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Nieuwjaarstoespraak PvdA 2020 

Partijgenoten en gasten, Fijn dat u in zo grote getalen naar onze 

nieuwjaarsreceptie bent gekomen.  

Het gaat goed met onze partij! We hebben uitstekende resultaten behaald met 

de provinciale en Europese verkiezingen. In de peilingen doen we het fantastisch.  

Ook op Voorne-Putten gaat het goed met ons. We doen mee in drie coalities en 

in de oppositie in Hellevoetsluis hebben we het hoogste woord! 

In nieuwjaarstoespraken hoor je regelmatig hoe slecht het gaat in Nederland en 

wiens schuld dat is. En als je kijkt wat er op landelijk niveau allemaal gebeurd 

dan is het ook wel eens lastig om een positief gevoel vast te houden. We zien de 

laatste tijd bijna wekelijks het Malieveld vol staan met demonstranten. Of het nu 

gaat om boeren, leraren, wethouders belast met jeugdhulp, de sociale 

advocatuur of om onderwijzers. Er is heel veel ontevredenheid. Als 

oppositiepartij vinden we uiteraard dat het kabinet tekortschiet. Tegelijk zien we 

dat belangrijke problemen groter worden en dat het niet mogelijk is deze 

geïsoleerd te benaderen: stikstof hangt samen met bouwen, met natuurbehoud, 

met infrastructuur en natuurlijk met landbouw. En als het niet wordt opgelost 

kan het zo maar leiden tot een economische recessie als we daar ook nog de 

vastlopende arbeidsmarkt bij betrekken. De Partij van de Arbeid probeert in de 

Tweede Kamer redelijke en werkbare alternatieven te bieden voor wat we 

uitingen van een doorgeslagen liberalisme noemen. Lodewijk Asscher sprak 

hierover in een interview in ons clubblad Rood. Hij slaagt er steeds beter in om 

samen met zijn fractie dit geluid voor het voetlicht te brengen. Ik vind dat ze 

daarvoor een compliment verdienen! 

Toch is dit voor mij niet voldoende. Ik wil graag kijken of er ook trends zijn die 

een slag dieper gaan. Denken vanuit samenhangende problemen. Interessant 

vind ik de benadering van Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transities 

aan de Erasmus Universiteit. Hij stelt dat al deze ontwikkelingen uitingen zijn van 

een transitiefase waarin we met elkaar zijn beland, een fase waarin we op weg 

gaan naar een andere maatschappij, een nieuw evenwicht. Een samenleving die 

veel meer van onderop tot stand komt, die duurzaam is ingericht, zowel sociaal 

als economisch en goed is voor het klimaat. Als je er zo naar kijkt dan kun je al 

die protesten zien als uitingen van een samenleving die zichzelf aan het herijken 

is. Een samenleving met meer zorg voor elkaar in plaats van alles zo efficiënt 

mogelijk, een samenleving waar het gaat om mensen en niet primair om winst.  

Als je er zo naar kijkt hoef je niet te juichen als er weer protesten zijn, maar 

helpt het om een kader te hebben waaruit een handelingsperspectief voortvloeit. 

Aansluiten bij vernieuwingen die op lokaal niveau of anderszins van onderop 

ontstaat wordt dan logisch. Initiatieven in wijken op het gebied van 
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duurzaamheid zijn dan een kans. Aansluiten op de lokale situatie als het gaat om 

zorg in plaats van landelijke modellen rigide doorvoeren. Maatwerk leveren waar 

dat kan, enz. De gemeente als eerste overheid is nog lang niet op orde, getuige 

de serieuze problemen in de jeugdhulpverlening, maar de richting is wel goed. En 

die vraagt om verbetering, om creativiteit en vooral om bestuurders, raadsleden 

en ambtenaren die de gebaande paden ter discussie stellen en inwoners centraal 

stellen. Van de Rijksoverheid vraagt het om werkelijk loslaten en niet om direct 

ingrijpen als er iets misgaat. Ik ben er van overtuigd dat de jeugdzorg er veel 

beter voor zou staan als er niet tegelijk met de stelselwijziging een forse 

bezuiniging was doorgevoerd. De discussie zou dan veel meer vanuit de vraag 

wat is de beste zorg voor onze kinderen zijn gevoerd in plaats van vanuit de 

vraag hoe we het zo goedkoop mogelijk inrichten, waar het nu veelal over gaat. 

Een kille discussie die niet alleen kenmerkend is voor jeugdhulp, maar ook voor 

onderwijs, politie en zorg. We zijn doorgeslagen in liberalisme en management 

denken. Het wordt tijd dat we weer meer redeneren vanuit wat mensen nodig 

hebben individueel en met elkaar. Zeker nu het economisch beter gaat moet 

daarin meer geïnvesteerd worden. 

Eigenlijk kom ik op deze gedachtenspinsels vanuit de dagelijkse praktijk waarin 

we binnen onze gemeenten druk zijn om positieve bewegingen verder te brengen 

en daar ook in slagen. Dagelijks zien we in heel veel warmte en betrokkenheid 

op elkaar. De kilte in Den Haag is niet wat wij als wethouders dagelijkse 

tegenkomen. Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals zetten zich met veel 

passie in op tal van terreinen. Dat staat haaks op de kille politieke afwegingen 

die we landelijk zien. Er wordt op lokaal niveau keihard gewerkt om te komen tot 

een samenleving die inclusief is, waar zorg voor elkaar is en verbinding centraal 

staan. Als politici heb je daar je toegevoegde waarde! 

Zelf heb ik in Brielle een ouderenbeleid geïntroduceerd grotendeels op basis van 

de resultaten van een enquête onder alle inwoners van 65 jaar of ouder. Dat 

waren er ruim 3800. De respons was 41%. Geen beleid van achter een bureau, 

maar in gesprek met inwoners tot stand gekomen. Op dit moment werken we in 

Brielle aan een lokaal sportakkoord waarbij we sport ook inzetten als middel voor 

gezondheidsbevordering. Daarbij betrekken we naast de sportverenigingen ook 

welzijns- en gezondheidsorganisaties en scholen. We verwachten dat in april af 

te ronden. Twee voorbeelden die aansluiten bij wat al gebeurd. Er is namelijk al 

een voetbalvereniging met een gehandicaptenelftal en een atletiekvereniging die 

wandelactiviteiten organiseert voor mensen met dementie. Zo kun je als 

gemeente net dat extra duwtje geven waardoor het nog beter wordt.  

Als PvdA wethouders trekken Wouter (Struijk, Nissewaard) en ik waar we kunnen 

samen op en maken we het verschil. Zo heeft Wouter in Nissewaard het initiatief 

genomen om het minimabeleid veel meer te richten op de mensen die anders in 

de problemen komen omdat ze hun medische kosten niet meer kunnen betalen. 

Het eigen risico voor chronisch zieken kan nu volledig vergoed worden. Ook heeft 

hij diverse toelagen voor mensen die op 120% van het minimum zitten 
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bereikbaar gemaakt, waardoor een armoedeval wordt voorkomen als zij werk 

vinden. In Brielle hebben we ons daarbij aangesloten. Dat kon omdat Nissewaard 

de Participatiewet uitvoert voor Brielle. Zo maak je als PvdA wethouders het 

verschil. Wouter nam hiervoor het initiatief en ere wie ere toekomt! Ook boeken 

we resultaten rond de acute zorg op Voorne-Putten.  

Jullie hebben inmiddels uit mijn verhaal vast wel opgepikt dat ik het geweldig 

naar mijn zin heb als wethouder en dat ik blij ben dat ik op deze manier met vele 

anderen en gesteund door een fractie, bestuur en partij waar ik op terug kan 

vallen dit werk kan doen.  

Het mooie is dat het misschien nog ruim een half jaar langer kan duren dan vier 

jaar. U voelt hem al aankomen. Ik heb het over de bestuurlijke toekomst van 

Voorne. Dit kwartaal zal de discussie hierover tot besluitvorming leiden in de 

raden van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Wordt het een fusie of gaan één 

of meer gemeenten zelfstandig door? Dat is de centrale vraag. Als ik terugkijk 

hoe we hier vorig jaar over spraken, vol van emotie over het mislukken van de 

ambtelijke fusie, dan is er veel gebeurd. Er zijn harde woorden gevallen, mensen 

hebben hun baan verloren en de pers heeft een fantastisch jaar gehad. Velen 

wilden hun verhaal kwijt, gevraagd of ongevraagd. Daarna heeft het verstand 

weer de overhand gekregen en zijn we naar onze inwoners gegaan om daar op 

te pikken hoe er gedacht wordt. Dat is maar goed ook want door het onderlinge 

gekrakeel waren we bestuurlijk soms even kwijt voor wie we het ook alweer 

deden. De rapportages daarvan worden momenteel afgerond en gaan naar de 

raden. Hoewel ik ze natuurlijk niet allemaal ken, durf ik toch wel te zeggen dat 

de kans nog nooit zo groot is geweest dat in alle drie de gemeenten wordt 

besloten dat Voorne het meest gebaat is bij één gemeente. De eerst mogelijke 

ingangsdatum zou dan 1 januari 2023 zijn! 

Prettige bijkomstigheid maar uiteraard volledig terzijde is dat we dan in Brielle de 

herdenking van 450 jaar Opstand in 2022 nog als zelfstandige gemeente kunnen 

vieren. Jullie zijn daarvoor allemaal van harte uitgenodigd!! Ik ben natuurlijk wel 

wethouder in Brielle!! 

Als de fusie doorgaat dan komt heel veel van wat we in Hellevoetsluis, 

Westvoorne en Brielle de komende jaren doen in een ander bestuurlijk en 

ambtelijk daglicht te staan. We gaan dan nog meer op elkaar afstemmen en naar 

elkaar toegroeien dan we nu in de praktijk al doen. Ik zie er naar uit jullie daar 

volgend jaar over bij te praten! 

Voor nu wens ik jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2020 toe.  

Bert van Ravenhorst, wethouder Brielle 

 

 


