ALGEMENE BESCHOUWINGEN – BEGROTINGSRAAD NOVEMBER 2015

Met belangstelling heeft de fractie van de Partij van de Arbeid kennis genomen van het
begrotingsboekwerk, 175 pagina’s met relevante informatie.
In de vorig jaar al aangekondigde paragraaf ‘Demografische Ontwikkeling’ staat dat we op
basis van de geprognosticeerde bevolkingsdaling door het kabinet zijn aangewezen als
anticipeerregio. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de genoemde verkenningen in
het kader van de pilot ‘Leren door anticiperen’ en zeker ook naar de uitkomsten van de
verkenning van de financiële consequenties.
Wat ons betreft richten we ons vooral op de kansen.
De begroting is sluitend maar dat kan alleen doordat we de komende jaren een beroep doen
op onze reserves. Dat moeten we ons wel realiseren.
Het college schrijft dat het de nodige inspanningen zal vergen om ook de komende jaren een
sluitende meerjarenbegroting te kunnen voortzetten maar maakt daarbij gelukkig ook de
relativerende opmerking dat deze inspanningen in het niet vallen vergeleken bij de
problemen die zich mondiaal voordoen.
Met betrekking tot de opvang van vluchtelingen schrijft het college: “Waar nodig zullen wij in
goed overleg met u en onze burgers onze verantwoordelijkheid nemen.” De fractie van de
Partij van de Arbeid vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat we onze
verantwoordelijkheid nemen. De woorden ‘waar nodig’ mogen er van ons wel uit , want dat
het nodig is weten we.
De Schouwen-Duivelandse samenleving heeft aangetoond dat onze gastvrijheid zich niet
beperkt tot vakantiegasten. De crisis-noodopvang vorige maand was door de gemeente goed
georganiseerd en heel veel vrijwilligers boden hulp aan. Daar kunnen we trots op zijn.
Wij waarderen de solidariteit van de Zeeuwse gemeenten. Wat ons betreft kan SchouwenDuiveland zelf zich wel meer pro-actief opstellen naar het COA met betrekking tot langdurige
opvang van vluchtelingen.

We reageren op de verschillende programma’s uit de begroting.
-Programma 1: Veiligheid en integrale handhaving.
Het was een roerig jaar voor onze gewaardeerde brandweervrijwilligers door het plan
‘Maatwerk’ van de VRZ. Wij hopen dat de motivatie en gedrevenheid van onze vrijwilligers
geen schade wordt toegebracht bij de invoering van de veranderingen.
De onlangs naar de raad gestuurde ‘Startnotitie Project opwaardering Toezicht en
Handhaving’ heeft bij onze fractie nogal wat vragen opgeroepen. Met name over de
samenhang tussen handhaving en het jongerenwerk. We dienen een amendement in om te
komen tot een meer integrale visie en aanpak.
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-Programma 2: Verkeer en openbare ruimte.
De inpassing van de nieuwe parkeermeters is niet vlekkeloos verlopen, wat leidde tot heel
veel ergernis. Jammer dat het college niet van het begin af aan heeft toegegeven dat er
problemen waren. Het gaat inmiddels iets beter, wij hopen dat de problemen snel helemaal
opgelost zullen zijn. De mogelijkheid om met de mobiele telefoon te betalen en zodoende
alleen de werkelijk geparkeerde tijd te betalen bevalt gelukkig wel, daar horen wij tevreden
geluiden over.
Onze fractie is benieuwd naar de voorstellen die het college gaat doen bij de herziening van
het parkeerbeleid en of hierbij behalve naar de verkeerstechnische en financiële aspecten
ook voldoende gekeken wordt naar de bereikbaarheid van woningen, de leefbaarheid en de
wensen en de behoeften van de bewoners.
De cofinanciering van het natransport van het Transferium Renesse is nog onzeker voor
2016. Wanneer wordt dat bekend, en zijn we dan nog op tijd om voor de zomer alles te
(re)organiseren?
Bij het nieuwe (nog vast te stellen) begraafplaatsenbeleid wordt gestreefd naar meer
kostendekkendheid, daar is onze fractie voorstander van.
Dat er iets gedaan gaat worden aan de toegankelijkheid van bushaltes voor mensen met een
beperking doet ons goed, wij hadden daar vorig jaar al vragen over gesteld. Ook de plaatsing
van abri’s bij de bushaltes aan ’t Sas en hier voor het gemeentehuis juichen wij toe, ook
hiervoor hebben wij al eerder aandacht gevraagd.
Het voorterrein van Pontes Campus Cultura zal opnieuw worden ingericht. De huisvesting
van de Beatrixschool en de Meie wordt hierbij niet genoemd. Wij gaan er van uit dit integraal
zal worden meegenomen bij de plannen voor herinrichting. Is het college dit ook van plan?
Programma 3: Lokale economie en recreatie.
Wij zijn blij dat er nu in Zierikzee wel een positieve houding is bij de ondernemers m.b.t. de
invoering van een BIZ.
Dat het college in alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen een paragraaf social
return gaat opnemen vinden wij passen bij een sociale gemeente.
Een goede internettoegang is inmiddels te beschouwen als een basisbehoefte voor
inwoners, ondernemers en gasten schrijft het college, en wij zijn het daar mee eens. Met
name in het buitengebied laat deze toegang nogal wat te wensen over. Wat ons betreft mag
er wat vaart gezet worden in de verbetering hiervan. Wij zouden graag zien dat het college
dit niet alleen faciliteert maar ook stimuleert. Onze fractie vraagt zich af wie hier de regie
voert, kan het college ons dat vertellen?
Ons standpunt over het toestaan van slaapstrandhuisjes op onze stranden is inmiddels
duidelijk: niet aan beginnen. Laten we zuinig zijn op onze brede lege stranden, die vormen
onze allergrootste aantrekkingskracht.
-Programma 4: Onderwijs.
Aan de actualisatie van het Integraal HuisvestingsPlan voor het onderwijs wordt gewerkt in
samenhang met de nota ‘Overstag’ over de toekomst van de maatschappelijke
voorzieningen. Het streven om zo veel mogelijk voorzieningen te bundelen onder één dak
herkennen wij uit het Tienpuntenplan dat wij samen met D66 en GroenLinks hebben
opgesteld in de aanloop naar de verkiezingen in 2014. We citeren: “We zien op SchouwenDuiveland in een periode van tien jaar maximaal tien integrale kindcentra ontstaan. In
moderne, energieneutrale en voor alle kinderen toegankelijke gebouwen.”
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Voor ons is het van groot belang dat de diverse vormen van onderwijs blijven voortbestaan
en wij verwachten dat het college er alles aan doet om de diversiteit te behouden. Daarvoor
is een pro-actieve en creatieve houding noodzakelijk.
De fractie van de Partij van de Arbeid hecht ook grote waarde aan voorschoolse
voorzieningen en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij zouden graag van het
college horen of wij op dit moment voldoende instrumenten hebben om de doelgroep te
bereiken en of er vanuit het veld een wensenlijstje is. Goed nieuws is dat het Kabinet voor
2016 60 miljoen euro extra beschikbaar heeft voor gemeenten om twee dagdelen per week
peuteropvang te financieren voor ouders van peuters die geen recht hebben op
Kinderopvangtoeslag of VVE-subsidie. Door deze extra financiële impuls wordt peuteropvang
voor alle peuters bereikbaar; wij zijn daar sterk voorstander van. Vraag: zijn er al afspraken
gemaakt over de inzet van deze extra financiële middelen en binnen welke termijn kunnen
alle peuters gebruik maken van de voorschoolse voorzieningen binnen onze gemeente?
-Programma 5: Cultuur en Sport.
In het voorjaar van 2016 kunnen wij een vervolgbestuursopdracht verwachten voor
onderzoek naar mogelijkheden betreffende (her)huisvesting van Brogum. Het college noemt
als mogelijkheid een multifunctionele exploitatie met andere aan jongeren gerelateerde
activiteiten. Wij merken hierbij op dat Brogum een poppodium is dat zich richt op een breed
publiek, zeker niet alleen op jongeren. Onze fractie zou overigens wel graag een beetje
tempo in deze ontwikkeling zien.
Bij de presentatie van de nota ‘Overstag’ bleek dat het college overweegt om activiteiten die
alleen ‘ontmoeting’ als doel hebben voortaan in aanmerking te laten komen voor subsidie.
Ontmoeten speelt een rol bij het bestrijden van eenzaamheid maar ook bij het vergroten van
het eigen netwerk. In het kader van de WMO staat ‘ontmoeten’ met stip op nummer één en
wij vinden dit dan ook een positief signaal.
-Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Het college gaat onderzoeken of het project ‘Ruilwinkel’ ondersteund kan worden. Wij staan
hier positief tegenover. Zijn er inmiddels meerdere initiatieven in het kader van het sociaal
domein?
Op bladzijde 43 staat “We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers”. Bij ‘wat
gaan we daarvoor doen’ gaat het vervolgens alleen maar over mantelzorgers en helemaal
niet over vrijwilligers.
Met betrekking tot de maatschappelijke begeleiding van statushouders gaan wij er van uit
dat het budget voor Vluchtelingenwerk in de pas loopt met het aantal personen dat zich
binnen Schouwen-Duiveland vestigt.
-Programma 7: Milieu.
De Partij van de Arbeid fractie is van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet
geven en bedrijven en inwoners moet stimuleren om hun steentje bij te dragen aan een
duurzame gemeente.
De energiecoöperatie ‘Energie werkt’ wordt door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund,
concrete resultaten worden niet genoemd, zijn die er wel?
De munitiedumpplaats in de Oosterschelde vormt (nog steeds) een risico voor het milieu. Wij
zijn blij met de toezegging van het college om de vinger aan de pols te houden en om de
raad te informeren.
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-Programma 8: Bouwen aan Ruimte.
Voor 2016 staat een beleidsnota Plattelandwoningen op het programma. Wij zijn benieuwd
naar de mogelijkheden die een eventueel nieuw beleid biedt.
Een fietsenstalling in het centrum van Zierikzee kan een meerwaarde hebben voor het
winkelend publiek. Wij zijn benieuwd naar de invulling van dit plan.
-Programma 10: Bestuur.
Het college is van plan om in 2016 te werken aan het ontwerp en de voorbereiding van het
invoeren van een netwerksamenleving en netwerkmanagement, en er staat dat dit in 2017
en 18 gerealiseerd zal worden, waarna het college in 2019 wil overgaan tot nazorg.
Het invoeren van een netwerksamenleving en netwerkmanagement vraagt om een
cultuuromslag: meedenken, faciliteren en leren loslaten. De Partij van de Arbeid fractie is
van mening dat zoiets een groeiproces is dat zeker niet in twee jaar gerealiseerd zal zijn.

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 2015,
Petri d’Anjou en Corina van der Vliet
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