PVV Nissewaard
Algemene beschouwingen 2020
De PVV dankt het College en het ambtelijke apparaat van Nissewaard voor het opstellen van de
perspectiefnota en jaarcijfers.
Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen had niemand kunnen voorzien dat onze
samenleving door de Coronacrisis zo zou veranderen. De maatregelen, die ten gevolge hiervan
getroffen moesten worden, hebben zowel economisch als maatschappelijk een enorme impact.
Helaas hebben ook wij in Nissewaard doden te betreuren, zijn veel mensen ziek geworden, zijn
onze zorgmedewerkers overbelast en ondervinden veel bedrijven en verenigingen
economische schade. Naast economische schade ondervinden burgers veelal ook psychische
schade.
Ten gevolge hiervan staat Nissewaard de komende jaren wederom voor grote uitdagingen.
Hoewel de gemeente blijft werken aan uitbreiding van de digitale dienstverlening en wij daar
positieve effecten van zien, blijven wij hameren op de noodzaak van persoonlijk contact.
Toegang tot gemeentelijke dienstverlening moet immers voor iedereen vanzelfsprekend zijn.
Nissewaard is de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende steekincidenten. Hier is
daadkrachtig tegen opgetreden. Het preventief fouilleren is daar een voorbeeld van.
Samenwerking tussen politie, BOA’s, jongerenwerk, onderwijs en ouders is belangrijk. Zo heeft
de PVV aangestuurd op uitbreiding van cameratoezicht en uitrusting van de BOA’s.
Verschuiving van de criminaliteit naar de digitale wereld heeft inmiddels ernstige vormen
aangenomen. Oplichting, stalking, bedreiging en misbruik van social media zijn aan de orde van
de dag. Hoewel vrijheid van meningsuiting een groot goed is, betekent dit niet dat je anderen
mag beschadigen en bedreigen.
Zo zijn volksvertegenwoordigers en handhavers niet per definitie vogelvrij.
De PVV vindt dat een dergelijk handelen niet langer getolereerd dient te worden, wil hier meer
aandacht voor en strafrechtelijke vervolging.
Wanneer men het idee heeft niet gehoord te worden, kan men zich wenden tot de
verschillende fracties binnen de gemeente of gebruik maken van het recht tot inspreken bij
commissie- of raadsvergaderingen.
Voor wat betreft wonen, bestaat er nog steeds een schrijnend tekort aan betaalbare woningen.
Wij pleiten wederom voor het plaatsen van containerwoningen voor urgente gevallen.
De huidige containerwoningen zijn in verschillende maten voor diverse doelgroepen een
uitstekend en betaalbaar alternatief en zijn binnen 24 uur te plaatsen.
Bij het werven van zorgpersoneel zou een woon-werkaanbieding doorslaggevend kunnen zijn
en mede bij kunnen dragen aan het realiseren van een toekomstige zorgcampus.
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Voor wat betreft duurzaamheid trekken wij de haalbaarheid en betaalbaarheid ernstig in
twijfel. Terwijl het draagvlak voor het aardgasverbod afbrokkelt, dramt de overheid maar door.
Aardgas is niet vervuilend en uit de tijd. Internationaal geldt ons aardgasgebruik als toonbeeld
van milieuvriendelijkheid, kostenbesparing en efficiëntie. Veel landen stappen juist nu over
naar aardgas. Zelfs de algemene rekenkamer omschrijft de wijze waarop huizen van het gasnet
afgekoppeld moeten worden als puur ideologische verkwisting. Dit terwijl het 125.300
kilometer lange netwerk van gaspijpen in de bodem kwalitatief heel goed is en grotendeels al
geschikt is voor waterstof.
Elke huiseigenaar wordt gedwongen om te investeren in het aardgasvrij maken van zijn woning,
waarvan de kosten kunnen oplopen tot wel 50.000 Euro.
En dit terwijl elke burger het fundamentele recht heeft om naar eigen keuze zijn huis te
verwarmen.
Ook biomassacentrales zijn geen goed alternatief en vele malen meer vervuilend dan aardgas.
Zelfs Urgenda is tot dit inzicht gekomen.
Het wordt tijd voor een gezond klimaatrealisme.
Binnen het sociaal domein wordt het steeds moeilijker om de kosten beheersbaar te houden en
is het noodzakelijk om de middelen op een effectieve manier te besteden.
De uitdaging wordt nog groter door de effecten van de Coronacrisis. Zoals bijvoorbeeld de
toename van het aantal uitkeringen en bijzondere bijstand.
Met name de werkeloosheid onder de jeugd baart ons zorgen.
De beschikbaarheid van acute zorg is van groot belang en dit ontbrak in Nissewaard. Dankzij de
PVV is dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer gezet en samen met de PvdA zijn
moties ingediend die uiteindelijk hebben geresulteerd in een 24/7 spoedeisende hulp.
Tevens hebben wij er op aangedrongen, dat de PVV een motie heeft ingediend om op korte
termijn te komen met een oplossing voor die regio’s waarin de 15- minutennorm voor de
spoedeisende ambulanceritten niet wordt gehaald. Vanwege de Coronacrisis is nog niet bekend
hoe de minister uitvoering aan deze motie gaat geven.
Veel gemeenten in Nederland komen momenteel in de problemen door onder andere extreem
overschrijdende kosten in het sociaal domein. Om in de sfeer van het sociaal domein te blijven
hadden we zonder de Eneco gelden aan het infuus gemoeten.
Ook de verliezen op de grondexploitaties hebben een grote impact op de algemene reserve.
De gemeente heeft een Coronafonds in het leven geroepen, dat onder andere zal worden
aangewend om sport, het verenigingsleven en start-ups te ondersteunen. Wij vinden echter dat
de nadruk moet liggen op steun voor het midden en klein bedrijf, want zij vervullen een
belangrijke rol in de economie van Nissewaard, bijvoorbeeld door het creëren van
werkgelegenheid. Met name veel kleine ondernemers vallen buiten de landelijke
steunmaatregelen en komen hierdoor in de problemen.
Inmiddels is het saldo Eneco gelden van 87 naar 55 miljoen geslonken en wij vinden dit een
zorgelijke ontwikkeling, mede gezien het feit dat sommige fracties de wens hebben nog meer
van de Eneco gelden aan te wenden.
Het feit dat zich te allen tijde onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, zoals
momenteel de Coronacrisis, moet ons er van bewust maken voorzichtig met de Eneco gelden
om te gaan.
Dit is volgens ons ook de mening van de Wethouder en wij steunen hem hier in.
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