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 Voorzitter, Vorig jaar heb ik aangegeven, dat duurzaamheid een mooi en een hoogst 

noodzakelijk thema is om te kijken hoe we onze doelen vorm geven. Toen was er sprake van 

een situatie, waarbij gemeentes zoekende waren en dan uiteindelijk toch voornamelijk kozen 

de regionale agenda. Ook afgelopen jaar zie je kleine stapjes vooruit en natuurlijk ook lobby 

om alles bij het oude te laten.  

Toch is er de afgelopen periode veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. De meest 

opmerkelijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid kwam uit Amerika. De nazaten 

van Rockefeller, die zijn fortuin vergaarde met Standard Oil de voorloper van ExxonMobil en 

Chevron, trekken al hun investeringen in fossiele brandstoffen terug. Ze zijn ervan overtuigd 

dat de oude Rockefeller tegenwoordig precies hetzelfde zou doen en zou investeren in 

schone hernieuwbare energie. Het lijkt er op dat we opnieuw worden ingehaald door partijen 

die in eerste instantie geen enkele vernieuwing willen. Duurzaamheid is dus niet langer een 

ander woord voor de milieuagenda. Ook in Nederland is duurzaamheid inmiddels een 

beleidsveld dat is ondergebracht bij EZ. Duurzaamheid is een volwaardig en zeer snel 

groeiend investeringsdomein. Als ik de stukken lees dan zakt me de moed in de schoenen 

als ik daar uit op moet maken dat onze coalitie duurzaamheid nog steeds als een verlengde 

van milieubeleid ziet. Reserves zouden moeten worden gereserveerd, als ware het alleen 

kosten en geen investeringen. Waar is de visie van de coalitie dat duurzaamheid kansen 

biedt voor de lokale economie, het vestigingsklimaat, het midden en klein bedrijf en dat de 

investeringen van het eigen woonbedrijf hier een voortrekkers en aanjaagrol in kan vervullen. 

Ik verwacht hier een krachtig antwoord van onze wethouder duurzaamheid. 

Zo kom ik automatisch bij een organisatorisch punt, want ook daar zie je kleine stapjes en 

partijen die alles bij het oude willen laten. Op zich logisch, want elke verandering veroorzaakt 

onduidelijkheid en dus onrust. Het lijkt er echter op, dat ook op dit punt de ontwikkelingen 

buiten Westvoorne sneller gaan dan wat wij aan kunnen. Er is inmiddels een brede 

consensus dat een gebied met de omvang van de stad New York niet meer met 400 

gemeenten moet worden bestuurd. Om een indruk te krijgen: de stad New York wordt 

bestuurd door 45 deelgemeenten. Westvoorne is na Bernisse de kleinste gemeente in de 

regio en zal dus goed moeten opletten welke ontwikkelingen de positie van Westvoorne 

beïnvloeden. Om deze reden vindt D66 het van belang om deel te nemen aan de 

commissies van de nieuwe Metropoolregio. Niet om tegen te zijn, maar om constructief mee 

te denken en te kijken welke ontwikkelingen voor Voorne goed zijn. 
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Ik heb eerder aangegeven, dat D66 het belangrijk vindt om invulling te geven aan een 

dorpenbeleid, dat ook stand houdt na een herindeling. We denken aan een robuust fonds 

dat stevig kan investeren door met name brede scholen met een echt brede maatschappelijk 

culturele functie die de dorpscentra zullen versterken. Tevens pleiten we voor de instelling 

van dorpsraden en we hebben al eerder aangegeven dat we de voorzieningen in een private 

constructie willen onderbrengen waarbij Oostvoorne, Rockanje en Tinte vanuit eigen 

betrokkenheid en eigen identiteit weer baas in eigen dorp zijn. 

Is dit de klok terugdraaien? Ja en nee. Het is in het volle besef van een aanstaande 

onvermijdelijke en noodzakelijke herindeling, waarbij de nadruk wat D66 betreft óók moet 

liggen op ondernemende, levende en vooral ook zelfstandige kernen. Wat dat betreft zijn wij 

tevreden dat de discussie in Tinte wordt opgepakt. Het is prima dat de gemeente daar kiest 

voor een faciliterende rol. D66 kan zich goed vinden in de huidige aanpak. Wel vinden wij dat 

de gemeente zelf geen initiatieven moet ontwikkelen. D66 vindt het prima dat het geld dat in 

Tinte wordt 'verdiend' daar vervolgens ook weer wordt geïnvesteerd.  

Voor wat betreft de Brede Scholen vindt D66 dat alle partijen al heel snel bij de planvorming 

worden betrokken. Ook vinden wij dit een belangrijk onderwerp voor een goed 

georganiseerde burgerparticipatie. Deze besluiten bepalen tenslotte tot in lengte van jaren 

de beeldvorming van de dorpen. Wat D66 betreft worden de beide Brede Scholen iconen 

van duurzaamheid. Om die reden zou de Brede school in het centrum of in elk geval op een 

prominente plek in de dorpen moeten staan. We zullen concrete voorstellen doen om dit ook 

daadwerkelijk mogelijk te maken. We zullen deze periode moeten investeren in onze kernen 

op goede doordachte wijze voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor de langere 

termijn. 

Volgens D66 zijn prachtige projecten waar het Woningbedrijf haar maatschappelijke taak op 

kan pakken.  

De begroting laat zien dat we ook de komende jaren de nodige inspanningen moeten plegen 

om de inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Met name de 3D’s vormen een 

risico. Veel maatregelen zijn genomen om de kosten zoveel mogelijk te beheersen. Echter 

veel groepen geven aan dat de bezuinigingsdoelstelling niet gehaald gaat worden. Dat is iets 

om serieus rekening mee te houden. Naast de kostenkant is er ook nog onzekerheid over de 

instroom. Om deze reden vindt D66 dat we het risico beter iets hoger kunnen inschatten, 

zodat we het komende jaar meer ervaring kunnen opdoen met de nieuwe taken. 
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Voorzitter, zoals het er nu uit ziet is de begroting voor het komende jaar sluitend. Voordat ik 

deze termijn afsluit wil ik namens D66 graag het college bedanken voor het 

oplossingsgericht meedenken. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de collega raadsleden,  

de ambtelijke organisatie en de fractieassistenten.  
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Onderwerp Voortgang oktober 2014 

Zelfstandigheid D66 is een zelfstandige partij en neemt ook deel aan de D66 

samenwerking op Voorne (één afdeling); daarnaast zijn er 

ook regelmatig contacten op stadsregio- provinciaal- en 

landelijkniveau. Daarnaast maken wij gebruik van het 

landelijke bvmail D66 netwerk. 

Samenwerking met andere partijen Daar waar nodig en/of noodzakelijk zal D66 ook met andere 

partijen optrekken, zoals wij bijvoorbeeld hebben gedaan 

met het bestemmingsplan van maasvlakte (met de zgn. 

veiligheidscontour). 

Openheid en verantwoording. D66 westvoorne organissert de steunfractie maandelijks op 

de donderdag voor de commissies; dit is een openbare 

bijeenkomst (normaal gesproken in De Man). 

Openheid en betrokkenheid van de 

burgers nastreven. 

Naast de openbare steunfractie staat D66 Westvoorne altijd 

open voor burgers die ideeën willen toelichten.  

Handhaven huidig karakter 

dorpskernen en landschappen in 

Westvoorne. 

Aan dit punt wordt de komende periode vooral aandacht 

besteed middels het realiseren en/of behouden van goede 

voorzieningen. Bijvoorbeeld de Brede Scholen, maar ook de 

3M’s en de sportvoorzieningen. Als specifiek punt kan de 

herijking van het subsidiebeleid worden genoemd. 

Duurzaamheid integreren in alle 

beleidsvelden 

Duurzaamheid gaat niet alleen over duurzame energie, maar 

ook een duurzaam ingerichte maatschappij. Daarom is dit 

ook een belangrijk onderdeel van de zgn. drie 

decentralisaties , waarbij hetzelfde moet worden gedaan 

met minder budget. 

Zorg voor de veiligheid heeft hoge 

prioriteit 

Beleid is recent vastgesteld 

Verbetering van de 

verkeersveiligheid en aandacht voor 

het (verkeers)lawaai. 

Een aantal maatregelen zijn uitgevoerd of in uitvoering (De 

Ruy en het fietspad aan de Westvoorne weg). Met name de 

verbetering aan de Ruy/Brielse weg heeft geleid tot 

ongerustheid over hoge snelheden. Snelheidsmetingen 

zouden naar onze mening uitgevoerd moeten worden.  

Zeer beperkte woningbouw; 

rekening houden met krimp, 

De bevolking is opnieuw (conform verwachting gekrompen). 

D66 schat in dat de huidige programma’s nog te ruim zijn. 

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 

Voeren van een samenhangend 

beleid. 

Om goed zicht te houden op de geplande ontwikkelingen is 

het ook van belang om  lopende projecten af te sluiten. D66 

heeft met name m.b.t. het glasproject benadrukt dat ook 

het afronden van dit project meer aandacht moet krijgen. In 

2015 zal met de raad besproken worden hoe dit vorm gaat 

krijgen. 

Ruimte voor meer particulier 

initiatief op diverse terreinen. 

Hoogstwaarschijnlijk door de effecten van de economische 

crisis zien we nog maar een beperkt aantal initiatieven. 
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Wellicht kan de economische commissie van de in 2015 op 

te richten Metropoolregio ook iets betekenen voor Voorne. 

Armoedebestrijding middels 

creatiever gebruik van de al 

bestaande voorzieningen. 

Is geagendeerd in Q4 van dit jaar. 

Specifiek aandacht voor ouderen en 

jongeren. 

In korte tijd is een Voorne brede samenwerking ontstaan op 

deze gebieden. De raad onderkent dat de komende 

wijzigingen ingrijpend kunnen zijn. Daar is voor 2015 de 

insteek dat niemand tussen wal en schip terecht komt. Om 

deze reden worden de ontwikkelingen rond de drie 

decentralisatie maandelijks geagendeerd. 

Gymnastiekleraar en 

vakleerkrachten basisonderwijs 

handhaven. 

Op dit moment geen ontwikkeling behalve het aantal 

schoolgaande kinderen afneemt met de nodige 

consequenties. 

Opwaarderen van de kunst - en 

cultuuruitingen in Westvoorne en in 

de regio. 

Wellicht door de gevolgen van de economische crisis een 

onderwerp dat een beetje ondersneeuwt. D66 is echter van 

mening dat onderwerp de nodige aandacht verdient. 

Ambtelijk apparaat afstemmen op 

(toekomstige) taakstelling. 

Dit onderwerp op een zeer verantwoorde manier opgepakt. 

Deze wijzigingen moeten vooral ook in samenwerking met 

de betrokkenen worden opgepakt. Dergelijke wijzigingen 

vragen om een zorgvuldige benadering.  

Dekkende begroting zonder de 

kosten voor de burger extra te 

verhogen. 

Voor 2015 gerealiseerd. Wel zijn er zorgen voor de komende 

jaren. De risico’s zijn iets toegenomen. 

Openbare ruimte - Groen Naar aanleiding van de bezuiniging op de 

groenvoorzieningen zijn er afspraken gemaakt om deze 

wijzigingen met de direct betrokkenen af te stemmen. Niet 

is niet overal conform deze afspraak uitgevoerd. D66 denkt 

dat het verstandig is om deze constatering serieus op te 

pakken en mogelijke problemen op te lossen in overleg met 

de omwonenden. 

 


