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VVD Hoeksche Waard 
Nieuws vanuit de fractie  

 

 

Voorwoord Arnold De Man, fractievoorzitter 

Terwijl het nu volop zomer is, kijken we terug op een tumultueus eerste 
halfjaar. Waar we in januari volop de schouders zetten onder onze 
goede voornemens en voor de VVD belangrijke thema’s, greep het 
coronavirus eind februari om zich heen. Plotseling ziet de wereld er 
heel anders uit. 

Opeens werkten we thuis, hielden we afstand, konden we niet meer 
naar de kapper of een restaurant en hamsterden we collectief wc-
papier. Helaas hebben we ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch vele 
slachtoffers te betreuren. Onze gedachten zijn bij iedereen die een 
naaste heeft verloren of zelf ziek is geweest. 

Ook de gemeenteraad kwam tot stilstand. We konden geen 
vergaderingen meer houden, omdat we op een wetsaanpassing 
moesten wachten om weer rechtmatig te kunnen stemmen en er een 
aantal digitale oplossingen moest komen om vanuit huis te kunnen 
vergaderen. Inmiddels zijn we weer volop aan de slag, werken we 
vrijwel volledig digitaal en kunnen we weer besluiten nemen. 

De economie is fors geraakt door de coronacrisis, ook in de Hoeksche 
Waard. Omdat wij hiervoor urgente aandacht wilden, hebben wij in een 
open brief aan het college een tiental suggesties gedaan om 
ondernemers weer op weg te helpen en een steuntje in de rug te 
geven. Gelukkig hebben we half juni het coronasteunpakket vanuit de 
gemeente aan ondernemers en verenigingen kunnen steunen, waarin 
veel van onze suggesties waren overgenomen. Uiteraard blijven we er 
bovenop zitten om de uitvoering te monitoren en ervoor te zorgen dat 
ondernemers, verenigingen en inwoners de aandacht blijven krijgen. 

Inmiddels zijn we druk bezig met de begroting voor de gemeente voor 
volgend jaar. U kunt erop rekenen dat we met mogelijk economisch 
slechte tijden in het vooruitzicht, ons zullen blijven richten op het zo 
laag mogelijk houden van de lasten voor inwoners en ondernemers. 

 Ik wens u een prachtige zomer, hier in Nederland of daarbuiten. Blijf 
gezond.  

Arnold de Man 
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Het politieke jaar 2020 tot dusver 

Terwijl het coronavirus langzaam uitraast, kijken we terug op een 
eerste halfjaar dat anders verliep dan gedacht. 
 
Maar we hebben een paar mooie dingen bereikt. 
 
Meerjarenplan Jeugdzorg 
De VVD blijft kritisch over het plan, met name de financiële paragraaf. 
Er is wat ons betreft nog teveel ruimte in de begroting voor 
afwijkingen. We blijven dus inzetten op taakstellend te werk gaan. Het 
lost immers niets op om alleen maar meer geld er tegenaan te gooien, 
terwijl aan de voorkant de problemen niet opgelost worden. Gelukkig 
lijkt er langzaam een kentering op gang te komen en we zijn dan ook 
tevreden over de beweging die langzaam op gang komt, waarmee onze 
ideeën worden omarmd. 
 
Eilandmarketing 
Na een verhit debat is er gelukkig op ons 
aandringen meer aandacht voor een 
integrale aanpak van alle grote projecten 
binnen de gemeente, zoals woningbouw, 
mobiliteit, bedrijfsleven etc. Daarmee 
staat het marketingplan niet op zichzelf 
en kan het de grote programma’s versterken en kunnen we zo de 
vitaliteit van de kernen ook voor de toekomst zekerstellen. Ook hebben 
we aangedrongen op goed toezicht op het bijhouden van de resultaten 
op de geleverde inspanningen, zodat iedere euro ook effectief besteed 
wordt.  
 
Asielzoekers 
De VVD heeft zich nadrukkelijk tegen een nieuw AZC in de Hoeksche 
Waard uitgesproken. Als nieuwe gemeente hebben we nog een 
heleboel andere projecten die prioriteit behoeven. Vooralsnog heeft 
het AZC haar aanvraag ingetrokken. Ook steunen we de oproep niet om 
minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen te halen in afwachting 
van hun procedure.  Hierin volgen we landelijk beleid, bovendien 
wekken we hiermee mogelijk onrealistische verwachtingen die alleen 
maar tot meer trauma leiden.  
 
Cultuurbeleid 
De VVD heeft ingestemd met de cultuurnota in de Hoeksche Waard 
voor de periode tot 2024. Wel missen we nog een goed onderbouwd 
accommodatiebeleid voor verenigingen, maar dit volgt eind 2020, 
begin 2021. Voor de VVD is een gezonde afweging van wat echt nodig 
is, wat een vereniging zelf kan doen om aan middelen te komen en een 
gezonde business case cruciaal om tot ondersteuning te komen. Dit is 
gehoord door het college en we hebben de toezegging dat hier bij de 
presentatie van de cultuursubsidieverordening rekening mee wordt 
gehouden. We blijven kritisch over de financiële paragraaf, omdat we 
vinden dat er voldoende geld is gereserveerd en we geen enkele 
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aanleiding zien om extra middelen ter beschikking te stellen. We 
dringen aan op het maken van de juiste keuzes 
  
Detailhandelsvisie  
Eindelijk is het zover. Na jaren van hard werk door de 
Detailhandelsraad is er een akkoord bereikt en heeft de raad kunnen 
instemmen met het voorstel. Hiermee kan de middenstand in de 
Hoeksche Waard voortvarend aan de slag om voor alle kernen een 
passende aanpak te organiseren. We blijven het op de voet volgen, om 
de bureaucratische stroperigheid op afstand te houden. 
 
Zorgenkindje 
Het uitblijven van een gemeentelijk vastgoedbeleid is een grote zorg 
voor de VVD. De rekenkamerrapportage (oude gemeenten) over 
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 tweede halfjaar 2020   

Zorgenkindje: gemeentelijk vastgoed 
Het uitblijven van een gemeentelijk vastgoedbeleid blijft een grote zorg 
voor de VVD. Na herhaaldelijk aandringen door de VVD, is er nu de 
toezegging dat er eind 2020, begin 2021 een plan ligt. Wat ons betreft 
veel te laat! We blijven het op de voet volgen en vragen er constant 
aandacht voor.   
 

Begroting 2021 
In de perspectiefnota wordt een positief beeld geschetst van de 
financiële positie en plannen van de gemeente. Helaas moeten we 
constateren dat de uitvoering van veel plannen (mobiliteit en verkeer, 
woningbouw, gebiedsmarketing, snel internet, harmonisatie beheer 
openbare ruimte, duurzaamheid, armoedebeleid) vertraging oplopen. 
Het college zou wat sneller mogen acteren. Bovendien is het 
perspectief onzeker vanwege de coronacrisis, het sociaal domein en 
andere nieuwe of nog te realiseren beleidsvoornemens financieel in te 
kunnen schatten geeft geen gevoel van zekerheid. VVD houdt de vinger 
aan de pols en blijft inzetten op de laagst mogelijke lasten voor onze 
inwoners en bedrijven. 
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Duurzaamheid en Regionale Energie Strategie (RES) 
We zijn in afwachting van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Hoeksche Waard en het bod dat zij wil uitbrengen om aan de RES te 
voldoen. We verwachten in het derde kwartaal hier meer duidelijkheid 
in te krijgen. Voor de VVD blijft realisme het allerbelangrijkst: het moet 
haalbaar, betaalbaar en leefbaar zijn.  
 

Woningbouw  
Begin juni is door de ambtenaren een presentatie 
gegeven over de woningbehoefte in de Hoeksche 
Waard. We wachten de concrete plannen af, maar 
blijven kritisch over de hoeveelheid nieuwbouw, 
voor welke doelgroepen en de snelheid waarmee 
hieraan gewerkt wordt. Na de zomer wordt de 
discussie voortgezet. Wel hebben we deze week 
gehoord dat we een dikke 600 woningen extra 
mogen bouwen tot 2030. Dat is goed nieuws. We hebben de 
wethouder meteen aangespoord haast te maken en aan de slag te gaan 
en in alle kernen aan de slag te gaan. Zo houden we alle dorpen vitaal. 
 

Mobiliteit 
Hoewel we de afgelopen maanden goed door konden rijden, staat er 
ons nog het nodige te wachten met de renovatie van de Kiltunnel en 
Heinenoordtunnel. We hebben recent weer schriftelijke vragen gesteld 
over de bereikbaarheid van eiland gedurende deze periode. Ook voor 
de N-wegen, met name de N217 hebben we aangedrongen op een 
oplossing voor het toenemende verkeer. We houden u op de hoogte. 
 

Dorpsgericht werken 

Dit komt naar onze zin te langzaam op gang. We gaan hier na de zomer 
het college op bevragen en wethouders verslag laten doen over de 
activiteiten die zij in hun toegewezen dorpen hebben ontplooid om dit 
op gang te brengen. 

 

Evenementen 

 
Gast van de fractie 
Vind je het leuk om eens een vergadering van onze fractie bij te wonen 
en te zien hoe wij onze standpunten bepalen? Je bent van harte 
welkom. Stuur een mailtje aan een van de raadsleden en dan regelen 
we het. 
 
 

We wensen u een fantastische zomer!  

 Arnold de Man                        Marijke Boorsma                 Leon Niemantsverdriet 

Odila Sibrijns                           Gert-Jan Stapper                  Geoffrey Filee  
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