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1. Inleiding en achtergrond 
 
1.1. Waarom dit witboek? 
  
Bij de behandeling van het Coalitieakkoord op 2 januari 2013 heeft de PvdA-fractie 
bij monde van haar fractievoorzitter de toezegging gedaan in het voorjaar een 
Witboek Goeree-Overflakkee te presenteren. 
 
De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee is gestart met een begrotingstekort van 
ruim 6 miljoen euro. Hiermee zullen onze burgers en het maatschappelijk 
middenveld in hoge mate geconfronteerd worden. 
 
Juist daarom leek het ons van onschatbare waarde om de burgers en 
maatschappelijk middenveld te benaderen. Zij kunnen ons vertellen wat er leeft en 
wellicht leven er onder hen ideeën, waarmee de Raad haar voordeel kan doen. 
In de maanden januari en februari hebben wij een digitale enquête uitgezet. 
Via de lokale bladen hebben wij onze burgers uitgenodigd mee te denken over de 
toekomst van ons mooie eiland. In dit witboek hebben wij alle reacties gebundeld. 
 
 
1.2. Leeswijzer 
 
Wij hebben ons witboek als volgt opgebouwd: 

 in hoofdstuk 2 laten wij eerst zien op welke beleidsterreinen onze burgers 
het liefst niet zouden willen bezuinigen; daaraan gekoppeld geven wij onze 
partijvisie; 

 in hoofdstuk 3 laten wij eerst zien op welke beleidsterreinen onze burgers 
het liefst wel zouden willen bezuinigen; daaraan gekoppeld geven wij onze 
partijvisie; 

 In hoofdstuk 4 is een bijlage met (onverkort en ongecensureerd) alle gedane 
suggesties. 

 
 
1.3. Reacties 
 
Totaal hebben 198 mensen een keertje op www.WitboekGO.nl gekeken. Hiervan 
hebben 38 de moeite genomen om een reactie achter te laten. Op de vraag “Waarop 
kan de gemeente bezuinigen, zonder dat de dienstverlening naar burger, 
maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er op achteruit gaat?”, zijn 52 
suggesties gekomen. Op de vraag “Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat 
er minder bezuinigd hoeft te worden?”, zijn 40 suggesties gekomen. 
 
Wij zijn er trots op, dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om te reageren. 
Wij leiden hieruit af dat het leeft. De vele reacties sterken ons dan ook om nog 
harder door te gaan om Goeree-Overflakkee sterker en socialer te maken. 
 

Iedereen bedankt! 

http://www.witboekgo.nl/
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2. Onderzoek: niet bezuinigen 
 
2.1. Niet op bezuinigen  
 

 
 
Boven gemiddeld: 

 Onderwijs (61%) 

 Ouderen (53%) 

 Openbare Orde en Veiligheid (44%) 

 Sociale Zaken en Welzijn (42%) 

 Economie, Toerisme en Recreatie (36%) 
 
 
2.2. Visie PvdA  
 
2.2.1. Onderwijs  

Behoud en uitbreiding van goed onderwijs en opleidingen leveren banen op. De 
PvdA steunt alle initiatieven die leiden tot een kwalitatieve verbetering van het 
onderwijs op Goeree-Overflakkee. We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
voor de vestiging van een hogere of middelbare landbouwschool en 'energie'-
scholen. Verder gaat de aandacht uit naar opleidingen die aansluiten bij de 
werkgelegenheid in het Rotterdamse havengebied. Er is vraag naar goed opgeleide 
vakmensen. Ons eiland kan daarbij een belangrijke rol spelen als het gaat om 
opleiding en huisvesting. 
Het kan een oplossing zijn om vergrijzing tegen te gaan en jongeren aan ons eiland te 
blijven binden. 
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2.2.2. Ouderen 

Het aandeel van ouderen op Goeree-Overflakkee zal toenemen. Deze ouderen 
hebben een beter inkomen dan vroeger, zijn hoger opgeleid en blijven langer 
beweeglijk. Hier wil de PvdA op inspelen, door het afstemmen van bouwplannen en 
voorzieningen.  
 
Wij willen een zorgsector op maat. Wij willen de zorg activeren en stimuleren dat 
ouderen langer actief zijn. Wij willen ouderen betrekken bij vrijwilligerswerk en het 
verenigingsleven. Dat voorkomt vereenzaming en versterkt de vrijwilligersstructuur. 
Het publiek vervoer tussen de kernen willen we versterken door bijvoorbeeld een 
bus bestuurd door vrijwilligers. Wij accepteren geen tweedeling in de zorg naar rijk 
en arm, geschoold en niet geschoold. Zorg is voor iedereen, waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. 
 
Maar we snappen dat er nog wensen blijven. Misschien wilt u naar een groter of 
kleiner huis, een appartement, of een gezinswoning met tuin. Het kan ook zijn dat u 
graag in uw huidige huis wilt blijven wonen, maar dat er aanpassingen nodig zijn om 
het bijvoorbeeld levensloopbestendig te maken. De gemeente en de 
woningbouwverenigingen zullen op uw woonwensen moeten inspelen. Wij pleiten 
voor meer passende woningen voor senioren, gericht op kleinschalig wonen met 
passende zorg. 
 
2.2.3. Openbare orde en Veiligheid  

Verkeersveiligheid moeten we garanderen. Voor iedereen, maar vooral voor 
spelende kinderen. Het is nodig de regels streng te handhaven en ervoor te zorgen 
dat de 30 kilometerlimiet lastig te overschrijden is. Wij zijn voor de ontwikkeling van 
rotondes, maar geven de voorkeur aan meer fietspaden en fietstunnels. Zo houden 
we snel en langzaam verkeer gescheiden. 
 
Preventie van criminaliteit en handhaving van de openbare orde gaan hand in hand 
met meer blauw op straat. 
 
2.2.4. Sociale Zaken en Welzijn 

De PvdA vindt sociale zaken en welzijn een aandachtspunt dat boven de andere 
uitsteekt. Meer dan 50% van onze begroting wordt toegeschreven aan de sociale 
paragraaf. U kunt nog zo’n mooie woonomgeving hebben, fijn werk, makkelijk en 
snel busvervoer en voldoende ontspanning, dit betekent vrij weinig op het moment 
dat u ziek wordt, of er iets in uw leven verandert en er dringend hulp nodig is, of als 
u of iemand in uw omgeving lichamelijk of geestelijke beperkingen vertoont.  
Dienstverlening zou bij zorg centraal moeten staan. De gemeente heeft in het 
verleden verschillende zorgtaken toebedeeld gekregen en dat zal alleen maar 
toenemen. Als compensatie staan hier helaas te weinig financiële middelen 
tegenover. U bent voor vele zaken, zowel grote als kleine, afhankelijk van de 
gemeente. Juist daarom is het zo belangrijk dat de gemeente de dienstverlening aan 
haar inwoners hoog in het vaandel heeft staan.  
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Iedereen is wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Of verstrikt geraakt in 
stapels papierwerk en een enorme bureaucratie. Dat is verleden tijd, als het aan de 
PvdA ligt. U kunt op de manier die u het best uitkomt communiceren met de 
gemeente, via een vast serviceloket of digitaal. Of het nu gaat om het verkrijgen van 
een bouwvergunning, een scootmobiel of een bijstandsuitkering, u krijgt een 
oplossing op maat.  
 
Het is van belang dat u zelf actief bij de beslissingen over zorg betrokken bent. 
Immers, u weet zelf als geen ander waar u dringend behoefte aan heeft. De lijnen 
tussen u en de gemeente moeten kort zijn. De zorgsector, met een 
kwaliteitsziekenhuis als parel, ontwikkelt zich goed. Tegen de achtergrond van de 
vergrijzing biedt die sector werk en kansen op economische versterking.  
 
Kernwoorden zijn zorgvuldigheid, aandacht, bewaking en gezondheidszorg. Wij gaan 
zorgvuldig om met u en uw wensen. Wij geven u de aandacht en persoonlijke 
behandeling die u verdient. Wij waken over uw rechten en wij zorgen ervoor dat u 
krijgt waar u recht op heeft. En wij willen de gezondheidszorg op een zo hoog 
mogelijk peil krijgen. Zorgen voor “Zorg op Maat” en dichtbij huis is onze zorg. 
Mensen met een beperking mogen nooit buiten de boot vallen. 
 
2.2.5. Economie, recreatie en toerisme  

Goeree-Overflakkee heeft een uitstekende ligging en is sterk in sectoren als 
landbouw en visserij, transport, recreatie en toerisme, zorg en onderwijs, en het 
opwekken van duurzame energie. Maar het kan beter. Er zijn veel kansen en 
mogelijkheden. De nieuwe gemeente moet zich daar hard voor maken om deze om 
te zetten in daden die het welzijn vergroten.  
 
Ons eiland moet niet het slachtoffer worden van industriële groeizucht. Nee, wij 
zetten juist in op vergroening van het eiland: energiebesparing, een schone lucht, 
duurzame bouwmaterialen en het behoud van natuur en biodiversiteit. Dit is niet 
alleen pure noodzaak, maar het levert op termijn ook geld op.  
 
De kernen van Goeree-Overflakkee kennen een rijk verleden, zowel cultureel als 
economisch. Landbouw, visserij, transport en handel nemen traditioneel een 
belangrijke plaats in. Relaties in Nederland en overzee waren - en blijven - belangrijk. 
Meer en meer spelen ontwikkelingen in de rest van de wereld een rol van betekenis 
op de ontwikkelingen op ons eiland. De PvdA is een partij die zowel op mondiaal, 
Europees, nationaal als provinciaal niveau uitstekende netwerken heeft. Netwerken 
die deuren kunnen openen. Volksvertegenwoordigers voelen wat er lokaal speelt, en 
kunnen op elk niveau handelen. 
 
De gemeente kan een rol spelen in het tegemoetkomen aan uw recreatie- en 
ontspanningswensen. Een verscheidenheid aan belangrijke en aantrekkelijke vormen 
van recreatie moet aanwezig zijn. Niet alleen voor u, als bewoner van het eiland, 
maar ook voor de toeristen die jaar in jaar uit hier hun vakantie komen vieren. Wij 
onderstrepen het belang van (water)sport, net zoals de aanwezigheid van 
verenigingen waar u uw favoriete sport kunt beoefenen in teamverband.  
Natuurbeleving is een pijler voor ontspanning. Het eilandelijk landschap is 
ongelooflijk waardevol. Onze unieke kust, de rust die hier heerst, de prachtige 
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natuur en de ruimte die in overvloed aanwezig zijn, moeten gewaarborgd zijn en 
bewaard blijven voor huidige en toekomstige generaties. Vrijwilligerswerk is hierbij 
extra belangrijk. Op deze manier bent u zelf betrokken bij natuur- als 
cultuuractiviteiten. De lokale samenleving is gebaat bij het goed besteden van vrije 
tijd. Dit kan ervoor zorgen dat meer mensen bij ons komen ontspannen en van ons 
eiland komen genieten.  
 
Goeree-Overflakkee heeft de meeste zonne-uren van Nederland. Maar het kan ook 
regenen. Ook dan moet er vertier zijn. Denk aan een paintballruimte, een cartbaan, 
een bioscoop of een bowlingcentrum. 
De gemeente kan voor werkgelegenheid zorgen door werkzaamheden te laten 
uitvoeren door bedrijven op het eiland. Lokaal geld naar de lokale economie is hier 
dan ook ons motto.  
 
Wilt u als ondernemer starten met een B&B, een pannenkoekenhuis, een horeca 
gelegenheid of een bedrijf in de groene of agrarische sector, de transportsector, de 
visserij of de hightech sector? U bent van grote waarde als uw initiatief past op ons 
eiland. Wij willen Goeree-Overflakkee verduurzamen - en hiervan een competitieve 
industrietak maken. U kunt hier ook zelf van mee profiteren: wij willen dat de gelden 
die verdiend zijn met de productie van bijvoorbeeld windenergie terugkomen in uw 
eigen portemonnee.  
 
Belangrijk in de definitie van werk is de nadruk op krachten die gebundeld worden 
en betaalde arbeid die verricht wordt. Om dit zo goed mogelijk te faciliteren staan 
wij voor meer banen, met name in de horeca, recreatie, landbouw, visserij, transport 
en groene energie. De nieuwe gemeente kan haar bijdrage leveren door mee te 
denken en samen te werken met de ondernemers. Snelle en goede 
vergunningprocedures, informatievoorziening en promotie van het eiland zijn 
essentieel. Maar ook afstemming en samenwerking bevorderen de verschillende 
ontwikkelingen. Ze moeten elkaar aanvullen en versterken, niet overlappen. Voor 
ondernemers is ook continuïteit belangrijk. Een bedrijf dat zich hier vestigt en 
investeert mag weten waar het aan toe is. De plannen zijn in de afgelopen periode 
klaargelegd en gestart.  
 
De moderne nieuwe gemeente moet er, samen met andere overheden, voor zorgen 
dat we de komende jaren samenhangend doorwerken aan onze toekomst. 
 
Promotie van Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee heeft haar inwoners en 
gasten veel te bieden. De kernwaarden zijn: rustig, geborgen, ontspannend, nuchter, 
actief, gemoedelijk, natuurlijk en authentiek. Het eiland biedt veel buitenlucht en 
volop mogelijkheden om te herladen. In het Deltalandschap is een enorm potentieel 
voor toerisme en recreatie, en dus veel kansen voor deze sectoren. Als grootste van 
de Zuid-Hollandse eilanden biedt Goeree-Overflakkee bovendien volop ruimte. De 
PvdA wil het eiland op de kaart zetten en gaat een krachtige campagne voeren.  
Streekeigen producten Goeree-Overflakkee staat bekend om zijn landbouw- en 
visserijproducten van hoge kwaliteit. Wij willen deze producten van eigen bodem 
promoten. Dat heeft ook positieve effecten op de werkgelegenheid en het milieu.  
Lokale arbeidskrachten benutten Het is tijd voor een trendbreuk bij het uitbesteden 
van gemeentelijk werk. Wij willen niet langer gebruik maken van de diensten van 
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dure softwarehuizen en adviseurs in flitsende auto’s van buiten het eiland, maar 
zoveel mogelijk van de kennis op het eiland. 
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3. Onderzoek: wel bezuinigen 
  
3.1. Wel op bezuinigen 
 

 
 
Boven gemiddeld: 

 Gemeentelijke Organisatie (75%) 

 Kunst en Cultuur (64%) 

 Sport en Verenigingen (44%) 
 
 
3.2. Visie PvdA 
 
3.2.1. Gemeentelijke organisatie 

Iedereen is wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Of verstrikt geraakt in 
stapels papierwerk en een enorme bureaucratie. Dat is verleden tijd, als het aan de 
PvdA ligt. U kunt op de manier die u het best uitkomt communiceren met de 
gemeente, via een vast serviceloket of digitaal. Of het nu gaat om het verkrijgen van 
een bouwvergunning, een scootmobiel of een bijstandsuitkering, u krijgt een 
oplossing op maat.  
 
Het is van belang dat u zelf actief bij de beslissingen over zorg betrokken bent. 
Immers, u weet zelf als geen ander waar u dringend behoefte aan heeft. De lijnen 
tussen u en de gemeente moeten kort zijn.  
 



 

 

PvdA – Witboek Goeree-Overflakkee – april 2013  Pagina 10 van 20 

Minder bureaucratie. Wij nemen afstand van bureaucratie en bieden hulp waar hulp 
nodig is. Wij gaan mensen niet van het kastje naar de muur sturen. Wij stellen een 
formulierenbrigade in die iedereen helpt die dit nodig heeft. Eventueel zelfs aan huis. 
 
3.2.2. Kunst en cultuur 

De PvdA heeft in diverse gemeenten aan de wieg gestaan van vele dorpsraden. 
Dorpsraden die onze volksvertegenwoordigers adviseren in belangrijke kwesties, 
maar ook dorpsraden die zelf het initiatief nemen.  
 
De PvdA wil per kern een gemeenschapspunt. Bijvoorbeeld door bestaande centra 
aan te passen. Het cultuurhuus is meer dan een wijkgebouw, meer dan een 
bibliotheek, meer dan een museum en meer dan een gemeentelijk servicepunt. Het 
is een plaats waar de dorpsraad kan vergaderen, waar presentaties kunnen 
plaatsvinden. Er is een koffiebar, men kan er een cursus volgen. Het is ook een 
ruimte waar culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied 
van fotografie, mode, kunst en multimedia, of een permanente tentoonstelling over 
wat voor onderwerp dan ook. Het cultuurhuus is voor de inwoners en door de 
inwoners, een ontmoetingsplaats, vergaderruimte, dorpsmuseum en gemeentelijk 
servicepunt. Het is ook een plaats waar gasten ontvangen kunnen worden als een 
soort lokaal 'gemeentehuus'. We gaan investeren in bestaande voorzieningen of 
bouwen nieuwe. 
 
3.2.3. Sport en Verenigingen 

Verenigingen krijgen bij ons alle aandacht. Waar wij kunnen zullen we verenigingen 
ondersteunen. Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. 
 
Zwembaden hebben een zeer belangrijke functie binnen de gemeenschap als 
recreatie- en sportcentrum. In een leefomgeving met veel water, zoals de onze, is 
het is ook belangrijk dat een kind leert zwemmen. De kosten zijn echter hoog. Om de 
drie huidige zwembaden in de toekomst te behouden, zullen de zwembaden moeten 
gaan samenwerken en is meer efficiëntie nodig. 
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4. Suggesties voor bezuinigingen 
 
Hieronder zijn alle antwoorden weergegeven op de vraag: 
Waarop kan de gemeente bezuinigen, zonder dat de dienstverlening naar burger, 
maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er op achteruit gaat? 
 
Voor de leesbaarheid hebben wij de suggesties geordend naar hoofdonderwerpen. 
 
 
4.1. Gemeentelijk organisatie 
 
Meer digitale dienstverlening. 
 
Langer werken voor het zelfde salaris en geen bonussen meer uit delen aan 
burgemeesters en ambtenaren. 
 
Geen nieuw gemeentehuis. Er is genoeg lege kantoorruimte beschikbaar op het 
eiland en maak optimaal gebruik van internet dienstverlening (kijk naar gemeente 
Molenwaard). Verder hoeven ook niet alle ambtenaren in 1 gebouw te zitten en ook 
niet per se in het centrum van een plaats. 
 
Platte organisatiestructuur gemeente, korte lijnen, snellere communicatie. 
= Vooruitgang voor bedrijfsleven en burgers. 
 
Directie Binnenhof. 
 
Onnodig nieuw benoemde topambtenaren zoals secretaris en griffier. 
 
Verkoop van oude gemeentehuizen. 
 
Minder ambtenaren in dienst houden. 
 
Betere computersystemen die voor minder FTE zorgen. Digitalisering aanvragen div. 
documenten/vergunningen. 
 
Op hun salaris dat moet naar beneden is veels en veels te hoog, genoeg is genoeg en 
top nu maar eens met dat graaien wat iedereen zo graag doet bij de hoge heren dat 
het heel erg maar niemand doet er wat aan ze zijn wel gek om hun straatje schoon te 
vegen stel je voor dat kan toch niet? 
 
Aankopen zoals gebouwen, grond e.d. 
 
Onnodige verbouwingen enz. 
 
Brandweer centraal opstellen en van alle korpsen er vier korpsen maken verdeeld 
over het Eiland. 
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Minder ambtenaren, er zijn nu net zoveel ambtenaren als voor de samenvoeging. Dit 
moet een verdubbeling van functies tot gevolg hebben. 
 
In snel tempo gebouwen afstoten die functioneel niet meer gebruikt worden. 
 
Efficiënter werken, minder bureaucratie. 
 
Goed en gedegen onderzoek over projecten die in de toekomst vermoedelijk alleen 
maar geld kosten. 
 
Er zijn door de grote gemeente heel veel ambtenaren (over). Lijkt me dat daar velen 
van kunnen verdwijnen. 
 
De helft van de mensen die nu uit haar neus zitten te eten naar huis toe sturen. 
In de 10 jaar die ik nu binnen gemeentelijke overheden werk voor met name sociale 
zaken, ben ik van mening dat in de uitvoeringskosten een slag te slaan is. Door het 
meer of minder automatiseren van frequente processen, wegleggen van processen 
bij externen, kan op de uitvoeringskosten van de lagere overheden voornamelijk op 
loonkosten worden bezuinigd ZONDER dat dit ten koste hoeft te gaan aan de 
dienstverlening naar de burger. Voorop gesteld dat mijn ervaringsvlak met name ligt 
bij de uitvoering op vlak van sociale zaken, maar ik maak me sterk dat het ook bij 
andere gemeentelijke afdelingen veel efficiënter kan. 
 
Gemeentelijke organisatie. 400 ambtenaren voor een gemeente van 45000 inwoners 
is 150 ambtenaren te veel. 
 
Ik heb een overzicht van de salarissen gezien en dit slaat echt nergens op t.o.v. een 
vergelijkbare gemeente. Het personeel heeft drie jaar baan- en salarisgarantie maar 
hier moet je niets van aantrekken. Personeel dat niet presteert of boventallig is via 
outplacement z.s.m. laten afvloeien. Dit geeft wel een tijdje onrust maar is beter dan 
langdurig 'pappen en nathouden. Dit is op korte termijn de enige remedie want 
belastingverhogingen worden niet getolereerd. Ik zie de bezuinigingen in mijn eigen 
organisatie en dit helpt echt! 
 
Alle ambtenaren opnieuw laten solliciteren met verantwoording van hun 
werkzaamheden (ondersteund) door onafhankelijke adviseurs. 
 
Een goed voorbeeld naar de samenleving is, de vergoedingen voor burgemeester en 
wethouders en raadsleden te halveren. De auto moet door iedere burger zelf 
gefinancierd worden dus ook het gemeentebestuur. Verder zijn er natuurlijk veel 
ingesleten dingen zoals uit eten gaan op kosten van de gemeenschap etc. 
 
Dienstverlening moet niet slecht worden maar je moet het niet overdrijven. Daar 
wordt nu wel eens teveel over gesproken. 
 
Door de overkill aan wethouders te dimmen. 
 
Laatst las ik in het plaatselijke krantje dat ideeën welkom waren voor het financiële 
plaatje van de gemeente. Elke dag fiets ik langs het mooie gemeentehuis in Oude 
Tonge helemaal leeg. Het bracht mij op het idee of het niet mogelijk is alle drie de 
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basisscholen hier onder te brengen ieder met hun eigen identiteit. De investeringen 
die hiervoor nodig zijn zouden betaald kunnen worden door verkoop van de huidige 
scholen. b.v. Het Startblok prima voor parkeerplaatsen nieuwe Ebbe en Vloed, 
Nobelear voor vrije sector woningen en De Bron muziek en de al bestaande 
kleuteropvang. 
Op lange termijn kan dit alleen maar heel veel voordelen opleveren. (bijv energie) 
Door het aanstellen van een conciërge die alles in goede banen leidt moet dit te 
doen zijn. Parkeerproblemen bij de school in een keer opgelost. 
Wat te denken van de afstand naar de sporthal veel veiliger en korter. Zo zijn er nog 
wel wat voordelen. Waar een wil is, is een weg en zal op lange termijn mijns inziens 
heel veel voordelen opleveren. 
 
 
4.2. Openbare ruimte 
 
Minder straatlantaarns aan. Bijvoorbeeld een aan, een uit, zodat er toch nog genoeg 
licht is. 
 
Stel een prioriteitenlijst op. Waar moet echt geld aan worden uitgegeven? En wat 
niet per se? Zeg vaker nee. Is het bijvoorbeeld zinvol om een nog goed begaanbare 
weg te vervangen? Of is het wel geld waard om de strepen bij parkeervakken bij te 
kleuren? Dat kost geld, maar de burgers schieten er niet veel mee op. 
 
Maak de gemeentetuinen zo dat ze weinig onderhoud nodig hebben. 
In een normaal huishouden zorg je er toch ook voor dat er iedere maand niet meer 
wordt uitgegeven dan erin komt? Bekijk hoeveel geld je per maand kan besteden en 
verdeel dat over projecten. Is er ergens minder geld voor beschikbaar? Pech! In een 
huishouden kan ook niet alles. 
 
Niet langs elkaar heen werken, zoals de renovatie in Nieuwe-Tonge. Burgemeester 
Overdorp en de Generaal Snijderstraat. 
 
Het in de zomer aan brengen van een slijtlaag op wegen zodat het in de 
wintermaanden niet kapot vriest. 
 
Kleine dingetjes: de bloemperken laten adopteren door de 
dorpsvolkstuinverenigingen (let wel, de tulpen, geraniums, viooltjes e.d. niet het 
schoffelen). Een stoeptegel verstrekken aan hen die toezeggen zelf hun onkruid voor 
de deur te verwijderen. Bejaarden- en scholierenvervoer vrijwillig laten uitvoeren 
door vitale senioren. 
 
Sinds 1 januari is de groenvoorziening van de Webego opgeheven en heeft de 
buitendienst (groen)van de gemeente dus wat meer werknemers erbij. Daardoor kan 
de onkruidbestrijding met het dure Round up( Glyfosaat staat toch al ter discussie 
vanwege het schadelijke effect op de natuur en drinkwatervoorziening) achterwege 
blijven en zelfs verboden worden. Er zijn in Nederland wel meer gemeentes waar het 
middel in de groenvoorziening niet meer gebruikt wordt. 
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De aanleg die nu komt in de Julianastraat met die tramrailsen dit is geheel overbodig 
en bovendien gevaarlijk i.v.m fietsen die in de rails komen denk daar eens aan en 
help dit te voorkomen nu. 
 
Niet alle stedebouwkundige bureaus leveren goed werk. Slecht werk van deze 
bureaus leiden tot rechtszaken, die weer tot hoge rekeningen leiden. Dit geeft twee 
mogelijkheden tot bezuinigen. 1] weer heel kritisch op de kwaliteit van de 
stedebouwkundige bureaus (de gemeente Tholen schijnt hiermee op kosten te zijn 
gekomen), 2] Kijk eens kritisch naar de advocaatkosten. Ook hier moet winst te halen 
zijn. Een vermindering van procedures zorgt voor minder frictie met de burgers en 
minder uitgaven voor procedures. 
 
Er ligt een besluit van de gemeente om zes grote lantaarns te plaatsen aan de 
“Onderberm” te Langstraat. Tegen we wens van praktisch allee bewoners aldaar. Dit 
gaat om tienduizenden euro’s. In feite is dit besluit eenzijdig genomen door 
voormalig wethouder de heer Heintjes. Gegronde bezwaren zijn al meerdere malen 
ingediend door bijna alle bewoners alhier. 
Mijn idee is dus dit besluit ongegrond te verklaren. 
 
 
4.3. Kunst en cultuur 
 
Minder subsidies verstrekken aan nutteloze kunst. 
 
Allerlei culturele onzin. 
 
De dure kunststukken in Middelharnis. 
 
Kunstdagen Goedereede, feestje van <naam weggelaten ivm privacy>. Tenzij er meer 
inbreng komt van eigen burgers die iets in de kunst doen al dan niet met een 
diploma. Eigen burgers mogen niets tentoonstellen. Geen subsidie voor de vrienden 
van <naam weggelaten ivm privacy>. 
 
 
4.4. Sociale zaken, zorg, sport en welzijn. 
 
Bezuinig op kinderopvang. Laat de ouder(s) meer betalen uit eigen zak. 
Ook alleenstaande moeders niet zomaar geld toestoppen voor een vakantie naar 
Turkije. Dit is waargebeurd in Ouddorp. Werken is wat de beurs doet sterken. Ik 
moet ook werken voor mijn vakantie. Zit je krap bij kas? Ga dan op vakantie in 
Zeeland. 
 
Minder sportvelden aanleggen en onderhouden. 
 
 
4.5. Financien, belastingen en heffingen 
 
Minder belasting heffen voor minder gemeentetaken. Geef burgers de ruimte zaken 
in eigen beheer te ondernemen. 
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Meestal wordt de post onvoorzien op 10%. Gesteld verlagen naar 3% hiermee wordt 
lucht uit de begroting gehaald en kost niets. 
 
De kaasschaafmethode lijkt mij het beste. Bij bezuiniging op onderdelen speelt de 
persoonlijke voorkeur mee. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat christelijke 
instellingen de dans ontspringen, gezien de samenstelling van het gemeentebestuur. 
 
Doel moet zijn dat >90% van alle investeringen geld moeten genereren. 
 
Toezicht op financiën, Binnenhof, de Staver. 
 
En in tijden van krapte gaf mijn oma altijd de simpele stelregel: eerste het nodige, 
dan het nuttige en daarna pas het aangename. Met deze regel zouden de keuzes 
voor het al dan niet doorvoeren van besluiten kunnen worden getoetst. 
 
Strenger toezien op de uitgaande geldstromen. Bij verstrekken van subsidies moeten 
prestatieafspraken worden gemaakt met daarin ook opgenomen een 
inspanningsverplichting van de ontvangende partij. Verantwoording dient te worden 
afgelegd en ook door de gemeente geëist. Sanctie is terughalen dan wel inhouden 
van toekomstige gelden. Er loopt een rechtszaak met de gemeente Breda als pp met 
ook als inzet subsidie vs prestatie. Die zaak iig volgen. 
Bij aanbestedingen moet worden bedongen dat geen meerkosten zullen worden 
geaccepteerd; overschrijdingen zijn voor rekening en risico van de aanbesteder, niet 
voor de gemeente. 
Per 1 april as. gelden nieuwe regels voor aanbesteding waarbij oa wordt geregeld: 
- (inhoudelijke) kwaliteitseisen aan zowel de aanbesteder als aan uitgevoerde 
werkzaamheden; 
- de social return van het werk moet aangetoond; 
- beoordeling / gunning obv past performances. 
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5. Suggesties meer inkomsten 
 
Hieronder zijn alle antwoorden weergegeven op de vraag: 
Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat er minder bezuinigd hoeft te 
worden? 
 
Voor de leesbaarheid hebben wij de suggesties geordend naar hoofdonderwerpen. 
 
 
5.1. Gemeentelijke organisatie 
 
Ambtenaren in de ww. 
 
Kijk eerst waar je kan bezuinigen voor de burgers weer op moeten draaien voor 
andermans geknoei (niet persoonlijk opvatten). 
 
Salarissen in te leveren en dat van af € 40.000. Uit onder zoek is gebleken dat 
niemand gelukkiger wordt als men meer verdiend. Hier over na denken en tevens de 
werklozen aan het werk zetten voor het geld wat ze krijgen doen ze tenminste nog 
nuttig werk in plaats handjes op te houden. 
 
Meer uitbesteden. 
 
Geen dure externe bureaus inhuren wat in eigen beheer kan, wat tonnen scheelt. 
 
De burger niet tegen werken maar mee werken, vergunningen enz. 
 
Volgens planning werken en geen top functionarissen met top salarissen. 
 
Hoe veel x verbouwen ze het gemeentehuis? Nog wat veel geld kost? Scheelt OZB 
wat omlaag kan i.p.v. omhoog. 
 
De raadsleden niet zoveel geld elke maand geven omdat ze raadslid zijn. 
 
Ze hadden nooit een gemeente moeten maken. Nu kunnen wij op draaien voor de 
rest van het eiland. 
 
Het is natuurlijk al een gepasseerd station, maar de (ver)bouw van een 
gemeentehuis in Middelharnis is je reinste kapitaalvernietiging als er nog 
verschillende gemeentehuizen ongebruikt leeg staan. De simpelste oplossing zou 
verhuur van de panden zijn die inkomsten zouden kunnen genereren deels tbv de 
eilandelijke begroting. 
 
Overbodige huisvesting wegdoen en gebruik maken van bestaande gemeentelijke 
gebouwen. 
 
Feestjes en uitjes afschaffen. Kijken of er echt dingen nodig zijn, geen onnodige 
uitgaven. Geen nieuw gemeentehuis. Geld besteden waar het voor bestemd is. 
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Ambtenaren worden door de gemeenschap onderhouden, ze weten niet wat 
verdienen is. 
 
Minder raadsleden, minder wethouders, minder vergaderen en meer doen. 
Al die kleine partijen er uit ze praten als een kip zonder kop. 
 
 
5.2. Openbare ruimte 
 
Betaald parkeren strand. 
 
Zorgen dat de plannen Eleos-Atrium versnelt doorgang krijgen = verbetering zorg kop 
van Goeree. 
 
Zorg voor verbetering aansluiting Oostflakkee met snelweg (R'dam- Roosendaal). 
 
Zorg dat het centrum van Ouddorp er weer snel mooi uitziet, nu zullen veel toeristen 
Ouddorp wijken door chaotisch centrum!! 
 
Promoot dan voor meer industrie Oostflakkee. 
 
Weer terug gaan naar eigen grondbeleid voor woningbouw. 
 
Gemeentelijke accommodaties 'verzelfstandigen'. Daarnaast veel 'buitenwerk' zoals 
groenvoorziening, begraafplaatsen en riolering uitbesteden aan bedrijven die dit veel 
voordeliger en efficiënter kunnen. 
 
Een grote post is een verschuiving in het onderhoud wegen. Er wordt voorgesteld 
om in de eerste twee jaar ruim een ton of meer te besparen door uitstel van 
werkzaamheden en dit in de volgende twee jaar in te halen. Per saldo niet minder 
geld voor onderhoud wegen maar door slim te plannen kunnen in de komende twee 
jaar deze besparingen worden gerealiseerd. 
 
Een opvallende post is de bezuiniging op het Groenonderhoud. Deze post is altijd 
kritisch in dit dorp met zijn vele groen en met zijn vele groenliefhebbers die dit ook 
nauwlettend in de gaten hebben. Op beiden mogen we trots zijn, zowel op het 
uitgebreide groen als op de kritische volgers en liefhebbers hiervan. Kan er dan wel 
bezuinigd worden? Ja, en nog wel zonder dat de beeldkwaliteit in het geding komt. 
Door groen om te vormen van onderhoudsintensief naar onderhoudsvriendelijk kan 
er structureel op het onderhoud worden bespaard. 
 
 
5.3. Sociale zaken, zorg, sport en welzijn, 
 
Snellere en betere eerstelijns gezondheidszorg. Indirect levert dit uiteindelijk minder 
kosten voor Zorg & Welzijn op. 
 
Evenementenvergunningen gingen in Oostflakkee gepaard met de eis om een 
beveiligingsbedrijf in te schakelen. Dit is voor gratis toegankelijke evenementen niet 
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op te brengen dus ging er een subsidieverzoek van gelijke orde naar het 
welzijnsfonds. 
 
 
5.4. Financien, belastingen en heffingen 
 
Toeristenbelasting omhoog, Havengeld. 
 
De toeristenbelasting aanpassen aan de gemeente Schouwen-Duiveland hiermee 
wordt al snel 500.000 euro verdiend. 
 
Bijvoorbeeld bij evenementen, tentoonstellingen e.d. de tarieven verhogen. 
 
Schoorsteenbelasting in voeren. Ik kan s avonds niet naar buiten en ramen open 
zetten. Gaat helemaal niet. Alle open haarden vervuilen zoveel, dat hier winst uit te 
halen valt. Denk aan het milieu. 
 
Slim besparen = slim plannen. 
 
Crowdfunding. 
Crowdfunding wordt in toenemende toegepast, omdat de banken moeilijker 
kredieten kunnen/mogen verstrekken. Crowdfunding is een interessant alternatief, 
omdat: 

1. het voor investeerders profijtelijker is dan vele andere beleggingen 
2. geringe kosten te benaderen en een transactie aan te gaan. In dit verband is 

het zeer aanbevelenswaardig kennis te maken met het grootste 
crowdplatform van Nederland, www.geldvoorelkaar.nl. Dit platform 
opereert onder auspiciën van de AFM. Zie ook in Trouw van woensdag 12 
december jl.: Crowdfunding als bron van financiering… 

3. investeerders bereid zijn tegen een rente van 4,5% te beleggen in zonne-
energie op voorwaarde dat de risico’s gering zijn of afgedekt worden d.m.v. 
een gemeentegarantie. 

NB.Crowdfunding kan ook voor verenigingen en stichtingen zeer profijtelijk zijn. 
Tot slot hoop ik dat de Gemeente Goeree-Overflakkee serieus de mogelijkheden 
onderzoekt of er serieus geld te verdienen is met het verbreiden van zonnepanelen 
d.m.v. het inzetten van geld, menskracht, goede regelgeving, coördinatie en 
promotieactiviteiten. Naast de gemeentelijke schatkist kan dit zeker ten voordele 
zijn voor de werkgelegenheid, het milieu en het imago van onze gemeente. 
 
De gemeente kan zich niet als marktpartij opstellen met het oog op 
concurrentievervalsing. Wat de gemeente incidenteel wel kan doen in de winterse 
situatie van sneeuw en ijs is, op verzoek, de parkeerruimte en eventueel de niet 
doorgaande wegen daarnaar toe leidend, sneeuwvrij maken voor bedrijven, scholen, 
verenigingen ed. Tegen een vergoeding. Bestaande gespecialiseerde marktpartijen 
zijn er niet en zullen hier niet door worden verdrongen. 
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5.5. Eilandpromotie, toerisme en recreatie 
 
Promoot Ouddorp , zorg dat Ouddorp Duin gerealiseerd wordt, dit levert meer 
toeristen op en dus hogere opbrengst Toeristenbelasting. Promoot ook via VVV 
(gebeurt ook al!). 
 
Een koopzondag invoeren. 
 
Recreatiemogelijkheden uitbreiden, OOK OP ZONDAG !! 
 
Door heffing te vragen voor het gebruik van de recreatievoorzieningen op de 
Brouwersdam en omstreken. Dit door het plaatsen van een soortement van parkeer 
betaal paal. Betaling moet dan alleen met chipknip of pin gebeuren, om vandalisme 
te voorkomen. Net als bij parkeren betaalbewijs op het dashboard van de auto. 
 
Om de recreatie(lees inkomen genereren) te bevorderen moeten er (overdekte) 
recreatievoorzieningen komen in de buurt van de Brouwersdam (eventueel in 
samenwerking met Port Zelande en Klepperstee), dusdanig dat de bewoners van de 
gemeentes er geen last van hebben. 
 
Bevordering toerisme. 
 
 
5.6. Energie en duurzaamheid 
 
Zorgen dat Goeree-Overflakkee op energiegebied zelfvoorzienend wordt en energie 
kan gaan verkopen. We hebben veel wind en water en ook flink wat zonuren. Maar 
het kan verder gaan. Een zeer mooi voorbeeld is het Deense eiland Samsø !! 
 
Investeren in duurzame energie. 
 
Bezuinigen investeren hand-in-hand. 
Bezuinigd kan er altijd wel, want als men alle uitgaven nader beschouwt, zal blijken 
dat bepaalde uitgaven niet passen bij de huidige tijd. Echter nieuwe investeringen 
dienen niet achterwege te blijven. 
Investeer in kansen, 

 die passen bij Goeree-Overflakkee, 

 die aansluiten bij landelijk beleid, 

 die naar de toekomst toe in toenemende mate profijtelijk zullen blijken te 
zijn, 

 die bovendien bijdragen aan een goed leefmilieu. 
Kortom: Investeer in groene energie! Hoe? 

1. Plaats op de daken van alle gemeentelijke gebouwen zonnecollectoren. 
2. Bevorder dat alle scholen en instellingen maximaal voorzien worden van 

zonnecollectoren. 
3. Bevorder dat alle flats volledig overgaan op zonne-energie. 
4. Laat particulieren mee profiteren van centrale inkoop, centrale expertise etc. 
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5. Bestudeer of financiering via crowdfunding al dan niet onder 
gemeentegarantie ook voor Goeree-Overflakkee interessant kan zijn. 

6. Bundel de expertise, aanwezig bij Gemeentewerken, Bouwverenigingen, 
Deltawind, Flakkees bedrijfsleven, particulieren. 

 
 


