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ALGEMENE BESCHOUWINGEN – BEGROTINGSRAAD 13 NOVEMBER 2014 
 
 
In de aanbiedingsbrief schrijft het college dat het collegeprogramma in grote lijnen 
voortbouwt op de ingezette koers en dat die koers hoofdzakelijk is gebaseerd op de 
strategische visie Tij van de Toekomst. In 2011 heeft de Partij van de Arbeid van harte 
ingestemd met de vaststelling van Tij van de Toekomst. In juni dit jaar kwam er een 
raadsvoorstel om de strategisch visie te herbevestigen. Dat hadden wij graag willen doen, 
maar helaas heeft dit college gemeend een belangrijk uitgangspunt uit Tij van de toekomst  
“Het Noordzeestrand is niet verder bebouwd en overnachten is er niet mogelijk” te gaan 
nuanceren. Reden voor onze fractie om niet in te stemmen met de herbevestiging van de 
strategische visie. Jammer dat dit belangrijke document nu niet meer raadsbreed gedragen 
wordt. 
 
De begroting voor 2015 is niet sluitend maar we kunnen een beroep doen op onze algemene 
reserve. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn de vooruitzichten gelukkig gunstiger. 
De weerstandscapaciteit is voldoende.  
Een aantal reserves neemt naar verwachting de komende jaren fors toe.  
Het Mobiliteitsfonds loopt naar verwachting de komende 4 jaar op van 4.1 naar 4.6 miljoen. 
We gaan er van uit dat dit feit betrokken wordt bij de herijking van het parkeerbeleid. 
 
Het bericht dat Delta geen dividend uitkeert zal ons de komende jaren nog meer dan tot nu 
dwingen zeer zorgvuldig om te gaan met ons budget. 
 
We reageren op de verschillende programma’s uit de begroting. 
 
-Programma 1: Veiligheid en integrale handhaving. 
 
Het doet ons goed te lezen dat de bedragen voor schade door vandalisme afnemen.  
Ook is het een gunstige ontwikkeling dat het aantal meldingen van huiselijk geweld afneemt. 
Is er bekend of dit een effect is van de verbeterde aanpak door intensieve samenwerking van 
de betrokken instanties in het Veiligheidshuis? 
 
Het Project Straatcoaches wordt de komende jaren voortgezet. Er is dus geen sprake meer 
van een project, de straatcoaches maken structureel onderdeel uit van de 
gemeentebegroting. De Partij van de Arbeid fractie blijft dit kritisch volgen, al eerder hebben 
we aangedrongen  op informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de straatcoaches en 
het jongerenwerk. Wij willen graag door het college twee keer per jaar op de hoogte 
gehouden worden hoe die samenwerking verloopt en wat de verbeterpunten hierin zijn. Wil 
het college dit toezeggen? 
 
-Programma 2: Verkeer en openbare ruimte. 
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Kinderen en jongeren hebben het recht om te mogen spelen. Buiten spelen is gezond en 
zorgt voor sociale contacten en relaties die horen bij het opgroeien. Gemeentelijke 
speelvoorzieningen moeten veilig en uitdagend zijn en ruimte te geven aan de eigen 
ontdekkingskracht van de jeugd. Natuurlijke elementen kunnen bijdragen aan het stimuleren 
van de eigen ontdekking en fantasie. Meedenken vanuit de jeugd bij herziening van het 
speelplaatsenbeleid vinden wij van belang. Het jongerenwerk kan hierbij als intermediair 
uitstekend een rol vervullen.  
 
Invoering van het real-time parkeren lijkt ons klantvriendelijker dan het huidige systeem.  
Het belangrijkst aspect van betaald parkeren blijft voor ons de sturende en regulerende 
werking. 
 
Op bladzijde 18 lezen we dat we de overstap maken naar nat strooien. Uit de context kunnen 
we ons wel voorstellen wat er mee bedoeld wordt maar taalkundig is het een bijzondere 
term! 
 
-Programma 3: Lokale economie en recreatie. 
 
Het overzicht van de beleidsstukken bevat een aantal stukken die verouderd zijn. De Nota 
Hoofdlijnen Strand is uit 2003 en de Ontwikkelingsvisie Horeca uit 2007. Kunnen we hiervan 
op korte termijn een herziening verwachten? 
 
Op bladzijde 20 lezen we als één van de doelstellingen “We versterken de mosselvangst”. Kan 
het college ons die doelstelling nader toelichten? 
 
Op bladzijde 23 lezen we dat het college van plan is om in 2017 te gaan beginnen met de 
verbetering van het digitaal ondernemersloket. Kennelijk is al bekend dat er verbeteringen 
mogelijk zijn. Waarom wachten we daar dan mee tot 2017? 
 
We nemen in alle aanbestedingen een paragraaf Social Return op. Waarom wachten we daar 
mee tot 2017?  
 
-Programma 4: Onderwijs. 
 
Initiatieven ter versterking van het onderwijs mogen rekenen op een positieve houding van 
onze fractie. Goed en bereikbaar onderwijs achten wij van groot belang. Wij dagen het 
onderwijs uit te komen met innovatieve initiatieven! 
Wij willen een tussentijdse evaluatie van het functioneren van het LEA-overleg met 
aanbevelingen / aandachtspunten.  
 
Huisvesting van de Meie, de Beatrixschool en de gymzaal staat al heel lang op de 
gemeentelijke agenda.  
In de begroting staat opgenomen dat in 2015 het onderzoek wordt gerealiseerd. Wij willen 
dat dit onderzoek voor de zomervakantie is afgerond en dat er een definitief voorstel aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden, uiterlijk in de begrotingsraad van oktober 2015. 
Uitgangspunt van het onderzoek moet zijn de behoefte van het onderwijs en niet de 
toevallige beschikbaarheid van een gebouw. 
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-Programma 5: Cultuur en Sport. 
 
Het mag duidelijk zijn dat wij tevreden zijn met het voorstel om een kunstgrasveld bij 
MZC’11 aan te leggen. Het is een speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de Partij van 
de Arbeid. Wij gingen echter ook voor een kunstgrasveld in de Westhoek. Wij verzoeken het 
college hiertoe een onderzoek te doen in relatie tot de gemeentebegroting 2016. 
 
Al jaren wordt, meer en minder intensief, gedacht over de accommodatie Brogum. Het stemt 
ons tevreden dat in 2015 de voorbereidingen starten om te komen tot een definitief besluit. 
Daarbij gaan wij uit van een voortbestaan van Brogum, continuering van het programma-
aanbod en zo mogelijk een verdere vraaggerichte uitbreiding van het aanbod richting jeugd- 
en jongeren. Met meer dan gemiddelde belangstelling zien wij de resultaten van het 
onderzoek tegemoet. 
 
Beleving en uitoefenen van sport is belangrijk. Sport maakt onderdeel uit van een gezonde 
levensstijl en bevordert de sociale contacten. Bewegingsonderwijs binnen het onderwijs is 
belangrijk, dit blijkt ook uit onderzoek van NOC*NSF. De staatssecretaris pleit zelfs voor 
uitbreiding van het aantal lesuren bewegingsonderwijs door kwalitatief deskundige 
docenten. Scholen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs, de 
combinatiefunctionarissen van SMWO zijn een aanvulling op het bewegingsonderwijs en 
spelen een rol in het stimuleren van sportbeoefening door kinderen. 
 
-Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
 
Er is de laatste maanden veel over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein gesproken. 
De beleidsnota's en verordeningen op het gebied van Wmo, jeugdhulp, persoonsgebonden 
budget en participatie zijn intensief besproken en onlangs door onze raad vastgesteld. Het 
werkelijke werk kan beginnen. Al eerder hebben heeft de Partij van de Arbeid fractie 
aangegeven vertrouwen te hebben in de uitvoering van deze nieuwe beleidsvelden. De 
praktijkervaringen zullen voeding zijn voor het verder optimaliseren van de uitgangspunten 
en de kaders.  
Voor ons is en blijft belangrijk dat mensen die hulp ontvangen die ze nodig hebben. Wij 
beseffen dat de omslag in denken en doen (zelfregie, eigen initiatief) hiervan een belangrijk 
onderdeel uitmaakt. 
 
In het kader van de Participatiewet wordt het Centrum voor Arbeidsontwikkeling opgericht. 
Dit zal worden ondergebracht bij de Zuidhoek. Voor ons is hierbij een aandachtspunt de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Heeft het college hiervoor een plan? 
 
De transities zijn afgerond, we gaan ons nu met overtuiging richten op de transformatie. 
Innovatieve ideeën zijn welkom en zullen wij met enthousiasme ontvangen.  
Om ruimte te geven aan die innovatieve ideeën willen wij een financiële reserve op gaan 
bouwen. We stellen voor om te beginnen met een nieuwe reserve ‘Innovaties sociaal 
domein’. 
 
Begeleiding van statushouders is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer. Voorgesteld 
wordt hier wel beleid voor op te stellen omdat begeleiding van statushouders van belang is 
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voor de integratie. Dit heeft onze volledige steun.  
 
“We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers” lezen we. Wij zijn niet zo'n voorstander 
van het noemen van vrijwilligers en mantelzorgers in één zin. Het gaat om twee totaal 
verschillende doelgroepen.  
 
-Programma 7: Milieu. 
 
Uit dit programma blijkt weinig ambitie en het lijkt er op dat het college bij milieu alleen 
denkt aan energie. Wij zouden graag een actievere opstelling zien , de gemeente moet het 
goede voorbeeld geven en bedrijven en inwoners stimuleren om hun steentje bij te dragen 
aan een duurzame gemeente.  
De munitiedumpplaats in de Oosterschelde vormt een risico voor het milieu. Wij willen dat 
het college hier de vinger aan de pols houdt. 
Het faciliteren en ondersteunen van het project ‘Energie Werkt’ juichen wij toe. 
 
-Programma 8: Bouwen aan Ruimte. 
 
In dit programma staan een aantal zaken waar we nieuwsgierig naar zijn 
-Er komt in 2015 beleid om te Wet Plattelandswoningen uit te voeren.  
-De uitvoering van het beleidskader ‘werken aan huis’. 
-De ontwikkeling van een leidraad strategische aankopen. 
 
-Programma 10: Bestuur. 
 
De demografische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij het opstellen van beleid. Bij 
de behandeling van de kadernota hebben wij door middel van een amendement al gepleit 
voor de toevoeging van een paragraaf demografische ontwikkelingen in deze begroting. We 
kregen daarvoor geen meerderheid, gelukkig lezen we nu dat met ingang van volgend jaar 
deze paragraaf wel zal worden opgenomen. 
 
“In Samenspraak bezien welke taken stads- en dorpsraden uitvoeren”staat voor 2017 
gepland. Wij denken dat we hier eerder aan moeten beginnen, juist ook in relatie met de 
toekomst en de toekomstbestendigheid van de dorpshuizen. 
 
Aan de hand van de nota Burgerparticipatie 1.0 willen wij graag stilstaan bij de 
vergaderstructuur van de raad. De Partij van de Arbeid fractie staat open voor vernieuwing. 
 
 
Tot slot spreken we hier onze dank uit voor de samenwerking in het afgelopen jaar met de 
collega-raadsleden, de griffier, het college en de ondersteuning van de ambtenaren. 
 
 
Zierikzee, november 2014, 
 
Petri d’Anjou en Corina van der Vliet  


