij het ontvangen van deze begroting te moeten 

vaststellen dat het college zich wil beperken tot de zeer minimale 

waarderingssubsidie. Dit vinden wij niet goed en daarom dient IBH samen met ons, 

het CDA en Groenlinks de motie ‘Kledingbank’ in. [Post-meeting: na enkele kleine 

aanpassingen werd deze motie unaniem AANGENOMEN] 
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Onze gemeente heeft bij CZ een collectiviteitskorting bedongen voor mensen met een 

laag inkomen. Afgelopen zomer besloot CZ deze korting af te schaffen, waarmee 

mensen met een krappe beurs opnieuw geconfronteerd worden met een verhoging 

van hun lasten. De Partij van de Arbeid acht dit niet aanvaardbaar, en ook het college 

buigt zich momenteel hier over. Wij roepen het college dringend op om deze vervallen 

korting van gemeentewege te compenseren, zoals onlangs ook door de gemeente 

Goes werd gedaan. Wij dienen daartoe samen met Groenlinks de motie ‘Compensatie 

CZ-minimakorting’ in. [Post-meeting: deze motie werd afgewezen met de 

VOORstemmen van CDA, GroenLinks en PvdA]] 

Armoede is een knagende pijn; deze knagende pijn wordt ondragelijk als deze ook 

nog gepaard gaat met niet te verhelpen schulden. Wij hebben dan grote waardering 

voor het inzetten van de BAAS aanpak, en nog meer dat het budget hiervoor nog wat 

wordt opgehoogd; dit is dan ook absoluut nodig om instellingen als Kwadraad in de 

gelegenheid te stellen hun preventieve inzet goed uit te voeren. Echter, het niet 

allemaal goud wat er blinkt. Een paar punten van zorg die de fractie van de Partij van 

de Arbeid in dit kader heeft, zijn: 

• Het kaf onder het koren van de bewindvoerders. College, kunt u dit eens 

aankaarten bij de VNG? 

• Trage en niet-afdoende hulp bij de door de gemeente. Vaak zijn zij daardoor van 

de regen in de drup geraakt, zijn hun trajecten onaanvaardbaar vertraagd, of 

werden zij geconfronteerd met additionele schuldposten.  

Ook in dit kader kenmerkt de te krappe bemensing van ons ambtenarenapparaat zich 

door het niet halen van reactietermijnen of interventies van de Ombudsman die de 

gemeente moet manen antwoord te geven. 

Landelijk is er een ontwikkeling gaande om de status en aanzien van de (V)MBO-

opleidingen op te waarderen, en daar is alle reden toe. Dit onderwijsniveau wordt 

meer dan de HBO en WO geconfronteerd met vroegtijdig schoolverlaten. Daar is de 

gemeente Hellevoetsluis ook met verve mee aan de gang gegaan. Waardering van de 

(V)MBO is belangrijk en een klein stapje dat daarbij kan helpen, is het verhogen van 

het imago van het (V)MBO door deze scholieren te betitelen als ‘student’, en de 

stagevergoedingen hiervoor gelijk te trekken met die van HBO- en WO-studenten. 

Deze aanzet is ook landelijk, en in andere gemeenten reeds ingezet. De fractie van de 

Partij van de Arbeid dient de motie ‘Stagevergoedingen (V)MBO’  in om een dergelijk 

beleid ook in Hellevoetsluis van de grond te krijgen. [Post-meeting: deze motie werd 

unaniem AANGENOMEN]. 

ZEKER ZIJN van een veilige sportomgeving: Dit voorjaar werd vastgesteld dat de 

kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen Hellevoetsluis en Vlotbrug niet meer aan 

de gestelde normen voldeed: de keuringsinstantie KIWA ISO Sport stelde vast dat de 

velden op plekken niet voldoen, en dat de vezels versleten zijn en platliggen. Daar 

waar de velden niet voldeden, met name in de doelgebieden, zijn deze dit jaar 

vervangen voor de prijs van €42.000. De KNVB heeft echter vastgesteld dat het veld 

versleten is en ook niet direct meer toe is aan levensduurverlenging, en stelt ook dat 

‘de aan de top liggen infill ruw is en kan zorgen voor vervelende wonden’. Op de oude 

grasmatten is de demping van het veld drastisch verminderd, terwijl op de 

‘bijgeplekte’ gebieden de nieuwe grasmat enkele centimeters hoger ligt dan op de 

oude grasmat. Voetbal is geen biljart, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat als je op 

volle snelheid een niveauverschil tegenkomt, dit tot onnodig vallen en verdraaiingen 

kan leiden, en daarmee tot kneuzingen verzwikkingen en verstuikingen. 
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Volgens beleidsoptie nr. 9 is gepland dat de algehele renovatie van de velden in 2021 

zal plaatsvinden voor een bedrag in de ordergrootte van €250.000. Wat vindt de 

fractie van de Partij van de Arbeid hiervan? Twee aspecten: 

1. Door het uitstellen van de algehele renovatie, moest een tijdelijke reparatie 

plaatsvinden voor de kosten van €42.000; dit bedrag gaat volstrekt verloren als in 

2021 de grasmatten in het geheel vervangen worden, en 

2. Wij zijn het met de verenigingen eens dat de velden tot 2021 niet meer veilig 

bespeeld kunnen worden. Met betrekking tot dit laatste aspect dien ik dan ook de 

motie ‘Subsidies kunstgrasvelden’ in, zodat de spelers, gasten en gastheren, op 

deze grasmatten niet onnodig blootstaan aan letselrisico’s. [Post-meeting: deze 

motie is voorlopig ingetrokken met de toezegging van de wethouder om hier 

samen met IBH nog nader over te gaan praten]. 

Vuurwerk is een mooi schouwspel, maar tevens iets dat elk jaar weer tot veel 

overlast, schade en letsels leidt, en velen, met name dieren, tot paniek en 

levensbedreigende stress aan toe angst inboezemt. Ik heb het oordeel van mijn hond 

Romulus gehoord. En ook de adviezen van onomstreden instellingen en 

functionarissen als landelijk korpschef van politie Erik Akerboom, samen met 26 

andere organisaties waaronder de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en 

artsenorganisaties voor een algeheel verbod tot het afsteken van 

consumentenvuurwerk. Ook ik kan geweldig genieten van een mooi vuurwerk, maar 

als ik dit genot afzet tegen de vele incidenten die er jaarlijks tijdens de jaarwisseling 

plaatsvinden, ik de angst zie van de honden die dit geluids- en lichtgeweld ondergaan, 

en ik kennis neem van de adviezen van professionals, dan kan ik maar tot een 

conclusie komen: vuurwerk is niet voor leken. Daarom dient de fractie van de Partij 

van de Arbeid de motie ‘Verbod consumentenvuurwerk’ in, zodat we allemaal na de 

jaarwisseling ook nog van een mooi jaar kunnen genieten. [Post-meeting: deze motie 

werd afgewezen met uitsluitend de VOORstemmen van D66, GroenLinks en PvdA]. 

Verbeter de wereld, en begin bij jezelf, waarbij ook kleine beetjes helpen. Het aantal 

mensen die de stelselmatige opwarming van de aarde ontkennen, worden steeds 

meer een kleine minderheid. Deze klimaatverandering gaat onder meer gepaard met 

soms overmatige regenval in zeer korte tijd. Dit water moet dan ook weglopen. D66 

zal de motie ‘Tegel eruit, plant erin!’ indienen, en deze hebben wij van harte mede 

ondertekend, om deze sympathieke en nuttige campagne meer bekendheid te geven. 

[Post-meeting: deze motie werd unaniem AANGENOMEN]. 

Meten is weten, en daarom ondertekenen wij de motie ‘Nul-meting windparken’ van 

D66 mee. [Post-meeting: deze motie werd unaniem AANGENOMEN] 

Wonen 

De woningmarkt zit landelijk in een impasse, maar dit is niet uitsluitend landelijk. Ook 

in Hellevoetsluis is het vrijwel niet meer mogelijk om binnen een redelijke termijn een 

redelijk betaalbare woning te bemachtigen, in de huur- noch in de koopsector. 

Lopende nieuwbouwprojecten leveren veel te weinig huisvesting af in de sociale 

sector, en dit leidt tot extra uittocht van jonge bewoners die net op de woningmarkt 

komen. Of zij leidt tot ongewenste situaties waar jonge mensen gedwongen bij pa en 

ma in huis moeten blijven. Of zij leidt tot niet vervullen van urgenties in de plaats 

waar men geworteld is en wil blijven wonen. Bij de behandeling van zowel de 

regionale woonvisie Rotterdam, als die van de gemeentelijke woonvisie in 2020 kunt 

van ons verwachten dat wij op het vinkentouw zullen zitten. 
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Het is op een dag na dat ik vorig jaar gewag maakte van de erbarmelijke staat van 

wat ik maar even zal noemen de ‘Pier van Spoon’, naar zijn ambitieuze droom van 

een Scheveningse pier. Inmiddels een jaar verder blijkt mijn vrees van toen 

bewaarheid, verschillende malen heb ik daar al vragen over gesteld, en we zijn niet 

verder dat dat er nu al maanden een stuk of twaalf ‘tijdelijke’ hekwerken zijn 

geplaatst, die inmiddels zelf al bouwvallig beginnen te worden, of het Haringvliet in 

duikelen. Omdat hier klaarblijkelijk niets aan gedaan werd, ook tot ergernis van 

bewoners, heeft mijn fractie op 1 oktober jongsleden onze vragen maar opgeschaald 

naar formele artikel 37 vragen. De reguliere beantwoordingstermijn verliep inmiddels 

tien dagen geleden, maar antwoord kregen wij nog niet. Opnieuw een teken dat ons 

ambtenaren overbelast zijn? Hoe het ook zij, wij hebben hierover twee concrete 

vragen: 

1. Wanneer worden onze artikel 37 vragen beantwoord, en 

2. nog belangrijker, wat gaat er wanneer aan gedaan worden? 

Voorzitter: ik had nog meer, over fietsveiligheid bij de nieuwe Sportlaan en bij de 

Brielse Poort, over onze waardering voor ‘Fijn je te zien’, de transformatie van 

inlooppunt naar Buurt M/V naar Buurtcirkels, het gelukkig zijn met de toewijzing als 

plotgemeente voor het wietproject, hospice op Voorne, de onaanvaardbaarheid van 

tracé 1 voor de ‘Patatweg’, maar ik raak door mijn spreektijd heen. 

Middelen 

Een sluitende begroting, dat zagen wij wel zitten. En toen keken wij wat beter, en we 

stelden vast dat het weerstandsvermogenratio wel erg onder druk staat, nog 

jarenlang ver van de gewenste 1,2. Maar dat mocht de pret niet drukken: we 

begrepen waar dit vandaan kwam en daar stonden wij dan ook achter. 

Maar toen werd het 4 november, en die dag om kwart voor zes ’s middag kregen wij 

in 105 woorden te horen dat er financiële tegenvallers waren. Hoeveel? Daar bleven 

wij volledig in het ongewisse, de gemeente weet het nog niet. De toon van dat bericht 

was echter wel zodanig dat wij begrepen dat het niet om ‘klein bier’ gaat. Maar 

hoeveel? Geen idee! 

De 105 woorden van onze burgemeester waren ruim onvoldoende om een antwoord 

te geven op de vragen: waar komen deze tegenvallers vandaan, wanneer kwamen 

deze binnen de gemeente op - maar misschien nog wel belangrijker - waren deze niet 

te voorzien geweest en waarom werden deze niet voorzien. Een en al raadsels. 

En dan doet zich de vraag voor wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Vaststellen van de 

begroting. Maar dat kun je toch alleen doen aan de hand van de cijfers? En die 

hebben wij niet. 

Wij gaan dan ook heel goed luisteren welk antwoord het college ons in de eerste 

termijn gaat geven, wij zullen een en al oor zijn. 

Voorzitter, ZEKER ZIJN dat ik afrond 

Maar niet voordat de Partij van de Arbeid uitdrukkelijk haar dank uitspreekt aan het 

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

daar zeer mee. 


