PVV Nissewaard

Algemene beschouwing en reacties bij de kadernota 2018
Geachte burgers, gemeenteraadsleden, leden van het college en Burgemeester,
De PVV dankt het College en het ambtelijke apparaat van Nissewaard voor het opstellen van
het coalitieakkoord en de kadernota.
Voor wat betreft aanpak van bestaande wijken, duurzaamheid, onderwijs, veiligheid en
eenzaamheidsbestrijding bestaan er veel overeenkomsten tussen de doelstellingen van de
coalitie en de PVV.
Voor wat betreft sport en armoedebeleid verschillen wij op bepaalde punten ernstig van
mening. Daar zullen we later op terugkomen.
Bestuur en Organisatie
Het is een goede zaak dat het gemeentelijk bestuur er voor de inwoners is en
burgerparticipatie een warm hart toedraagt.
Net als de coalitie zijn wij van mening dat het unieke karakter van Nissewaard met stedelijke
faciliteiten, dorpskernen en natuur, vooral behouden moet blijven.
Wat betreft de dienstverlening snappen wij de noodzaak van het uitbreiden van de digitale
dienstverlening, maar willen wel benadrukken dat persoonlijk contact met de gemeente te
allen tijde mogelijk moet blijven, teneinde geen enkele bevolkingsgroep uit te sluiten.
Wat de intergemeentelijke samenwerking betreft en het voeren van lobbytrajecten willen wij
er op wijzen, dat de grote gemeentelijke problemen waar Nissewaard voor staat, zoals
infrastructuur en spoedzorg niet zonder landelijke inmenging gerealiseerd kunnen worden en
het daardoor belangrijk is de connecties van de landelijke partijen te benutten.
Dat de ambtelijke organisatie zich naar de hedendaagse maatstaven ontwikkelt is uiteraard een
goede zaak, maar dat de burgers de rekening gepresenteerd krijgen van de hieruit
voortvloeiende hogere salarissen, is voor de PVV geen vanzelfsprekendheid.
Het belang van ICT en informatieveiligheid wordt door ons onderschreven.
Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
De klimaatverandering is een mondiaal probleem, waardoor wij te maken hebben met extreme
weersomstandigheden. Uiteraard vinden wij dat er maatregelen getrofen moeten worden,
maar niet tegen iedere prijs. Investeringen in duurzame installaties zoals zonnepanelen, dienen
rendabel te zijn.
Voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling heeft de PVV al in haar verkiezingsprogramma
ingezet op de Tinyhouses en wil dat hier spoedig concreet invulling aan gegeven wordt. Dit zal
een oplossing kunnen bieden voor starters en mensen met een urgentieverklaring.
Een groot probleem binnen Nissewaard is het gebrek aan voldoende uitvalswegen, waardoor
ons wegennet overbelast is. Een spoedige realisatie van de A4 Zuid zou voor onze regio
optimaal zijn. In een 2e Hartelbrug, zoals door de VVD is voorgesteld, ziet de PVV niets. Onze
ervaringen met bruggen zijn uiterst negatief en een 2 e Hartelbrug zal voor nog meer ellende
zorgen en daarbij een enorme aanslag op de fnanciën bewerkstelligen met het reële gevaar
dat de A4 Zuid nog later dan gepland gerealiseerd kan worden.
Voor de PVV is verkeersveiligheid een zeer belangrijk item. Met name controle en handhaving
op gedrag.
Om het openbaar vervoer te stimuleren is het van belang rond de metrostations voldoende
parkeerplaatsen en fetsenstallingen te realiseren. De PVV is een groot voorstander van gratis
openbaar vervoer voor ouderen, zoals dat nu al geldt in de omliggende gemeenten. Wij hopen
dat een onderzoek hiernaar spoedig zal kunnen plaatsvinden.
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Schoon, heel en Veilig
De PVV ondersteunt van harte de maatregelen met betrekking tot dierenwelzijn, zoals
dierenpension, crematorium en speeltuinen. De PVV vindt dat het bestrijden en bestrafen van
dierenmishandeling tekort schiet en zou graag zien dat enkele BOA’s opgeleid gaan worden om
aan deze taakstelling te voldoen.
Rondhangende jeugd is van alle tijden. Wanneer er sprake is van overlast of schade, dient er
worden ingegrepen conform Bureau HALT. Schade moet altijd worden vergoed of verhaald.
De alarmering en berichtgeving bij calamiteiten is helaas slecht. Het is voor de PVV
onbegrijpelijk, dat er adequaat op rampenbestrijding en crisisorganisatie wordt ingezet, zonder
dat wij beschikken over een spoedeisende hulp, die hiervoor is uitgerust en die 24/7 geopend
is. In het geval van een calamiteit schiet het ambulancevervoer tekort en is de capaciteit van
onze infrastructuur onvoldoende.
Ondernemen en Ontspannen
Het idee om start-ups te faciliteren door gebruik te maken van leegstand is op zich een goed
idee. Wel wil de PVV het onderscheid maken tussen start-ups en statushouders. Het is de
bedoeling dat de zogenaamde “kansenfabriek” wordt aangeboden aan jonge ondernemers.
Het is voor de PVV goed te weten, dat de coalitie het verband ziet tussen een gezonde lokale
economie en het gastvrij parkeren. Liever ziet de PVV het parkeren helemaal gratis, te
beginnen met lokale evenementen en marktdagen.
De PVV wil dat het subsidiebeleid ten aanzien van sport, cultuur en verenigingsleven kritischer
bekeken gaat worden. De PVV wil dat verenigingen en sportclubs zoveel mogelijk
zelfvoorzienend zijn en zien het geld liever besteed worden aan onder andere
armoedebestrijding. Op armoedebestrijding zet ook de Partij van de Arbeid in. Het is voor ons
dan ook onbegrijpelijk dat deze partij toestemming geeft om 6 miljoen te spenderen aan een
sportcomplex in plaats van aan armoedebestrijding.
De gemeente mag best een geringe bijdrage verstrekken aan evenementen, maar de gemeente
moet geen evenementenbureau willen zijn. Evenementen moeten zoveel mogelijk
kostendekkend zijn.
Leren, Participeren en Ondersteunen
Het valt de PVV op, dat de coalitie wel heel erg inzet op vrijwilligers en mantelzorgers.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn geen vanzelfsprekendheid en deze mensen zijn veelal
overbelast. Het is beter om in te zetten op “Voorne-Putten Werkt”. De kosten van de
professionele Jeudhulp en het zorggebruik zijn verontrustend hoog. Een gedegen onderzoek,
gepaste maatregelen en preventie zijn daarom essentieel.
De eenzaamheid van ouderen is niet alleen voor de coalitie een belangrijk punt van aandacht.
De PVV zal binnenkort met een aantal acties komen om een bijdrage te leveren om deze
situatie enigszins te verbeteren. Ook “Voorne-Putten werkt” zou hiervoor ingezet kunnen
worden.
De PVV vindt, dat de aanvulling van de bijstandsuitkering tot minimumloon, bij goede inzet bij
“Voorne-Putten Werkt”, motiveert. De torenhoge kosten van professionals, die worden
ingeschakeld bij bijstandsuitkeringsbegeleiding zouden moeten worden gereduceerd.
Voor mensen die een beroep doen op de voedselbank, zien wij de voedselverstrekking liever via
een gemeentesupermarkt, waar men naar eigen inzicht en behoefte, boodschappen kan doen.
Financiën
Terwijl de coalitie tevreden terugkijkt naar 2017, waar zelfs het jaar met een overschot van een
half miljoen werd afgesloten, zet de PVV kanttekeningen bij de manier waarop.
De reserves zijn namelijk geslonken en in het geval van een calamiteit onvoldoende. Ze zijn aan
het begin 2018 aangevuld door te lenen.
2 van 3

In de meerjarenbegroting, ook wel de perspectiefnota genoemd, had de PVV verwacht dat er
toch wat voorzichtiger met de uitgaven zou worden omgegaan, maar de uitgaven stijgen zelfs.
Dit is vreemd omdat de inkomsten de komende jaren afnemen:
• Door het vertrek van Oudenhoorn komt er jaarlijks een miljoen minder aan
gemeentelijke belastingen binnen
• Door de geplande verkoop van de Eneco aandelen mist de gemeente jaarlijks 1 miljoen
Euro aan dividend
• Doordat de precario belasting over 2 jaar wegvalt, mist de gemeente jaarlijks 4 miljoen
Euro
• Door verkoop van erfpachtgronden mist de gemeente hier ook jaarlijkse inkomsten
Ondanks het gemis van de opgesomde inkomsten, komt er volgens de begroting meer geld
binnen, omdat bij een sluitende begroting de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven.
Het is de PVV dan ook een raadsel, waar die extra inkomsten vandaan komen. Aan de andere
kant levert de verkoop van de Eneco aandelen en het vertrek van Oudenhoorn veel geld op,
waar de gemeente ca. 10 jaar op kan potverteren. Na deze periode, is het voor de PVV
onduidelijk op welke manier de gemeente een dergelijk bedrag aan inkomsten kan genereren.
De gemeente verhoogt de belastingen met 2% en de parkeertarieven gaan jaarlijks met 10%
omhoog.
Vanwege deze punten, kan de PVV niet akkoord gaan met de meerjarenbegroting.
Alternatieven:
De PVV vindt dat de gemeente de toekomstige fnanciële tekorten niet moet oplossen door
het verkopen van zaken die juist geld opleveren.
Voorbeelden:
• Als de Eneco aandelen of erfpachtgronden worden verkocht, zullen er investeringen
voor terug moeten komen, die ieder jaar minstens zoveel geld opleveren.
• Bij het duurzaam maken van gebouwen, moeten de zonnepaneel en boiler installaties
rendabel zijn, zodat ze zichzelf terugverdienen. Er worden nu projecten gerealiseerd
waar deze installaties tot wel 7x te duur worden aangekocht en die zich dus never nooit
terugverdienen.
• Bij de aanbesteding van bijvoorbeeld het sportcomplex Geervliet, lijken de kosten vele
miljoenen te hoog.
• De kosten van externe professionals, zoals in Jeugdzorg/Jeugdhulp, WMO, DCMR en
uitkeringsbegeleiding zijn tientallen miljoenen te hoog. Door taken bij de gemeente
onder te brengen, kunnen miljoenen bespaart worden.
• De kosten bij “Voorne-Putten Werkt” zijn te hoog. Als je uitkeringsgerechtigden
werkzaamheden laat doen, moet dit geld opleveren en geen geld kosten.
Slotwoord
In het algemeen steunt de PVV het coalitieakkoord Nissewaard, maar we blijven kritisch ten
aanzien van het fnanciële beleid.
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