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Algemene beschouwingen 2018 (n.a.v. kadernota 2018) 

Voorwoord. 

2018 zal in gemeenteland naar verwachting weer voor de nodige verrassingen zorgen a.g.v. de 

gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart 2018. Ook Westvoorne zal daarop geen uitzondering zijn. 

Bijzonder is in dat opzicht de voorliggende kadernota voor 2018. Deze beleidsmatige opmaat naar de 

begroting 2018 valt op door de keuze van het huidige College. Voortzetten van het huidige beleid 

staat, ondanks de meerjarige negatieve cijfermatige uitkomst, nog steeds centraal. Bovenmatig 

investeren in gemeentelijke accommodaties en daardoor extra bezuinigen op het onderhoud van de 

buitenruimte staat nog immer hoog op het prioriteiten lijstje van de huidige wethouders. Beleid wat 

uiteraard door de fractie van de VVD niet wordt onderschreven. Je kunt o.i. niet eindeloos doorgaan 

met het verkopen van je eigendommen in de vorm van woningen en openbaar groen en daarnaast 

realiseerbare besparingen bij de accommodaties e.d. afdoen als lastig en vervelend. Ook onttrekken 

van reserves uit onder meer het Sociaal Domein gaat op enig moment ten koste van de feitelijke 

bestemming. Temeer daar inmiddels (financieel) duidelijk is dat zich op zowel de korte als langere 

termijn donkere wolken aftekenen boven onze mooie gemeente. Evenals in 2017 hecht de VVD fractie 

er aan dat het huishoudboekje voor 2018 en navolgende jaren op orde is zonder verkwanseling van 

ons aller gemeenschappelijk goed en de onrechtmatige aanwending van voorbestemde reserves.  

Hierbij bieden wij u onze algemene beschouwingen aan voor het dienstjaar 2018 onder het motto:  

 

                                 

Raadsprogramma’s 
 

Bestuur, dienstverlening en openbare orde. 

 

 

Communicatie en burgerparticipatie 

Het beleid van de huidige coalitie is in hoge mate geënt op actieve deelname van de eigen inwoners. 

Op zich een uitgangspunt waar de VVD fractie zich in algemene zin in kan vinden. Helaas blijkt in de 

praktijk dat veelal ondersteuning met de nodige gemeentelijke middelen niet of nauwelijks tot het 

beoogde resultaat leidt.  Noodzakelijke taken met een reeds bewezen insteek of uitgangspunt lopen 

hierdoor onnodig vertraging op . Te denken valt hierbij onder meer aan de uitwerking van de notitie 

afvalbeheer, waarvan de basis in 2015 is gelegd en eerst medio 2017 een vervolg heeft gekregen. 

Helaas nog in een onvoldragen uitvoeringsnotitie zodat de feitelijke besluitvorming pas in de tweede 

helft van 2017 plaats zal kunnen vinden.   

De VVD fractie dringt er bij het College c.q. de verantwoordelijk wethouder op aan om effectievere 

keuzes te maken en relevante processen  te bespoedigen.  
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Dienstverlening 

In algemene zin is er vertrouwen in de dienstverlening naar de burgers en bedrijven. Om echter de 

sterk veranderende rol van de gemeente op de gewenste/noodzakelijke wijze in te kunnen vullen is  

naar de mening van de VVD fractie verregaande samenwerking op Voorne gewenst. Het eerder 

ingezette proces van ambtelijke fusie kan nog immer rekenen op de steun van de VVD fractie. Helaas 

wordt het proces tot de invoering ernstig vertraagd en leidt dit, voor zover op dit moment valt te 

overzien, alvast in 2018 tot  personele meerkosten ter grootte van 220.000 Euro. Wellicht valt tegen 

deze achtergrond herbezien van de ambtelijke fusie organisatie te overwegen.? 

 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 

Algemeen 

Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning bestaan, zoals gebleken uit het “startjaar” 2016, 

nog veel onduidelijkheden. Los van de specifieke onderdelen als WMO, Jeugdzorg etc. bestaat de 

algemene bezorgdheid vooral uit de toekomstige structuur van financiering. In 2016 lijkt er nog 

sprake van ruime ondersteuning vanuit de rijkskas, vanaf 2017 worden echter al de nodige correcties 

doorgevoerd. Desalniettemin meent het College, zoals voorgesteld in de nota “Reserveringen en 

Voorzieningen”, de bestaande reserves in het Sociaal Domein vanaf 2018 toe te voegen aan de 

Algemene Reserves. De VVD opteert echter voor een separate reservering van deze specifieke 

geldstromen om deze inzichtelijk te houden en te voorkomen dat deze oneigenlijk worden ingezet. 

Kan het College zich vinden in deze opzet? 

 

De HAP, oftewel, het ontbreken hiervan in de nabijheid van onze gemeente, is nog steeds een 

voortdurende zorg. Vorig jaar, en ook al het jaar dáárvoor, drong de VVD er bij het College op aan 

hieraan de allerhoogste prioriteit te schenken. De VVD blijft er bij het College op aandringen hier 

serieus bedachtzaam op te zijn.  

 

 

Economie, recreatie, sport en samenwerking 

 

Economische zaken 

In 2017 heeft de VVD fractie het College verzocht om mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein 

Pinnepot te bezien. Temeer daar er een forse (duurzame) omslag plaatsvindt binnen de nabij gelegen 

industrie. Voor innovatieve toeleveringsbedrijven is het industrieterrein in Oostvoorne, gelegen op 

een steenworp afstand o.i. uitermate geschikt. Vooralsnog lijkt de wens van de VVD geen gehoor te 

vinden bij de portefeuillehouder omwille van gemaakte afspraken met Hellevoetsluis en Brielle. 

Desondanks meent de VVD fractie dat er wederom een poging gewaagd moet worden.  

Is de wethouder voornemens om hier gehoor aan te geven? 

 

Recreatie en toerisme 

Het regionaal thema Recreatie en Toerisme is een samenwerking initiatief van de vier gemeenten op 

Voorne- Putten. De regionale marketingorganisatie OP Voorne is vorig jaar van start gegaan.  

Met het doel om Voorne-Putten recreatief beter in de markt te zetten en hierdoor meer toeristen en 

recreanten naar toe te trekken. De VVD fractie vindt dit een goede zaak voor de bekendheid en de 

ondernemers in de recreatieve sector.  Dit wordt door Westvoorne gefinancierd via de heffing van 

toeristenbelasting.  Uw wens is om in 2018 met TOP Voorne alternatieve afspraken te maken.  
Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Ligt daar ook nog een extra financiële bijdrage aan ten 

grondslag? 
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Voor Westvoorne is Recreatie en Toerisme een van de belangrijkste pijlers.  Het door de VVD 

ingezette VVD  beleid om de parkeerinkomens te gebruiken voor het beheer en onderhoud rondom 

het Badstrand wordt gecontinueerd. Een deel van deze gelden wordt in 2018 besteed om de 

parkeerplaatsen Tweede slag en bij het  hockeyveld te herinrichten.  Een loffelijk streven is om deze 

investering bij de Landschapstafel in te dienen als regionale investering om deze financiering rond te 

krijgen.  

 

Milieu/Woonomgeving 

De VVD juicht de voorgenomen recreatieve ontwikkelingen rondom het Oostvoornse Meer toe maar 

zijn nog steeds uitermate voorzichtig en terughoudend gezien de daar nog steeds heersende 

zorgelijke toxische waterkwaliteit. Nadat er in 2015 en 2016 tijdens mooie zomerdagen een 

zwemverbod was uitgegaan zijn er door de wethouder eind 2016 toezeggingen gedaan voor 2017, 

waaronder een regelmatige rapportage. Helaas hebben wij onlangs uit de krant moeten vernemen 

over de eerste waarschuwingen en een negatief zwemadvies! 

Wanneer komt het College met de toegezegde rapportages, verduidelijkingen en oplossingen?? 

 

Sport 

Al enige jaren wordt er door de wethouder alleen maar gesproken over verzelfstandiging van de 

beide voetbalverenigingen. De conclusie van de VVD fractie is dat het  hier voorlopig bij blijft. 

Waarschijnlijk ziet de portefeuillehouder geen kans verzelfstandiging van de beide verenigingen in 

goede banen te leiden. De accommodaties van deze verenigingen verkeren al vele jaren in slechte 

staat van onderhoud. Op korte termijn zal er, zeker in het kader van gezondheid,  echt iets moeten 

gebeuren.  Onlangs hebben de commissieleden van IZ/AZ  een bezoek gebracht bij beide verenigen. 

Zo ook bij Hockeyvereniging Forcial. Tijdens dit bezoek heeft de wethouder een memo uit gedaan 

met een berekening voor het opknappen van deze accommodaties en een waterveld voor Forcial. 

Waar denkt u deze berekende financiering vandaan te halen en te dekken? 

 

Opmerkelijk is daarnaast de p.m. post “kapitaalslasten nieuwbouw sportaccommodaties” welke is 

opgenomen in het financieel meerjarenperspectief. Gelet op de weinig florissante financiële 

toekomst van Westvoorne neigt dit naar de schijn van electoraal belang. 

 

Onderwijs 

Zoals bekend, juicht de VVD  het realiseren van  Brede Scholen in zowel Rockanje als Oostvoorne van 

harte toe. Maximaal faciliteren van onderwijs acht de VVD fractie van groot belang. De voortvarende 

aanpak voor de stichting van een Brede School in Rockanje stemt dan ook tot tevredenheid. Helaas 

meent het huidige College de Brede School in Rockanje te moeten opwaarderen tot een MFC met 

een hoge mate van service vanuit de gemeentelijke organisatie. Deze insteek leidt, zoals vermeld in 

de beschikbare stukken, wederom tot een bovenmatige stijging van de reeds exceptioneel hoge 

exploitatiekosten van de gemeentelijke accommodaties. De VVD fractie verzoekt de verantwoordelijk 

wethouders, uit het oogpunt van het toekomstig beheersbaar houden van de kosten,  met klem om 

de exploitatie van het toekomstige “buurthuis van Rockanje” met de nodige soberheid te omgeven.  

 
Infrastructuur en openbare ruimte 

 

Verkeer en vervoer  

Diverse wegen en voetpaden in onze Gemeente verkeren in een slechte staat van onderhoud. In het 

verschenen rapport van de rekenkamer 2015 is dit aangetoond. De VVD fractie heeft u hier meerdere 

malen op gewezen. Klaarblijkelijk bent u niet in staat hier gehoor aan te geven om dit op te pakken.  



pag. 4 
 

Sterker nog, u stelt voor om in 2018 een bezuiniging van 150.000 euro door te voeren voor het 

onderhoud van wegen en paden. De VVD fractie kan zich hier absoluut niet in vinden en voelt zich 

daarom genoodzaakt om, gesteund door het eerder uitgebrachte rekenkamerrapport, dit nu via een 

daartoe strekkende motie, kracht bij te zetten. 

Daarnaast zijn er echter wel een aantal onderdelen in de Gemeente Westvoorne kwalitatief 

aangepakt. De inrichting van het Dorpsplein Rockanje is na burgerinitiatief uit gevoerd. Echter de 

VVD is er geen voorstander van om in de toekomst parkeren op het Dorpsplein toe te staan. De 

Stationsweg en De Ruy in Oostvoorne zijn ook mede door burgerinitiatief heringedeeld. De blauwe 

kleur steen voor de blauwe zone moet vervangen worden. Wanneer gaat dit gebeuren en brengt dit 

extra kosten met zich mee? De VVD fractie heeft de herinrichting Dorpsplein Oostvoorne nog op het 

verlanglijstje staan. Wanneer kunnen we de eerste aanzet vanuit uw college hiervoor verwachten? 

De samenwerking met de buurgemeenten, onder het motto “samen doen, samen sterk “ , om tot 

een goede verbetering van de bereikbaarheid voor Voorne-Putten te komen, juicht de VVD fractie 

van harte toe.  

 

Beheer openbare ruimte (openbaar groen) 

In de achterliggende jaren is het beheer en onderhoud van het openbaar groen helaas regelmatig 

onderwerp van discussie geweest. Alle facetten welke in belangrijke mate de beleving en kosten van 

het openbaar groen bepalen zijn hierbij de revue gepasseerd. Helaas heeft dit (nog) niet mogen 

leiden tot aanpassing van het huidige beleid en zal Westvoorne zich tevreden moeten stellen met de 

voortschrijdende verarming van de openbare omgeving. Klaarblijkelijk vindt het College ophangen 

van bloembakken voldoende. De VVD fractie zal zich echter blijven inzetten voor het bestrijden van 

een verdere teloorgang van de openbare ruimte. Goed onderhouden van plantsoenen, wegen, 

voetpaden en lanen alsmede op tijd maaien van de “gazons” is het visitekaartje van de Gemeente 

Westvoorne!  

  

Afvalbeleid 

Op de valreep van de coalitieperiode 2015-2018 is door het huidige College de “Uitvoeringsnotitie 

huishoudelijk afval” gepresenteerd. De notitie, welke ontleent is aan de “Beleidsnotitie Huishoudelijk 

afval”, is in de ogen van de VVD fractie een nogal matige uitwerking van beleid voor het realiseren 

van de afval scheidingsdoelstelling. Klaarblijkelijk wordt deze opvatting breed gedeeld en is de 

verantwoordelijk wethouder met huiswerk terug gestuurd. De VVD fractie zal zich waar mogelijk 

inzetten om te komen tot aanvaardbare en betaalbare maatregelen om de doelstelling te realiseren. 

Het bij nieuw beleid opgenomen item “Milieustraat” is daarbij een essentieel onderdeel. De 

vermelde kosten, overigens te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing, kunnen o.i. worden beperkt 

door een slimme bedrijfsvoering en mede inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

 

Woonomgeving en duurzaamheid 

 

Milieu / woonomgeving 

Mogelijke ontwikkelingen op de Hartelstrook en herziening van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 

zijn onderwerp van gesprek geweest in de Raad. Beide ontwikkelingen mogen geen  negatieve 

invloed op de woon- en leefomgeving in Oostvoorne hebben. De destijds met het Havenbedrijf 

gemaakte afspraken met betrekking tot de veiligheidscontour dienen dan ook onverkort nageleefd te 

worden! Het voornemen van de gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Havenbedrijf, om 

gronden ten oosten van de Slufter in de toekomst te bestemmen voor chemische industrie moet 

naar onze mening kritisch gevolgd worden om negatieve gevolgen voor de Gemeente Westvoorne te 

voorkomen. Een belangrijk onderwerpen wat in 2108 ook door het nieuw te vormen College 

nauwlettend gevolgd dient te worden.  
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Ruimtelijke ordening 

Diverse ontwikkelplannen en visies zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd. De VVD-fractie 

onderschrijft met genoegen de aanpak van de inrichting van de buitenruimte op basis van goed 

onderbouwde visies in samenwerking met diverse belanghebbenden en organisaties. De inmiddels 

redelijk herstelde woningmarkt en daarmee de belangstelling van de verschillende ontwikkelaars, 

biedt meer en meer mogelijkheden om daadwerkelijk de beoogde inrichting op te pakken. De VVD 

fractie is daarbij uitermate content met de voortvarendheid waarmee ook de feitelijke invulling met 

woningbouw, zoals o.a. aan de Ruy/Brielseweg  plaatsvindt. De conceptplannen voor de Drenkeling 

spreken ons eveneens zeer aan. Niet alleen door de inrichting van het plan maar zeker ook door de 

wijze waarop een balans is gevonden tussen de verschillende woningtypen en daarmee een redelijke 

garantie biedend voor de bereikbaarheid van woningzoekenden in Rockanje.   

 

 

Woonbedrijf 

 

Algemeen 

Het inmiddels intern verzelfstandigde woonbedrijf van Westvoorne is, zo blijkt uit de meest recente 

gegevens, financieel minder rendabel dan werd voorzien. Herziening van de doorberekening van 

rente- en overheadkosten zorgen voor een verlichting van 1.100.000 Euro. Dit gaat echter ten koste 

van de Algemene Dienst (AD) begroting. Hierdoor zal de afdracht aan de AD aanmerkelijk dalen. 

Middels een ingroeiregeling ter grootte van ± 300.000 Euro in 2017 tot ruim 1.000.000 Euro in 2021. 

Voorwaar een weinig aantrekkelijk toekomstbeeld.  

Graag ziet de VVD fractie voorstellen tegemoet hoe de efficiency bij het woonbedrijf kan worden 

verbeterd en hoe de wegvallende bijdragen vanuit het woningbedrijf aan de AD worden 

opgevangen? 

 

 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Algemeen 

De kadernota wordt geacht de opmaat te zijn naar de begroting voor het volgend jaar c.q. volgende 

jaren. Tevens biedt de kadernota de mogelijkheid aan de partijen om hun (financiële) gevoelens over 

de inhoud kenbaar te maken. Opmerkelijk is daarbij de volgende passage in de raadsinformatiebrief 

van 7 juni 2017, voorafgaande aan de behandeling in de commissie:  

 

In de kadernota 2018 zijn enkele p.m.-posten opgenomen die naar verwachting in de komende 

maanden duidelijk zullen worden. Ook zijn wensen en ontwikkelingen opgenomen met inschatting 

van de benodigde acties en financiële gevolgen. Deze worden richting de begroting 2018 uitgewerkt. 

Evenzeer zullen relevante ontwikkelingen in de komende maanden nog worden verwerkt evenals de 

laatste doorrekeningen van kapitaalslasten en rentekosten. Dit betekent dat het geschetste financiële 

beeld nog kan wijzigen!  

 

Het kan financieel nog alle kanten op maar dat kunnen (willen?) we in dit stadium nog niet vertellen.  

Tegen deze achtergrond wordt het echter lastig om een inschatting te maken van de werkelijke stand 

van zaken en in het verlengde daarvan relevante kanttekeningen te maken. Op hoofdlijnen wil de 

VVD fractie echter toch een poging wagen 
 

De kadernota 2018 en het financieel meerjarenperspectief geeft te zien dat er sprake is van een 

tekort in 2018 van ruim 800.000 Euro oplopend tot een kleine 1.400.000 Euro in 2021.  
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Gecorrigeerd met de technische invloeden van de nota Reserveringen en Voorzieningen resteert 

hiervan nog ruim 500.000 Euro in 2018 tot ruim 1.100.000 Euro in 2021. Hiervan valt over de jaren 

heen ruim 500.000 Euro in de categorie onvermijdelijk a.g.v. autonome ontwikkelingen. Er moet dus 

nogal wat gebeuren om een enigszins sluitende (meerjaren)begroting te kunnen presenteren.  

Het College stelt voor ter dekking om, aanvullend op bestaande afspraken, een extra aantal 

woningen in de verkoop te doen, geen indexering toe te passen op de lastenbudgetten, de 

onderhoudskosten van de buitenruimte met 150.000 Euro te verlagen en aanvullend 50.000 Euro te 

bezuinigen op personeel.  

 

Het spreekt voor zich dat de VVD fractie zich zeker niet kan vinden in de voorgestelde maatregelen. 

Temeer daar o.i. andere wegen openstaan om de begroting sluitend te krijgen. Het betreft weliswaar 

een opsomming van eerder aangedragen mogelijkheden, maar toch.  

Een echt onderzoek naar de efficiency verbetering van de accommodaties kan naar verwachting 

enkele tonnen opleveren. Het schrappen van de post nieuw beleid levert 100.000 Euro op en herzien 

van de arbeidsorganisatie zal o.i. het resterende gat zonder al te veel problemen dichten. Het 

instellen van een vacaturestop bij de interne organisatie zou daarbij een eerste stap kunnen zijn.  

 

Woonlasten 

Prominent onderdeel van het beleid van de huidige coalitie is het stabiel houden van de woonlasten 

in Westvoorne. Een beleid wat door de VVD fractie van harte wordt onderschreven. De wijze waarop 

deze echter wordt toegepast en geëtaleerd doet o.i. geen recht aan de informatiebehoefte van onze 

inwoners. Bij de berekening van de woonlasten wordt voor het onderdeel OZB uitgegaan van een 

gemiddelde woningwaarde van 300.000 Euro. In Westvoorne bedraagt het aantal woningen met een 

waarde van meer dan 300.000 Euro ruim 40%. Voor de eigenaren van deze woningen is het beginsel 

“gelijkblijvende woonlasten” dan ook niet van toepassing. Zeker met de oplopende huizenprijzen zal 

derhalve sprake zijn een toenemend verschil in woonlasten en zeker niet gelijkblijvend.  

 

Om in 2018 werkelijk gemiddelde woonlasten te realiseren dient o.i. bij de berekening van de OZB 

worden uitgegaan van de gemiddelde waarde van de eigen woning. Graag ziet de VVD fractie dat de 

berekening van de werkelijk gemiddelde woningwaarde wordt toegepast bij de berekening van de 

gemiddelde woonlasten.  

Ziet de wethouder mogelijkheden hiertoe? 

 

Ten slotte.  

De VVD fractie ziet met enige zorg de financiële beheersmatige toekomst van Westvoorne tegemoet.  

Steeds krampachtiger maatregelen zijn noodzakelijk om de toekomstige begroting sluitend te 

houden. Ingrepen die zonder negatieve kwalitatieve aspecten kunnen worden ingevoerd blijven uit 

en de kosten als gevolg van investeringen lopen verder op. Ombuigen van beleid acht de VVD fractie 

dan ook dringend gewenst.  

Alleen maar roepen is echter niet des VVD's. In constructieve samenwerking met de diverse fracties 

in de Raad zou het ons inziens mogelijk moeten zijn om dit tij te keren. De VVD fractie staat daar in 

gezamenlijkheid voor open .   

 

Nawoord, 

 

De VVD fractie dankt alle medewerkers voor de inhoudelijke ambtelijke ondersteuning in het jaar 

2017 en ziet wederom uit naar een goede en fijne samenwerking in 2018.  

 

Jaap Heijndijk,  
Fractievoorzitter 


