
Voorzitter, 

Allereerst aan iedereen dank voor de uitwerking van de 

voorliggende stukken. Deze zijn goed leesbaar en inzichtelijk. 

Complimenten daarvoor. 

De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien, en dat stemt 

ons dan ook positief. De algemene reserve is hoog, waarmee het 

toch nog mogelijk is een aantal zaken aan te pakken. Tegelijkertijd 

willen we er voor waarschuwen er geen gewoonte van te maken 

om een greep te doen uit die algemene reserve. 

We hebben het geluk dat recent is gebleken dat we een fikse 

meevaller tegemoet kunnen zien voor 2020; compensatie op 

jeugdzorg van liefst 2,8 mln euro in 2022. Ook de jaren daarna lijkt 

het erop dat er een structurele compensatie volgt. Daarmee 

wordt het meerjarenperspectief een stuk positiever. 

Dit houdt voor ons in ieder geval in dat de lasten voor inwoners en 

ondernemers in de komende jaren niet verder mogen stijgen. We 

zijn al één van de duurste gemeentes! 

Dan wat beleidspunten om nog in te vullen: 

Er leeft het gevoel dat groenonderhoud onder de maat is. Dit 

wordt de komende 3 jaar bij-geplust uit de algemene reserve, 

maar naar de toekomst toe is er nog geen dekking voor dit 

onderhoudsniveau. 

Er moet nog een aantal beleidsonderdelen geharmoniseerd 

worden, budgetneutraal is daarbij het uitgangspunt. 

Verbouwing van het gemeentehuis en de inrichting van de 

raadszaal kennen financiële onzekerheden. Dit moet binnen het 

vastgestelde plafond van 12,8 mln gebeuren. 

Grote klus is het wegenonderhoud en het veiliger maken daarvan.  

Zie de aangenomen motie verkeersveiligheid Boutensteinse weg. 

Maar ook staat de verkeersontsluiting van Hellouw nog op de rol. 

Wat dat laatste betreft denken wij dat het verstandiger is om een 

verkeerskundige hier nog eens goed naar te laten kijken en samen 



met de inwoners een oplossing te vinden die door Hellouw zelf ook 

als oplossing wordt gezien. 

De functie van de ODR en het terughalen van de V-taken verdient 

maximale aandacht, en zo zijn er nog meer beleidsterreinen. 

Wij gaan als VVD voor kwaliteit. Liever een aantal florerende 

verenigingen, accommodaties en sociale voorzieningen met een 

gezonde financiële basis en maatschappelijke functie, dan veel 

van deze die moeite hebben om in stand te blijven. Wij zien de rol 

van onze gemeente als faciliterend,  meedenkend en 

voorwaardenscheppend. Initiatieven worden vanuit de inwoners 

aangedragen én gedragen. Zo creëren we een meer dynamisch 

accommodatie- en sport beleid, wat aansluit bij de behoefte van 

onze inwoners. Clustering is daarbij wat ons betreft een middel om 

dingen mogelijk te maken. 

De VVD is voor goed huisvesten van arbeidsmigranten. Huisvesting 

met veel personen in sociale woningen is onwenselijk. Goed 

georganiseerde huisvesting, onder verantwoording van het 

werkveld woonvoorzieningen en in samenwerking met de 

beheerder, gerealiseerd op eigen terrein. Of dit nu bij de agrariër 

is of bij een distributie centrum. De rol van de gemeente is hierbij 

faciliterend en voorwaarde scheppend. 

Het voorgenomen leerplichtbeleid door het volledig uitvoeren en 

in praktijk brengen door de leerplichtambtenaar van de 

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS methode) 

ondersteunen we. Dit sluit aan bij landelijk beleid. 

Op het voorgenomen participatiebeleid vragen we om tijdige 

vaststelling hiervan dit najaar, zodat de uitvoering geen vertraging 

oploopt. 

Wat het CPO-beleid betreft; versnellen, versnellen, versnellen! We 

zullen mede een amendement indienen om dat mogelijk te 

maken. Er is dringend behoefte aan. Dat geldt ook in het 

algemeen voor de woningbouw in onze kernen. Dit is essentieel. 

 



Op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit is het 

verstandig om mee te liften met het wegenonderhoud bij het 

herinrichten van verkeerssituaties. Dat scheelt in de kosten. 30-km 

zones kunnen op specifieke locaties een verbetering geven, maar 

we moeten oppassen met het lukraak verlagen van 50 naar 30 

km. Dit vereist namelijk ingrijpende aanpassingen aan de 

weginrichting. 

Zorgfraude, moet gewoon worden aangepakt. Misbruik van 

gemeenschapsgeld is stelen van degenen die dit geld moeten 

opbrengen. En dat is voor een deel de Nederlandse belasting 

betaler, maar ook onze inwoners die heus niet allemaal 

grootverdiener zijn, en soms ook hun baan en inkomen hebben 

zien verminderen. 

Het transformatiefonds is een sympathieke maatregel om jongeren 

te begeleiden. De VVD vraagt zich wel af hoe we resultaten 

hiervan op termijn in kaart gaan brengen. We vragen het college 

hier een voorstel voor te maken, zodat we als gemeenteraad de 

vorderingen kunnen volgen en beoordelen. 

We missen ambitie op ontwikkeling van onze lokale economie. Dit 

is op één of andere manier nog steeds een ondergeschoven 

kindje, onbegrijpelijk, helemaal gezien dat onze ondernemers 

moeten zien te herstellen van de gevolgen van de pandemie. Om 

tot een hoger ambitieniveau te kunnen komen, zullen we een 

motie indienen met als doel meer capaciteit in te kunnen zetten 

op economisch beleid. 

Dan zijn er nog de nodige zorgen omtrent de grondexploitaties. 

Verliezen zijn toch weer opgelopen. De exploitatie van 

Hondsgemet Noord (boekwaarde 14,5 mln) dreigt te stranden 

omdat ontsluiting een probleem vormt. Dit moet met spoed 

worden opgelost, samen met de regio en de provincie die hier 

ook een bijdrage aan moet leveren wat ons betreft. 

  



Met klem vragen we aandacht voor het “knelpunt” Waardenburg; 

intensivering van de spoorverbinding, de dijkversterking en de 

verbreding van de A2 brengen dit dorp danig in de knel. Trek 

samen met de inwoners op om goede oplossingen voor elkaar te 

krijgen! 

Tot slot merken wij op dat de externe inhuur te hoog is. Ons eigen 

apparaat dient zo snel mogelijk op orde te worden gebracht om 

zo onze inwoners en ondernemers optimaal van dienst te kunnen 

zijn tegen lagere kosten. Dichtbij en op maat. 

 

Dank u wel, voorzitter. 


