
                               
 
Ridderkerk, 20 juli 2019  
 

VVD Waterschap Hollandse Delta 

Welkom allemaal! Dit is onze eerste nieuwsbrief in de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 van het 
waterschap Hollandse Delta. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar de 
leden in uw lokaal netwerk en naar andere belangstellenden. Veel leesplezier! 

 
 

Goed verkiezingsresultaat… 
De VVD in Hollandse Delta is gegroeid van de derde naar de tweede partij in grootte, een 

mooi verkiezingsresultaat. Maar liefst 33.702 inwoners  hebben op de 
VVD gestemd, iedereen dank die onze gedegen en nuchtere visie 
heeft ondersteund! Ook dank aan alle vrijwilligers uit de lokale 
netwerken die meegewerkt hebben aan onze campagne. We zijn op 
twee zetels gebleven, we hadden helaas net te weinig stemmen om op 
drie zetels te komen.  

 
…maar niet in de coalitie 
De eerste week na de verkiezingsuitslag zijn er twee gespreksrondes geweest vanuit de 

verkenner van de grootste partij. Op voorstel van de VVD is een week 
na de verkiezingen besloten om zowel inhoudelijk te kijken naar waar 
de binding tussen partijen zit en tegelijkertijd te bezien welke partijen 
deel zouden willen nemen aan het College van Dijkgraaf en 
Heemraden. Los van de gemaakte afspraken was er plotsklaps een 
coalitie waarvan het College reeds op 4 april, twee weken na de 
verkiezingen, is geïnstalleerd. We hebben samen met de andere 
oppositiepartijen tegenkandidaten gesteld maar de uitslag stond 
blijkbaar al op voorhand vast. Een integriteitsonderzoek van de nieuwe 
Collegeleden is na fors aandringen van ons alsnog gebeurd. 

 
Even voorstellen: onze nieuwe VVD fractie 
Door voorkeursstemmen is Conny Verbaas rechtstreeks gekozen in de Verenigde 

Vergadering. Conny is ook fractiesecretaris. Frank van Oorschot is 
fractievoorzitter. Theo Peeterman en Terry van Ditmars zijn benoemd 
tot steunfractieleden.  

Onze taakverdeling is als volgt: Terry van Ditmars commissie Water, Theo Peeterman 
commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening (WWV), 
Frank van Oorschot commissie Middelen, Bestuur en Handhaving 
(MBH). Conny Verbaas is plaatsvervanger voor de commissies. 

 
 
 
 
 



                               
v.l.n.r. Conny Verbaas, Terry van Ditmars, Frank van Oorschot, Theo Peeterman 
 
Op weg naar een VV breed programma? 
Er is gehaast een nieuw College van D&H benoemd zonder dat er een inhoudelijk 

programma lag. Er is geen bestuurlijke continuïteit omdat alle 
heemraden nieuw zijn. Nu probeert het College alsnog tot een VV-
breed programma te komen, zeg maar een raadsbreed 
gemeenteraadsprogramma. Als VVD nemen we onze 
verantwoordelijkheid en werken mee in de verschillende werkgroepen. 

 
En tussentijds… 
In de VV van 3 juli lag een collegevoorstel voor om tussentijds de formatie uit te breiden met 

17 fte. De VVD heeft daar tegen gestemd omdat niet helder was 
hoeveel formatieruimte er nu nog is en er geen berekening gemaakt 
was voor de tariefsverhoging. 

In een gecombineerde commissievergadering van 17 juli kwam het College met een voorstel 
voor belastingverhoging met 26% wat door inzet van reserves verlaagd 
kan worden naar 15%. Bovendien verdubbelt de schuld van het 
waterschap van 240 naar meer dan 400 miljoen euro. De VVD is hier 
zeer kritisch over omdat de voorstellen nauwelijks onderbouwd zijn en 
er geen prioritering is opgenomen. De VVD weet dat er veel moet 
gebeuren omdat zij dat zelf vorig jaar boven water heeft gehaald. Maar 
er moeten wel behapbare stappen gezet worden. De VVD rekent er op 
dat het College dit ter harte neemt bij de verdere voorbereiding van de 
begroting 2020. 

 



                               

 
Excursie VV naar gemaal Breeman in Barendrecht 
 
We zoeken contact met u! 
Heeft u zaken die we bij het waterschap aan de orde moeten stellen of wilt u iets met ons 

bespreken? Meld het bij onze fractie! We zijn bezig met het 
organiseren van een spreekuur, u hoort daar later meer over. 

De komende tijd willen we onze contact met de lokale netwerken en met de 
gemeenteraadsfracties intensiveren. We komen daar bij u op terug. 

 
Contactgegevens fractie 
f.vanoorschot@wshd.nl  
c.verbaas@wshd.nl 
t.peeterman@wshd.nl  
t.vanditmars@wshd.nl  
Data fractievergaderingen, commissies en VV 2019 
4 september   20.15u fractievergadering bij Gemeentehuis Oud-Beijerland  
9 september   14.00u cie Water  
10 september 14.00u cie WWV  
11 september 14.00u cie MBH  
25 september 18.00u fractievergadering bij WSHD  

19.30u VV  
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6 november   20.15u fractievergadering bij Gemeentehuis Oud-Beijerland  
11 november 14.00u cie Water  
12 november 14.00u cie WWV  
13 november 14.00u cie MBH  
27 november 18.00u fractievergadering bij WSHD  

19.30u VV 
 

 

 

Volg ons op Facebook: VVD Waterschap Hollandse Delta  

Contactadres fractie: fractie@hollandsedelta.vvd.nl 


