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VVD Hoeksche Waard 
Nieuws vanuit de fractie  

 

 

Voorwoord Arnold De Man, fractievoorzitter 

Terwijl we bijkomen van alle oliebollen en champagne, is het tijd voor 
de VVD-fractie van de gemeenteraad Hoeksche Waard nog eens terug 
te kijken naar het bewogen politieke jaar 2019. Een jaar waarin we 
allemaal moesten wennen aan een nieuwe, grote gemeente en de 
dynamiek die daarbij komt kijken, de nieuwe vergadermethodiek en 
een fractie die nog aan elkaar moest wennen. Maar het was vooral een 
jaar waar we als VVD onze stempel hebben kunnen drukken op tal van 
onderwerpen die in 2019 in de nieuwe gemeente aan de orde zijn 
gekomen. In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van wat er zoal 
de revue is gepasseerd en waar we ons op voorbereiden in 2020. 

Rest mij u een fantastisch, gezond en gelukkig 2020 te wensen, waarin 
u ervan verzekerd kunt zijn dat de VVD-fractie blijft kiezen voor DOEN! 

Arnold de Man 

 
VVD Tweede Kamerleden Antoinette Laan, Mark Harbers, Roald van der Linde 
in gesprek met Statenleden Floor Vermeulen, Mirjam Nelisse en VVD HW 
fractievoorzitter Arnold de Man aan de Binnenmaas.  
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Het politieke jaar 2019 in vogelvlucht 

Na een razendsnelle informatie en formatie door Sjaak van der Tak is er 
een coalitie gevormd tussen CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en 
ChristenUnie. De VVD is als grootste oppositiepartij ook oppositieleider 
waarbij wij waar mogelijk constructief de samenwerking zoeken, maar 
wel ons liberale gedachtegoed en ons verkiezingsprogramma 
uitdragen. En we aarzelen niet de pers te zoeken als we iets duidelijk 
willen maken.  
 
Er is een zevental strategische punten geformuleerd door de coalitie: 

1. Vitale en actieve dorpen, inclusieve samenleving 
2. Economische vitaliteit 
3. Energieneutraal en klimaatadaptief 
4. Bereikbaarheid, nabij en toegankelijk 
5. Sterke en aangename omgevingskwaliteit 
6. Duurzame innovatieve landbouw 
7. Cultuur en erfgoed 

 
Als we kijken wat er in 2019 is bereikt, kunnen we concluderen dan dat 
het college langzaam op gang komt. De punten 1 t/m 4 en 6 zijn nog 
niet eens ter oriëntatie aan de raad voorgelegd, punt 5 komt op gang 
vanwege de landelijke druk om een Omgevingsvisie vast te stellen. 
Alleen op cultuur en erfgoed is enige beweging en zijn we in afwachting 
van een voorstel en geharmoniseerde subsidieverordening.  
 
Wat zijn de grote thema’s geweest in 2019? 
 
Jeugdzorg 
De kosten voor Jeugdzorg lopen gigantisch uit de hand: het is dweilen 
met de kraan open. In de regio Drechtsteden werken we samen aan 
een transitieplan om het tij te keren. Daarbij wordt het solidariteits-
beginsel losgelaten, want dit pakt voor de Hoeksche Waard alleen maar 
nadelig uit: wij betalen veel meer dan we zelf afnemen voor onze 
inwoners. Zo hoeven de grootverbruikers hun problemen niet aan te 
pakken. We zien echter wel kleine stapjes: zorgaanbieders worden 
geselecteerd op kwaliteit en prijs en gemeenten krijgen meer eigen 
(financiële) verantwoordelijkheid en ruimte voor preventieve 
maatregelen en eigen lokale impulsen. 
Wij blijven kritisch in dit dossier. We willen dat ouders eerst zelf 
nadenken over andere oplossingen zoals een opvoedcursus of 
assertiviteitstraining en pas dan een eventuele indicatie voor 
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specialistische hulp wordt afgegeven. Zo beheers je kosten en verkort 
je wachtlijsten.  
 
Mobiliteit 
De renovaties van de Kiltunnel, 
Heinenoordtunnel en 
Haringvlietbrug komen met 
rasse schreden naderbij. Het is 
absoluut noodzakelijk dat hier 
wordt samengewerkt met 
Provincie en Rijkswaterstaat, 
maar ook met omliggende 
gemeenten, zodat het eiland niet volledig op slot gaat.  
 
Ook in het dagelijkse verkeer van en naar het eiland hebben we te 
maken met files en vertragingen. Daarom hebben wij dit jaar een 
aantal moties ingediend, die zijn aangenomen door de raad. De N217 
tussen Oud-Beijerland en het kruispunt naar de A29 heeft een 
parallelbaan waar we de zogenaamde ‘blauwe kentekens’ over willen 
laten rijden, zodat hier geen onnodige vertragingen en kosten ontstaan 
voor de gebruikers. En we hebben in december als raad unaniem de 
wethouder opgedragen met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over de 
openingstijden van de Haringvlietbrug rondom de spitstijden. En ook de 
getroffen gemeentes in West-Brabant zijn meteen aangehaakt en 
zullen dezelfde motie indienen.  
En zoals u van ons gewend bent: waar mogelijk vragen wij aandacht 
voor het doortrekken van de A4-Zuid in de Hoeksche Waard. De 
noodzaak wordt met de dag groter, niet alleen vanwege de files maar 
ook de veiligheidsaspecten spelen hier mee.  
Ook openbaar vervoer is een belangrijk thema, niet alleen van/naar het 
eiland maar ook de dorpen onderling moeten goed met elkaar 
verbonden blijven. Dit is immers cruciaal voor vitaliteit door de gehele 
Hoeksche Waard.  
 
Duurzaamheid 
De doelstellingen zijn ambitieus: 
gemeentelijk vastgoed in 2030 
energieneutraal en de hele Hoeksche 
Waard energieneutraal en circulair in 
2040. Tien jaar eerder dan landelijk 
gepland.  
Deze zomer was er een workshop met 
allerlei belanghebbenden om tot een 
visie te komen. Helaas heeft de raad 
hier tot op heden nog geen  verdere 
invulling over mogen ontvangen. 
 
Wat we wel zien, is een multifunctionele accommodatie in Oud-
Beijerland, waar dik geld bij moest omdat de aannemers de door de 
gemeente gekozen dure oplossing van onder andere isolatie gemaakt 
van oude spijkerbroeken niet binnen het reguliere budget kunnen 
realiseren. Dit is niet de duurzaamheid waar de VVD voor staat. 
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Doelstellingen moeten betaalbaar, behapbaar en realistisch zijn. 
Bovendien vinden wij dat we de landelijke ontwikkelingen moeten 
volgen, zodat onze inwoners niet onnodig hoge lasten en uitgaven voor 
hun kiezen krijgen omdat we het braafste jongetje van de klas willen 
zijn. In 2020 zullen we ons standpunt nadrukkelijk naar voren blijven 
brengen.  
 
Woningbouw 

Wonen staat hoog op de agenda 
van onze fractie. De behoefte aan 
passende woningbouw is groot. 
Zowel voor jongere als oudere 
woonconsumenten is sprake van 
een groot tekort aan woonruimte. 
De tijdens de woontop van november gepresenteerde 
onderzoeksresultaten (Companen onderzoek) tonen onomstotelijk aan 
dat voor eigen opvang (vanuit achterstand in bouwproductie) minimaal 
3.000 extra woningen nodig zijn. Deze woningen moeten aansluiten op 
de behoefte en markt in de Hoeksche Waard. De VVD zet zich in voor 
goede doorstromingsmogelijkheden waardoor betaalbare woningen 
voor starters beschikbaar komen. De nieuwbouwlocaties moeten over 
alle dorpen verdeeld worden. Vanzelfsprekend gaan we daarbij zuinig 
om met uitbreidingslocaties terwijl binnen de kernen geschikte 
mogelijkheden bestaan. De zorg dat de Hoeksche Waard wordt 
volgebouwd hebben wij niet. Als alle plannen worden gerealiseerd zal 
er nog geen 0,5% van de Hoeksche Waard worden benut. Daarbij blijft 
de open ruimte en onze mooie natuur volledig in tact. 

Economische ontwikkelingen en vitaliteit 
Die twee gaan hand in hand. Wij vragen aandacht voor economische 
ontwikkeling zes dagen per week, maar ook voor een zevende als daar 
behoefte aan is. We vragen het college voortgang te maken met een 
visie hierover, maar de detailshandelsvisie is helaas nog niet aan de 
orde, ondanks dat die al geruime tijd klaarligt. En we zijn kritisch over 
het veelbesproken foodlab. We vragen ons af wat de rol van de 
gemeente hier is, wat de kosten zullen zijn en hoe deze over de 
deelnemers verdeeld worden. Wij zien geen heil in een gemeente die 
subsidies verstrekt, terwijl het uiteindelijke rendement voor het eiland 
en haar inwoners onduidelijk is.  
 
Financiën en lasten 
Wij hebben met enige aarzeling voor de begroting gestemd, omdat de 
lastenverhogingen beperkt zijn gebleven tot indexatie van de OZB.  We 
blijven wel kritisch over de ontwikkeling van de OZB-tarieven. Een 
verdere stijging van de belastingen op riool en afval vinden we 
onwenselijk. We willen een efficiënte RAD met meerwaarde voor de 
inwoners. We volgen de uitgaven van het college nauwlettend. 
 
Zorgenkindje 
Het uitblijven van een gemeentelijk vastgoedbeleid is een grote zorg 
voor de VVD. De rekenkamerrapportage (oude gemeenten) over 
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vastgoed ligt ongebruikt in de lade. Tal van organisaties/personen 
kijken begerig naar de leegstaande gemeentehuizen en komen met de 
wildste plannen. En al het vastgoed klakkeloos bij BRES 
(vastgoedexploitatie BV van de voormalige gemeente Binnenmaas) 
onderbrengen is ook niet de ultieme oplossing. We wachten al sinds 
het voorjaar van 2019 op een overzicht van alle accommodaties en een 
voorstel vanuit de gemeente.  om erop aan te dringen knopen door te 
hakken en zo de voorspelde schaalvoordelen te behalen en onnodige 
zaken af te stoten.  
 

Vooruitkijken op 2020   

Wat de VVD betreft is dit het jaar van de waarheid. Gaat het college 
waarmaken wat in het coalitieakkoord is beloofd? Op het gebied van 
duurzaamheid, mobiliteit en woningbouw verwachten we spijkers met 
koppen. Voor jeugdzorg willen we dat er een einde komt aan de 
oplopende kosten. En dat het dorpsgericht werken nu eindelijk op gang 
komt.  

De VVD Hoeksche Waard zoekt nadrukkelijk de verbinding met 
waterschap, provincie en Tweede Kamer om de grote uitdagingen waar 
we voor staan aan de orde te stellen. Zo kunnen we in gezamenlijkheid 
het beste bereiken voor de Hoeksche Waard. En gelukkig is het 
enthousiasme om het samen te doen gedeeld.  

Voor 2020 willen we verder aandacht voor economische vitaliteit 
blijven vragen, waar landbouw een onlosmakelijk onderdeel van 
uitmaakt. 

 

Evenementen 

8 november 2019 – Themadag VVD  
Samen met Tweede Kamerleden en Provinciale Staten hebben we een 
aantal belangrijk thema’s voor de Hoeksche Waard doorgenomen. 
De vier fractieleden gaven ieder een korte presentatie met de visie 
vanuit de Hoeksche Waard en wat er nodig is vanuit provincie en 
kamer. De discussies waren levendig en zeer nuttig. De contacten zijn 
nu gelegd en we kunnen met elkaar in gesprek blijven.  
 
2020 Themadag – Landbouw en Economie 
In het voorjaar van 2020 willen we met Provincie en Tweede Kamer in 
gesprek over landbouw in de Hoeksche Waard. U zult hierover nader 
bericht ontvangen. 
 
Liberale borrel  
Ook deze zullen we in de loop van 2020 weer oppakken. 
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Goede voornemens van de fractie 

 Arnold de Man  

In 2020 ga ik vooral inzetten op verbeteren van de 
bereikbaarheid en mobiliteit in en door de Hoeksche 
Waard. Verder wil ik verdere voortgang boeken op de 
economische vitaliteit. Woongenot, recreatie en 
toerisme zijn belangrijke punten voor inwoners en 
ondernemers. Met de  omgevingsvisie en een goede 

detailhandelsvisie ontstaan mogelijkheden hiermee belangrijke stappen 
te zetten voor de Hoeksche Waard. 

Marijke Boorsma 

In 2020 ga ik me inzetten voor jong en oud. Hulp waar 
nodig, maar vooral iedereen zoveel mogelijk 
zelfstandig laten zijn en grip op zijn of haar eigen leven 
laten houden.   

 

 

Leon Niemantsverdriet 

In 2020 ga ik mij inzetten om meer daadkracht van het 
college te vragen voor het oppakken van haar 
kerntaken. Dat is nodig om ook in de toekomst 
aantrekkelijk en veilig wonen met goede 
bereikbaarheid binnen de Hoeksche Waard en 
daarbuiten te waarborgen. 

Odila Sibrijns 

In 2020 ga ik voor een duurzame Hoeksche Waard, 
maar wel betaalbaar, realistisch en behapbaar. En ik 
blijf pleiten voor een Hoeksche Waard waar de 
regenboog staat voor iedereen die mee wil doen, 
onafhankelijk van wie of wat je bent, zonder 
betutteling en met eigen verantwoordelijkheid. We 

moeten ons imago van conservatief en tuttig van ons afschudden. Zo 
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kunnen we een toekomstbestendige Hoeksche Waard bouwen waar 
het mooi en veilig wonen, werken en recreëren is. 

Gert-Jan Stapper 

In 2020 ga ik inzetten op het verbeteren van de 
mobiliteit door echt werk te maken van goede P&R-
plaatsen, maar ook door knelpunten te inventariseren. 
Ook is het van belang meer duidelijk te krijgen over hoe 
de renovatie van de Heinenoordtunnel eruit gaat zien en 
wat daarvoor aan voorbereiding nodig is. 

Geoffrey Filee 

In 2020 ga ik aan de slag met gebiedsmarketing, 
onderwijs en jeugd. Ons mooie eiland moet op de kaart 
komen zodat we de lokale economie kunnen stimuleren, 
toerisme op gang brengen en nieuwe inwoners 
aantrekken. De VVD wil met de jeugd in gesprek over 
politiek en het eiland aantrekkelijk voor ze te houden 

zodat we jonge gezinnen kunnen stimuleren te blijven en diversiteit 
kunnen bevorderen. Het onderwijsaanbod op het eiland dient aan te 
sluiten op de vraag, voor zowel primair, voortgezet als 
beroepsonderwijs. 

 


