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Voorgenomen, doch in de raad niet uitgesproken, inbreng van de PvdA bij de 

behandeling van de Zomernota 2020 

Geachte Voorzitter, leden van de raad en belangstellenden, 

Een jaar geleden gaf mijn fractie aan dat zij het beleid van dit college graag wilde 

beoordelen op grond van de zekerheden die zij onze bewoners zou moeten bieden. Wij 

vroegen toen om een aantal ZEKERHEDEN voor onze bewoners. We hadden het heel 

graag anders willen zien, maar een groot deel van het afgelopen jaar konden wij niet 

anders dan vaststellen dat de gewenste zekerheden er niet waren, en beter getypeerd 

konden worden als een verzameling onzekerheden. 

Het afgelopen jaar kenschetste zich door een tweetal interne crises, en – eindelijk – 

besluitvorming over de weg naar één gemeente op Voorne. En natuurlijk, maar dat 

zullen we u niet euvel duiden, de coronapandemie 

Voorzitter, 

Er liggen een paar essentiële dossiers voor ons. 

Op het niveau van onze gemeente zijn de drie belangrijkste: de kwaliteit van ons 

gemeentelijk apparaat, de staat van onze financiën, en het proces naar één gemeente 

op Voorne. Meer uitvoerend zullen onze aandacht moeten krijgen: het Sociaal Domein, 

de kwaliteit van de openbare ruimte, huisvesting, en het gemeentelijk afvalbeleid. Dit is 

niet uitputtend, ik zal mij echter tot deze onderwerpen beperken, en enkele worden 

wijden aan de corona-pandemie, binnen de mij geboden tijd. 

De Kwaliteit van ons gemeentelijke apparaat 

Al langer waren er signalen uit het ambtenarenkorps dat zij zich lang niet allemaal 

senang voelden op hun werkplek. Verschillende gedreven ambtenaren waren al 

uitgevallen, hadden een andere werkkring gevonden, of waren zodanig afgebrand dat zij 

werkloos thuis zaten. 

Toen kwam als een klap op de vuurpijl de zeer kritische brief van de Ondernemingsraad 

over haar bestuurder, die deze spanningen nog eens ondubbelzinnig bevestigden. De 

eerste interne crisis was geboren. 

Crisis? Ja, volgens de fractie van de PvdA was dit de enig juiste titel voor de ontstane 

situatie. Het college zat weliswaar met de handen in het haar, maar crisis? Nee, dat was 

overdreven. Door deze onderschatting duurde het erg lang voordat de werkelijke situatie 

goed was geanalyseerd (de organisatiescan) en voordat er eerste herstelstappen werden 

genomen (veelal gebaseerd op plannen die er deels al lagen). Het was heel veel pappen 

en nathouden, en ruim een jaar na dat zijn nog veel verder dan een beperkt plan voor 

het komen tot een opener gedragsstructuur. Hiervoor was het pappen en nathouden, nu 

hebben we het over te laat en te weinig. Te langen leste werd de toenmalige directeur 

vervangen; een noodzakelijk stap, natuurlijk moest Barbertje hangen. En we kunnen ons 

gelukkig prijzen met de interim-directeur die nu vele ballen in de lucht moet houden. 

Maar waren er niet meer barbertjes? Welke analyse is er gedaan om vast te stellen wat 

dit college heeft nagelaten om tijdig, jaren geleden, de problemen te zien en te 

herkennen, en daar deugdelijk beleid op de plegen. 

Inmiddels hebben wij net de 3e maandrapportage gekregen, en het resultaat is 

verontrustend weinig. Bij de 1e maandrapportage konden wij er inkomen dat er nog 

geen resultaat te zien zou zijn. Bij de 3e hadden wij wel wat meer verwacht. De grootste 

zorgen maken wij ons omdat het in dit tempo erg lang zal duren voordat ons ambtelijk 
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apparaat deugdelijk en op sterkte is. Of is nu het traject naar één gemeente op Voorne 

de remmende factor. Dat doet u onze ambtenaren toch niet aan. 

Voor ons ligt een Zomernota zoals ik niet eerder heb gekend: geen plan voor 

voortschrijdend beleid, afwachten tot 2023, inzetten op harmonisatie van beleid met 

Brielle en Westvoorne. Toen deze raad besloot de WOV te staken, had u geen enkele 

reden om gelijk deze harmonisatie te staken. Sterker nog: u lapte volledig aan uw laars 

dat onze motie u opdracht gaf om de samenwerking voort te zetten en te intensiveren. 

De staat van onze financiën 

Voor de zomer van 2019 de eerste crisis, na de zomer gevolgd door een van ander 

allooi: als donderslag bij helder hemel bleek enkele dagen voor de Begrotingsraad dat 

men een paar miljoen tekort over het hoofd had gezien. De begroting kon op dat 

moment niet worden vastgesteld. Bij nader onderzoek werd De zondebok gevonden: het 

Sociaal Domein bleek niet in control. Nee, College, dat was maar een deel van het 

probleem, er kwamen andere tekorten aan het licht, uit andere domeinen. Bij 

agendapunt 5 van deze Raadsvergadering werden wij geconfronteerd met onrechtmatige 

overschrijdingen in de ICT, buitenruimte en inhuur. Andere domeinen, maar een 

gemeenschappelijke oorzaak: niet Sociaal Domein was niet in control, maar een groot 

deel van het management, met u, college, als exponent daar van. 

Gelukkig kwamen werden daar ineens de ENECO-gelden ons in de schoot geworpen, 

waardoor de esthetiek van onze financiën voorzien werd van een laagje klatergoud. 

Waar vorig jaar GroenLinks al een voorschot nam hoe we de ENECO-gelden zouden gaan 

besteden, blijken we daar al voor een groot deel mee klaar te zijn. 

De Zomernota, een vooruitblik naar de begroting in het najaar, of dat zou het moeten 

zijn.  Maar deze keer niet: een samenraapsel van zoekrichtingen en losse flodders. Wat 

wordt er bijvoorbeeld bedoeld met “Subsidiebeleid afbouwen”? wordt de 

Subsidieverordening herzien, of gaat dit om de jarenlange bestaande onduidelijkheid 

over Sportsubsidies versus Sportinvesteringssubsidies? Wij houden ons hart vast.  

Een douceurtje van ruim 36 miljoen, maar vrijwel geen woord hierover in deze 

Zomernota. Wat had de fractie van de PvdA in dat kader verwacht? Ons in ziens was dit 

de gelegenheid bij uitstek geweest om te beschouwen hoe we de restanten van deze 

eenmalige inkomst zouden gaan besteden, waarbij een essentieel aspect is dat we dat in 

deze fase doen samen met Brielle en Westvoorne. Een deel van de ENECO-gelden is al 

verpatst, maar laten we alsjeblieft afspreken dat we de rest pas besteden als we daar en 

brede discussie over hebben gehad met onze buurgemeenten. 

En dan nog iets dat mijn fractie niet begrijpt. Eufemistisch stelt de Zomernota dat deze 

minder inhoud bevat dan wij gewend zijn. De rest staatstaat in de Zomerbrief. Heel 

vriendelijk maar de Zomerbrief is geen onderdeel van de stukken van de Zomernota. 

Kortom, dit is geen Zomernota waar de raad financieel beleid mee kan voeren richting 

najaarsbegroting. 

Het proces naar één gemeente Voorne 

Een proces waarover ik veel positiever ben. Overal proef ik dat oude weerstanden in 

allerlei geledingen grotendeels verdampt zijn. Er is een grote drive om nu vooruit de 

denken hoe de tien kernen op Voorne in 2023 samen te smelten tot één mooie 

gemeente. Niet dat alle spanningen achter de rug zijn, maar de grondhouding is dat 

weten waar we naartoe willen, en dat we daar allemaal naartoe willen. Er zal nog veel 

moeten worden geregeld en afgestemd, met allerlei gelegenheden tot onenigheid. Stap 
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over je schaduw heen. Regieteam en Fusiecommissie, ik heb vertrouwen in jullie, heb 

vertrouwen in elkaar en maak er wat moois van. 

Het Sociaal Domein 

Lopende zaken en weinig nieuw beleid, dus ook niet veel zaken om aandacht voor te 

vragen. Maar wel deze: 

De aanrijtijden worden nog steeds niet gehaald, en een probleem daarbij is dat de 

directeur van de ambulancezorg zich bij herhaling laat ontvallen dat die aanrijtijden niet 

belangrijk zijn, maar dat het gaat om kwaliteit van de mensen en van het handelen. 

Daar klopt natuurlijk niets van, het is niet OF / OF, maar EN / EN. Een uitmuntende 

verpleegkundige die met veel kennis en ervaring adequaat handelt, maar tien minuten te 

laat kwam kan soms niet meer reddend handelen, hoe goed hij/of zij ook is. Dus: 

handhaaf de gestelde aanrijtijden voor spoedritten. 

Enkele jaren geleden ging onze gemeente goed van start met een beleid om mensen die 

dreigden de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen, vroegtijdig ondersteuning 

te bieden. De BAAS-aanpak. Intussen zijn wij er opnieuw op geattendeerd dat deze 

aanpak verre van optimaal wordt opgepakt door capaciteitsgebrek bij instellingen als 

Kwadraat. Wat gaat het college er aan doen om de goede intenties van de BAAS-aanpak 

ook verzilverd te krijgen? 

Wij zijn er gelukkig mee dat raad brede actie ertoe geleid heeft dat de Kledingbank, en 

in haar kielzog de Fietsenbank verzekerd konden worden in  hun voorbestaan 

Er is een aanmerkelijk groep mensen in Hellevoetsluis die nauwelijks kan rondkomen. 

Die groep is de laatste tijd nog verder toegenomen als gevolg van de 

coronabeperkingen. Al jaren zijn wij van mening dat onze samenleving die mensen moet 

ondersteunen met extra middelen, en dat geldt vooral voor hen die nu net buiten de 

boot van de minimaregelingen vallen. Wij zullen dan ook bij de begroting opnieuw 

vragen om uitbreiding van de minimaregelingen naar 1205 bijstandsnorm, en naar 

130% bijstandsnorm voor kinderen. Daarnaast zullen wij een pleidooi doen voor het 

herinvoeren van een kortingspas voor alle inwoners, gratis voor mensen met een 

inkomen beneden 120% bijstandsnorm. 

De kwaliteit van de openbare ruimte 

Schoon, heel en veilig. Wij willen de wethouder complimenteren met de a.s. renovatie 

van de vispiertjes aan de Struytse Zeedijk. Wij weten dat onduidelijke 

verantwoordelijkheden en ondoelmatige regie bij de plaatsing van de oorspronkelijke 

piertjes er toe geleid hebben dat binnen enkele maanden ontsierende afzettingen nodig 

waren. Gelukkig is de renovatie bijna gereed, en ik heb het gevoel dat hiermee wel een 

kwaliteitsslag gemaakt werd. 

Ooit vloog ik met vliegtuig van British Air Ferries over de zuidelijke Noordzee naar 

Southend, in de mondig van de Thames. Het was al opgevallen dat het in de cabine 

nogal tochtte, en bij nadere beoordeling bleek waardoor: tussen de romp en de vloer 

zaten brede kieren. Door deze kieren kon je de grijze Noordzeegolven onder je prima 

waarnemen. Ik moest hieraan denken toen ik onlangs over de vesting brug fietste. Geen 

reclame voor onze historische Vesting. 

En verder blijft het een zorg hoe het onkruid op sommige plaatsen in onze gemeente 

welig tiert. Terwijl de ene wijk spic en span is, kun je in de andere wijk de geiten op de 

stoep laten grazen. Ik hoef daar niet in de normenboeken te kijken om vast te stellen 

dat dit niet conform onze doelstellingen is. 
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Veilig verkeer, m.n. voor de fietsers wacht ook al de nodige tijd op aanpak: de oversteek 

bij de Sprong, en de toegang tot de Vesting door de Brielse poort. Nu geen concrete 

plannen, maar bij de Begrotingsraad zullen we daar zeker op terugkomen. 

Dan twee zaken die slechts zijdelings een relatie hebben tot de openbare ruimte: 

De patatweg. Na een halve volksopstand bij de behandeling van de Gebiedsvisie 

Hellevoetsluis Zuid-Oost, heeft u nu een proces ingezet om het juiste tracé voor de 

patatweg. Ik heb waardering voor dit proces, waarin enerzijds technische gekeken wordt 

naar opties en haalbaarheid voor verschillende tracés door ingenieursbureau Haskoning, 

maar ook naar de wijze van communicatie met alle belanghebbenden door de firma 

Citizens. Mijns inziens een zorgvuldig proces, waarbij ik hoop te mogen ervaren dat het 

tracé volgens scenario 1 al snel naar de prullenbak wordt verwezen. Mocht dat niet geval 

zijn dan hoop ik toch dat uiteindelijk de empathie zegeviert en dit tracé dat zoveel 

terechte weerstand oproept bij zowel veeboer als camping niet doorgezet wordt omdat 

dit mogelijk de minst dure oplossing is. 

De andere is de energietransitie. Zonder in details te willen treden willen wij wel ons 

standpunt op een paar aspecten noemen die zeker ook in het kader van Voorne 

aandacht nodig hebbe: ga niet de weg in van biomassa; steeds duidelijker wordt dat dit 

op korte termijn een doodlopende route zal blijken. En wacht niet lang met het 

ontginnen van enkele andere vormen van energie, t.w. waterkracht (inclusief Osmose), 

en geothermie. 

Huisvesting in Hellevoetsluis 

U vroeg ons om u te helpen uw denkkader verder aan te scherpen. In dat kader wil ik 

ook noemen het eigen Woonbedrijf van de gemeente Westvoorne; in het kader van de 

gemeentelijke samenhang vinden wij het zeker waardevol om goed te beoordelen of dit 

in de toekomst ook iets kan betekenen voor de nieuwe gemeente. In de huidige situatie 

van woning schaarste zullen wij in de komende maanden, samen met het CDA en 

mogelijk anderen van harte creatief kijken naar alternatieve vormen zoals Tiny en 

Skaeve Huse. 

Gemeentelijk afvalbeleid 

Al langer had onze fractie haar twijfels over de ingeslagen weg van het VANG-beleid in 

kader van afval. Wij zijn dan ook gelukkig met het voorlopige voornemen in zee te gaan 

met IRADO/OMRIN. We zien de beraadslagingen hierover in het najaar van harte 

tegemoet. 

Voorzitter, ter afsluiting, 

Het is een spannende tijd geweest voor onze gemeente, voor onze ambtenaren en voor 

ons college. We willen u in elk geval bedanken voor de voorbereiding van de stukken en 

beantwoorden van onze vragen. Ik wens u allen mooie en rustgevende vakanties. 

 


