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Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen had niemand kunnen voorzien dat Corona ons 
zolang in zijn greep zou houden. Inmiddels zien we de besmettingscijfers dalen en steeds meer 
mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Als gevolg daarvan worden de meeste beperkende Covid-
maatregelen los gelaten en kunnen we weer naar een ‘normale’ samenleving terugkeren.
De gevolgen van de pandemie zijn echter groot. Veel mensen hebben naasten verloren, 
kampen nog met gezondheidsproblemen, zijn hun baan of bedrijf kwijt of ervaren financiële 
problemen. Daarbij hebben velen te kampen met psychische problemen ten gevolge van 
eenzaamheid, angst en onzekerheid. De PVV wil graag een plekje realiseren om stil te kunnen 
blijven staan bij deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis en dient daartoe een motie in. 

Eén van de grootste dossiers van deze tijd is de energietransitie. Een dossier waar de meningen
over verschillen en waar de realiteit nogal eens uit het oog verloren wordt. De maatregelen 
waar op ingezet wordt, halen de doelstellingen bij lange na niet en jagen de burgers op hoge 
kosten. Lobbyisten en belanghebbende partijen varen er echter wel bij.
De PVV is niet tegen verduurzaming, maar de manier waarop men dit wil realiseren is 
onhaalbaar en onbetaalbaar. Wij zien meer in kernenergie, waterstof en luchtmotoren. Zowel 
waterstof als gecomprimeerde lucht kunnen worden gebruikt voor duurzame energieopslag.
CO2-neutraal worden in 2050 zal een zeer grote opgave worden voor onze gemeente. Het 
aanplanten van nieuwe bomen en bossen kan hiertoe een bijdrage leveren. Wij zouden graag 
zien dat de gemeente hierin een actieve rol gaat spelen en onze ingediende motie “Adopteer 
een boom of bos” gaat uitvoeren.

We constateren de laatste jaren dat burgers het vertrouwen in de politiek verliezen en dit 
ondanks het feit, dat burgerparticipatie gestimuleerd wordt. De burgers ervaren dat zij pas 
betrokken worden bij projecten wanneer deze al bijna zijn uitgewerkt. Wij vinden dat de rol van 
exploitanten en projectontwikkelaars steeds groter en meer sturend wordt binnen de 
gemeente Nissewaard. Betrokkenheid en transparantie moeten kernwaarden zijn voor onze 
burgers, maar lijken te ontbreken. De mogelijkheid om inzage te krijgen in bestuurlijke stukken,
moet eenvoudig toegankelijk zijn, dus ook digitaal. Wij hebben een motie ingediend om Wob-
verzoeken digitaal mogelijk te maken.

De kosten in het sociaal domein zijn torenhoog, mede veroorzaakt door specialistisch hulp voor 
de jeugd. Om te voorkomen dat wij in en vicieuze cirkel belanden is het van het grootste belang
in te zetten op preventie. Dit geldt uiteraard ook voor wat betreft het armoedebeleid. Door 
aan het begin te signaleren, waar de problemen zich voordoen, kunnen de gevolgen beperkt 
blijven. Wij zouden graag zien, dat bij voldoende beschikbare financiële middelen, er natuurlijke
en gezonde voeding wordt verstrekt aan bijstandsgerechtigden en dat daarbij onze lokale 
agrarische sector wordt betrokken.

Het is nog steeds een enorme uitdaging om voldoende woningen te realiseren met name voor 
de minder draagkrachtigen. Er is nog steeds een gebrek aan starterswoningen, 
urgentiewoningen en er is nauwelijks een mogelijkheid voor ouderen om kleiner te gaan 
wonen. Wij zouden graag meer aandacht zien voor andere woonvormen, eventueel met zorg 
voor ouderen of waar zowel jongeren als ouderen gehuisvest kunnen worden en zo hulp en 
ervaring gedeeld zou kunnen worden. Het project voorrangshuizen, wat onlangs in Rotterdam 
is gestart, zou ook voor Nissewaard interessant kunnen zijn. Leraren, zorgpersoneel en politie 
krijgen daar voorrang op de woningmarkt om zo personeelstekorten in deze sectoren te 
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verminderen.  De toekomstige realisatie van flexwoningen alsmede de initiatieven, die 
ontwikkeld worden in de kernen leveren een positieve bijdrage aan de woonproblematiek.

Dierenwelzijn is voor de PVV uiterst belangrijk. Omdat niet iedereen over de financiële 
middelen beschikt om hun huisdier van de noodzakelijke voeding en medische zorg te voorzien,
hebben wij een dierenvoedselbank opgericht, waar inmiddels meer dan 100 cliënten gebruik 
van maken. En de vraag wordt alsmaar groter. Onlangs hebben wij verschillende dierenartsen 
bereid gevonden gratis medische hulp te verstrekken aan de dieren van onze cliënten. Onze 
cliënten zijn hier uiteraard heel blij mee en ook wij waarderen deze inbreng ten zeerste. 
Een item, waar wij ons sinds het begin van onze raadsperiode mee bezig houden, is de 
afschaffing van de hondenbelasting. Vele honderden inwoners van Nissewaard hebben 
indertijd onze petitie voor afschaffing van de hondenbelasting getekend.
Wij hebben hier diverse malen schriftelijke vragen over gesteld, een motie ingediend en in 
december vorig jaar een amendement. De belasting dateert uit de tijd, dat een hond nog een 
werkfunctie had, wordt in steeds minder gemeenten geheven en is inefficiënt.
Ieder jaar verdwijnt er ongeveer 100.000 euro aan opgebrachte belasting door hondenbezitters
in de Algemene Reserve en dit al jarenlang. Op 10 juni j.l heeft een meerderheid in de Tweede 
Kamer zich voor het afschaffen van de hondenbelasting uitgesproken en vanaf dat tijdstip 
hebben wij aangekondigd voor de derde keer een poging te ondernemen de hondenbelasting 
af te schaffen. Onze bedoeling was dit in het najaar bij de besprekingen aangaande de 
Begroting te doen, maar na gezamenlijk overleg met Nissewaard Lokaal hebben beide partijen 
besloten, gezien de actualiteit van dit onderwerp, nu deze motie in te dienen. Dat deze 
belasting op termijn zal verdwijnen is zeker en gezien de financiële consequenties is het beter 
hier nu reeds op in te spelen.

Voor wat betreft veiligheid zijn camera’s en preventief fouilleren succesvol gebleken en wij zijn 
er een voorstander van om dit beleid zelfs uit te breiden. Wij worden steeds vaker 
geconfronteerd met woningsluitingen ten gevolge van criminele activiteiten. Ook het dumpen 
van chemisch, drugs gerelateerd afval stemt tot grote zorgen. Tevens zien we een verschuiving 
van criminaliteit van fysiek naar digitaal. Oplichting en het lekken van data is schering en inslag.
Het is dan ook van groot belang dat hier voldoende aandacht naar uit blijft gaan en hier niet op 
bezuinigd wordt. Vanwege de beperkte politiecapaciteit is het niet altijd eenvoudig aangifte te 
doen en wordt er in veel gevallen geen gevolg aan aangiften gegeven. Hierdoor hebben veel 
onrechtmatige daden geen consequenties en wij vinden dit een ongewenste situatie.
In maart 2022 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Wij vinden het van groot belang 
dat deze mensen van onbesproken gedrag zijn en adviseren daarom alle fracties hun 
toekomstige leden te screenen al dan niet via een Verklaring Omtrent Gedrag.

Voor wat betreft de financiën kunnen we ons nog rijk rekenen met de Eneco gelden, maar wij 
vinden nog steeds dat het uitgave patroon niet passend is bij de inkomsten. Als deze trend zich 
voort zet, maken wij ons zorgen voor de toekomst.

Als laatste willen wij benadrukken dat wij dan wel letterlijk op een eiland zitten, maar in 
figuurlijke zin, niet afgesloten behoren te zijn, van de Provinciale en landelijke overheid. 
Samenwerken is voor ons uitermate belangrijk en wij dienen dan ook niet te vergeten dat wij 
als lokale politici een verantwoordelijkheid hebben en daarmee een duidelijke signaalfunctie 
naar de provinciale en landelijk overheid.
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