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Hallo Partijgenoten, 
Helaas toont de lokale pers minder interesse voor de lokale politiek en zeker voor 
oppositiepartijen, hoewel wij als PvdA regelmatig in het nieuws komen, maar dat 
houdt niet in dat er geen belangrijke besluiten genomen zijn. Jullie fractie heeft de 
afgelopen maanden ook zeker niet stilgezeten. Vanaf de publieke tribune en zelfs 
vanuit het ambtenarenkorps kregen we waardering over de manier waarop wij als 
PvdA oppositie voeren: kritisch, constructief, goed gedocumenteerd, met respect en 
sterk in het debat. Tijdens een schorsing bij de begrotingsbehandeling zei een 
hogere ambtenaar tegen mij: “Jullie voeren goede oppositie, jullie maken indruk, 
jammer dat het debat niet echt op gang wil komen!” 
 
In dat laatste had die persoon gelijk. Het debat vindt veelal plaats in de 
fractiekamers. Tijdens de raadsvergaderingen vindt weinig herziening plaats van 
vooringenomen standpunten. Toch heeft een aantal van onze voorstellen het de 
afgelopen periode gehaald.  
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Kadernota 2014 
In juni moesten de kaders voor de begroting worden vastgesteld. In de wetenschap 
dat tot 2016 de begroting voor €13 miljoen moet worden omgebogen heeft de fractie 
een amendement over “niet op te vullen vacatures” en een motie tot “het oprichten 
van gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf” verworpen zien worden. Uiteindelijk heeft de 
fractie wel ingestemd met de Kadernota 2014 onder voorbehoud dat er in de 
definitieve begroting een goede risicoparagraaf zou komen. Dit werd toegezegd. 
Uiteindelijk is de raad geconfronteerd met een tekort van €13 miljoen, terwijl op 2 
januari nog gesproken werd van ruim €5 miljoen. Wij vragen ons af welke lijken er 
nog uit de kast komen. Nog steeds weten wij niet hoe het met onze accommodaties 
zit en met de bezittingen van gemeentelijke gronden. Ook sluit het College andere 
tegenvallers niet uit.  
 
Motie m.b.t. onkruidbestrijding 
Per november 2015 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals 
Roundup, verboden. In een motie wilde de PvdA fractie het College aanzetten om zo 
snel mogelijk over te gaan tot milieuvriendelijk bestrijding van onkruid. Met de 
toezegging van wethouder Van de Vlugt, om zo snel mogelijk met een actieplan te 
komen, hebben wij de motie ingetrokken.  
 
Erfgoed- Cultuurbeleid 
Als PvdA dragen wij cultuur en cultureel erfgoed een warm hart toe. We merken in de 
raad dat voor cultureel erfgoed de andere partijen ook warm lopen. Bij cultuur in al 
zijn verschijningsvormen ontmoeten we helaas meer tegenstand. 
Het eerste geproduceerde beleidsstuk op terrein van cultuur van de nieuwe 
gemeente was meer een slecht gelukte inventarisatie dan dat het al veel nieuws te 
melden had. Er staan veel uren gemeld waarin de ambtenaar cultuur zich moet gaan 
buigen over het schrijven stukken, maar geeft weinig inspiratie richting het veld. 
Jammer! 
 
De PvdA heeft de discussie over “welke/wat voor gemeente we willen zijn” opnieuw 
aan de orde gesteld bij dit onderwerp. De cultuurnetwerker en de cultuurcoach zijn nl. 
niet meer in dienst van de welzijnsorganisatie (Swo/Companen, tegenwoordig: Fier), 
maar rechtstreeks in dienst van de gemeente GO. Dat vinden wij een vreemde move 
en een trendbreuk met het verleden. Liever zien wij een dergelijke functie in het veld 
zelf plaatsvinden, maar …zowel de wethouder als de andere partijen hadden hier 
minder moeite mee.  
 
 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL407NL408&biw=1600&bih=750&tbm=isch&tbnid=VsBNNtDE5oEssM:&imgrefurl=http://www.goeree-overflakkee.nl/gemeente/gemeentenieuws_41291/item/openbare-raadsvergadering-3-oktober-2013_29437.html&docid=yG-J25NNLK__VM&imgurl=http://www.goeree-overflakkee.nl/plaat.php?fileid=4241&f=ec4ada4f11fcf7b3a78434b6aafc860ed3e321ed2693667f283c6cc761ead428267d66610228c2cc897128bbd309b2f9f0ac86f684a08f6c16a83e6f507d5dff&w=300&h=200&ei=qMCxUrSEC8ml0QXYtIBA&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=160&tbnw=218&start=47&ndsp=26&ved=1t:429,r:58,s:0&tx=125&ty=74
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Groenzone bedrijventerrein Oude-Tonge 
De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de beloofde groenzone bij het 
bedrijven-errein in Oude-Tonge. 
Het regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge kent een hoogwaardig 
beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt melding gemaakt van de aanleg van waterpartijen, 
fietspaden en groenzones in een parkachtige setting. Momenteel gaan de 
ontwikkelingen in dit gebied, onder invloed van de crisis langzaam. Aan de 
aankleding van de buitenruimte wordt nagenoeg geen aandacht besteed door de 
CV/BV.  
 
Op brieven van burgers die in deze omgeving wonen wordt niet serieus ingegaan. 
Terwijl deze zelfde burgers jaren geleden al beloofd is om een beschermende 
bomenrij tegen lawaaioverlast aan te leggen. De PvdA heeft erop aangedrongen bij 
het college om bij de ontwikkelingsmaatschappij aan te dringen op uitvoering. Dit is 
burgers toegezegd, maar ook de leefomgeving zal hier baat van hebben. 
We hebben een toezegging gekregen van de wethouder, maar tot op heden staat dit 
punt op de actielijst van de raad en is nog niet overgegaan tot uitvoering. 
 
Startnotitie Passend Onderwijs 
De wet op het passend onderwijs maakt schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk 
verantwoordelijk voor alle kinderen die onderwijs nodig hebben. Onder de mooie titel: 
“geen kind het eiland af” wil het hele veld ervoor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk 
de zorg dichtbij op de eigen school krijgen. Een mooi streven! 
 
Bij de behandeling van dit onderwerp heeft de PvdA grote zorgen naar voren 
gebracht over de huidige onderwijssituatie op het eiland: ieder dorp heeft 2 of 3 
scholen met wisselende denominatie. Door de krimp dalen de leerlingaantallen. Het 
in stand houden van zoveel scholen kost veel geld en komt de specialistische 
leerlingenzorg niet ten goede. De andere fracties hebben de PvdA gevraagd om de 
zorgen hierover aan het papier toe te vertrouwen, zodat er gezamenlijk over 
gesproken kon worden. Dat is gebeurd. 
 
In de oordeelsvormende fase heeft de PvdA een motie ingediend waarin opgeroepen 
wordt om visie te ontwikkelen op leefbaarheid per kern. Meer specifiek gesteld: 
Hoeveel basisonderwijs is gewenst per kern? Wat is houdbaar en kwalitatief 
verantwoord op de langere termijn met onze dalende leerling prognoses? 
Aan deze motie zijn door alle partijen positieve woorden gewijd. Een beetje zuur is 
dan, dat hij helaas alleen door de oppositiepartijen gesteund werd. Het stimuleren 
van samenwerking tussen denominaties is voor velen nog een brug te ver. Men 
waagt zich daar liever niet aan. Men wil zelfs niet weten wat het allemaal extra gaat 
kosten. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de stijgende kosten van het 
leerlingenvervoer, die Passend Onderwijs met zich zullen meebrengen. Ook de 
huisvesting van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zal onder de loep 
moeten worden genomen. 
Jammer, maar de PvdA heeft veel positieve reacties gekregen op het aanzwengelen 
van deze discussie. Dus: waar mogelijk zullen wij zeker opnieuw dit onderwerp op de 
agenda plaatsen! 
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Kadernota Jeugd 
In september is door de raad de Kadernota Decentralisatie Jeugdzorg vastgesteld. 
Omdat de Jeugdzorg op lokaal niveau moeilijk te organiseren valt, is het noodzakelijk 
dat er op het gebied van Jeugdzorg bovenlokale afspraken gemaakt moeten worden. 
De Raad stond voor de keuze aansluiting te zoeken bij Zeeland of bij Rijnmond.  
 
Raadsbreed was men van mening dat aansluiting bij GGZ Rijnmond de beste optie 
is. Wij hebben wel onze zorgen uitgesproken over de financiële gevolgen van dit 
traject, aangezien het Rijk 15% bezuinigd op Jeugdzorg en nog eens 25% op de 
AWBZ, die langzaam verdwijnt. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee betekent dit 
een aderlating van €1,2 miljoen. Wethouder De Jong heeft in zijn beantwoording 
aangegeven, dat hij bij Rijnmond alleen de noodzakelijke pakketten van 
dienstverlening gaat inkopen. Belangrijk is het voor de PvdA-fractie, dat wij de vinger 
aan de pols blijven houden. Aansluiten bij de GGZ Rijnmond is uiteindelijk instappen 
in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Als raadsfractie kun je weinig invloed 
uitoefenen op het beleid. Het voelt een beetje als weggeven. 

 
Nota Sportbeleid 
In september is ook de Nota Sportbeleid de Raad gepasseerd. De nota getuigd van 
weinig ambitie. Uit de begrotingsbehandeling bleek ook, dat op verenigingssubsidies 
€200.000,- bezuinigd zal worden. Op onze opmerkingen, dat onze verenigingen “het 
cement van onze samenleving” zijn, kregen wij de handen niet op elkaar. Wij hebben 
nog wel gepleit voor het oprichten van een sportraad en voor een alcoholbeleid voor 
sportkantines. 
 
Blauwe papiercontainers 
De voormalige gemeente Middelharnis heeft enige jarengeleden de blauwe 
papiercontainer ingevoerd. In het kader van de harmonisatie heeft het College 
voorgesteld om nu op het gehele eiland over te gaan op de blauwe container. Onze 
fractie ziet dat wel zitten, hoewel er ook nog wel wat bedenkingen zijn. Veel 
verenigingen halen nu nog papier op om daarmee de clubkas aan te vullen. Het 
college heeft een verdeelsleutel bedacht om die verenigingen toch nog te laten 
meedelen in de opbrengst. Hun vrijwilligers kunnen nu achter de ingehuurde 
vuilniswagens om een gemeentelijke bijdrage veilig te stellen.  
 
Een ander punt van kritiek is het rommelige karakter die containers veroorzaken in 
bepaalde dorpskernen. Bijvoorbeeld aanleunwoningen hebben nauwelijks ruimte 
voor 3 containers. Ook hiervoor denkt wethouder Koningswoud een oplossing te 
hebben. 
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Begrotingsbehandeling 
De PvdA-fractie heeft zich, evenals bij de debatten rond de Kadernota, tijdens de 
behandeling van de Begroting 2014 behoorlijk doen gelden. 
 
Bibliotheken 

Jaap Willem Eijkenduijn heeft zich als fractievoorzitter met veel energie en 
tijdsinvestering gestort op onderhandelingen met andere partijen. Uiteindelijk hebben 
wij raadsbrede steun gekregen voor ons amendement tegen de bezuiniging van 
€575.000,- op het bibliotheekwezen. Wel moeten de eilandelijke bibliotheken 
€175.000,- inleveren, maar voorlopig zijn zij daarmee gered. 
 
Cultureel Erfgoed 

Een ander amendement van de PvdA over in niet verminderen van de subsidie aan 
het cultureel erfgoed in het algemeen en de Molenstichting in het bijzonder kon ook 
rekenen op een meerderheid. 
 
Geen ruimte voor debat 

De overige zes amendementen hebben het helaas niet gered. Wij vonden steeds het 
coalitieblok tegenover ons. Er zat geen enkele rek in, geen ruimte voor debat of 
enige toenadering. Eigenlijk was er van een open debat geen sprake, de stellingen 
waren reeds ingenomen. De amendementen die het niet gered hebben: 
 

 niet bezuinigen op het ouderenwerk; 

 niet bezuinigen op onderwijsachterstanden; 

 Bureau Leerplicht niet weghalen uit het Centrum voor Jeugd en Gezin; 

 bezuinigingen op verenigingssubsidies deels ongedaan maken; 

 bezuiniging op kunst en cultuur ongedaan maken; 

 bezuiniging op musea ongedaan maken; 
 
Zware inspanning 

Deze begroting was voor de fractie, de steunfractie, het ambtenarenapparaat en het 
College een zware inspanning. Wel is duidelijk voelbaar en zichtbaar dat de PvdA-
fractie een echt team is. Met de PvdA wordt in de Raad echt rekening gehouden, al 
blijft het moeilijk opboksen tegen een grote coalitie. 
 
Begraafplaatsen 
De PvdA verzet zich sterk tegen het niet kostendekkend zijn van de gemeentelijke 
begraafplaatsen. De gemeenschap moet hier per jaar zo’n kwart miljoen euro op 
toeleggen. Dit vinden wij onacceptabel, mede gezien het feit dat er volgens ons een 
wettelijke plicht ligt om de begraafplaatsen 100% kostendekkend te maken. Het 
college voelt zich flink in de hoek gedrukt, maar heeft toegezegd dit voor 1 juli 2014 
uit te zoeken. 
 
Werkbezoeken  
4 juni: voordracht burgemeester 
3 september: installatie burgemeester 
12 oktober: DVV Dirksland Onthulling borden tegen pesten en fair play: Jaap Willem 
22 oktober: Persconferentie Begroting: Cees en Jaap Willem 
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6 november: Dag van de Dialoog: Petra en Jaap Willem 
8 en 9 november opening Diekhuus: Jaap Willem, Cees, Peter 
15 november: Leadergroep Zuid-Hollandse Eilanden: Jaap Willem 
20 november: informatieavond N215 in De Staver: Peter 
20 november: informatie raadsleden structuurvisie energie: Petra en Peter 
20 november: informatie raadsleden over Fort Frederik Hendrik 
23 november: intocht Sinterklaas: Cees, Petra, Jaap Willem 
27 november: congres Gay op Flakkee: Jaap Willem 
30 november: Opening gerenoveerde havengebied Stad a/h Haringvliet: Jaap Willem 
2 december: algemene ledenvergadering Deltawind: Jaap Willem 
7 december: bezoek bungalowpark Herkingen: Peter 
11 december: Stakeholdersmeeting Woongoed GO: Jaap Willem en Cees 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=pvda&source=images&cd=&cad=rja&docid=n9Uap6yfrfqFFM&tbnid=RfitjzS4r7xycM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.denbosch.pvda.nl/activiteit/agenda/2011-10-12+ALV.html&ei=mxwYUaLQDaen0AXhiYCgCQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNHZdEl2ejnikBUy1LvlQwvkHtQNDQ&ust=1360620909864489

