ALGEMENE BESCHOUWINGEN
BEGROTINGSRAAD NOVEMBER 2016

Inleiding
We beginnen met onze dank uit te spreken voor de samenwerking in het afgelopen jaar met
de collega-raadsleden, de griffier, het college en de ondersteuning van de ambtenaren.
Met belangstelling en hier en daar met gefronste wenkbrauwen heeft de fractie van de Partij
van de Arbeid kennis genomen van de begroting. We zijn tevreden dat er een weer een
sluitende begroting wordt gepresenteerd. Maar belangrijker vinden wij welke plannen er
uitgevoerd gaan worden.
We reageren in onze beschouwingen op de programma’s en hoofdstukken, we kijken een
beetje terug naar het afgelopen jaar en plaatsen onze, zoals altijd positieve, vragen en
opmerkingen.
Terwijl wij ons buigen over de begroting voor de jaren 2017-2020
realiseren wij ons dat er in 2018 al weer
gemeenteraadsverkiezingen zijn … dus wie weet wat daarvan het
effect zal zijn op de plannen die we nu vast gaan stellen.
En wat we ons ook realiseren is dat er op diverse plaatsen in
Nederland experimenten worden gedaan in het kader van ‘De
Nieuwe Democratie’. Interessante ontwikkelingen die ons nieuwsgierig maken en ons laten
nadenken over onze eigen rol als raadslid en hoe die rol er in de toekomst uit zou kunnen
gaan zien.
Initiatieven in onze gemeente op het gebied van burgerparticipatie en overheidsparticipatie
krijgen onze steun. Van opgedane ervaringen kan worden geleerd. Wij zijn wel benieuwd
naar het draagvlak voor deze ontwikkelingen binnen onze gemeenteraad. Het vraagt immers
dat minder ingezoomd wordt op details, dat de raad zich beperkt tot een kaderstellende rol
en durft los te laten.
Over eventuele herinrichting van het
gemeentehuis hebben wij eerder al aandacht
gevraagd voor het 'inwonen' van andere
organisaties. Wij vinden het belangrijk dat deze
organisaties hun eigen identiteit en
onafhankelijkheid behouden. Wij vragen ons ook
af of het 'inwonen' niet drempelverhogend werkt
en op welke wijze de duidelijkheid voor de
klanten wordt gewaarborgd. Bij een hernieuwd
voorstel vanuit het college willen wij dat hier
nadrukkelijk bij stilgestaan wordt.
Vraag: gaat het college met onze opmerkingen en vragen aan de slag?
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De Partij van de Arbeid heeft voor het verkiezingsprogramma
voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 gekozen voor de
titel ‘Naar een verbonden samenleving’. Eén van de
kernbegrippen uit dit programma is “Samen één”.
Voor ons betekent dit dat iedereen mee mag doen en dat we
niemand buitensluiten.
Algemeen
Als we op blz 17, 37 en 61 de opsomming zien van de gemeentelijk beleidsstukken valt ons
weer op dat er verouderde documenten bij staan. Wij willen dat het college en de raad
keuzes kunnen maken op basis van actuele informatie en beleidsstukken.
Werken op Schouwen-Duiveland
Op blz 19 lezen we over het intensieve gebruik van de grote wateren, de Grevelingen en de
Oosterschelde. Het college schrijft “Om conflicterende situaties te voorkomen verdient het
aanbeveling om tot duidelijk keuzes en mogelijk zoneringen te komen voor de diverse
vormen van gebruik waarbij al bestaande beheerplannen worden gerespecteerd”. Vooral het
laatste deel van deze zin kan wat ons betreft
rechtstreeks worden betrokken bij de plannen
voor Brouwerseiland. De “bestaande
beheerplannen” veranderen we in “de
bestaande gebruikers” en dan staat er dat we
de huidige gebruikers (de watersporters en
met name de surfers) van de omgeving
Middelplaathaven respecteren bij het maken
van keuzes. Oei … hier lopen de theorie en de
praktijk behoorlijk uit elkaar.
Op blz 21 weer een voorbeeld waar de theorie en de praktijk uit elkaar lopen. In september
diende onze fractie een motie in waarin wij het college verzochten om bij nieuwbouw te
stimuleren dat er voor verwarming gebruik zou worden gemaakt van hernieuwbare energie,
dus niet langer gas-cv-ketels inbouwen. Het college ontraadde deze motie. En wat lezen we
nu hier? “De gemeente heeft als doel om in 2040 zelfvoorzienend te zijn in energiegebruik,
dus dat we de energie die we met z’n allen op het eiland nodig hebben zelf kunnen
opwekken.” (dus gebruiken we in 2040 geen gas-cv-ketels).
Wij voorspellen dat deze doelstelling niet gehaald gaat worden als het college weigert om
concrete stappen te zetten.
En naar aanleiding van deze passage nog een vraag: waarom wil het college maar voor één
jaar deelnemen met de overige Zeeuwse gemeenten aan het stimuleren van
energiebesparing bij particuliere woningbouw?
In 2017 krijgt de raad een geactualiseerd Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP)
voorgelegd met daarin opgenomen het verkeerscirculatieplan langzaam verkeer. Wij hopen
op een veilige oplossing voor het landbouwverkeer in en rond Zierikzee.
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De innovaties in de agrarische sector zullen uit de
sector zelf komen schrijft het college en wij vinden dat
een goede zaak.
Schaalvergroting in de akkerbouw is voor ons geen
probleem, maar voor schaalvergroting in de
kassentuinbouw en de veehouderij is op SchouwenDuiveland geen ruimte wat ons betreft.
De realisatie van de herstructurering van bedrijventerrein Haringvlietplein / Boerenweg staat
voor 2017 en 2018 gepland. Uit de beantwoording van de vragen begrijpen wij dat hier
bedoeld wordt de voorbereiding hiervan. Wij vragen ons af wanneer er dan werkelijk
gebouwd gaat worden, kan het college ons dat vertellen?
Dat er in 2017 een eiland-dekkend netwerk breedbandinternet komt vinden wij goed
nieuws. ASD en OSD maken zich hier sterk voor, een prima initiatief.
In het verleden heeft ook onze fractie meerdere keren aangegeven dit niet alleen wenselijk
maar zelfs noodzakelijk te vinden.
Het ‘Taalhuis Oosterschelde’ vinden wij een mooi initiatief. De beheersing van de taal is
inderdaad van groot belang om te kunnen participeren in de samenleving. Uit de
beantwoording van de vraag die wij hierover hebben gesteld blijkt dat het college de ambitie
heeft om na een aanlooptijd van één jaar het project volledig te laten bemannen door
vrijwilligers. Wij vinden dat nogal snel. Wij zouden het op prijs stellen als wij in de loop van
2017 op de hoogte gehouden worden van de haalbaarheid van deze ambitie. Wil het college
de raad hierover informeren?
Op blz 33 staat “We implementeren het onderzoeksresultaat naar arbeidsmatige
dagbesteding en beschut werk. We realiseren beschut werk conform de wettelijk eisen”.
Het kan zijn dat we daarmee veroorzaken dat er mensen tussen wal en schip vallen. De Partij
van de Arbeid fractie is van mening dat we dat moeten voorkomen en dat we daarom
misschien wel wat verder moeten gaan dan alleen de wettelijke eisen. Vraag: Is het college
dit met ons eens?
Wonen op Schouwen-Duiveland
We ondersteunen de pilot elektrisch vervoer
Energiecoöperatie Schouwen-Duiveland, en we willen de
uitbreiding van deze pilot naar overige delen van de
gemeente faciliteren. Wij zouden het wel een goed idee
vinden om dit project ook te betrekken bij de nota
maatschappelijke voorzieningen ‘Overstag’. We kunnen door
middel van het project op meer manieren kijken naar de
bereikbaarheid van voorzieningen. Graag een reactie van
het college hierop.
Het college heeft een positieve grondhouding voor
nieuwbouw van Pontes / de Meie / Beatrixschool. De fractie
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van de Partij van de Arbeid heeft die positieve grondhouding ook en we hopen dat dit
voortvarend opgepakt gaat worden. We pleiten er voor om het gebouw (of de gebouwen)
zodanig flexibel te bouwen dat het de komende tientallen jaren aangepast kan worden aan
eventuele veranderende behoeften van het onderwijs.
Op blz 42 lezen we “Tot nu toe is er nog geen bijdrage ten behoeve van verdergaande
samenwerking aangevraagd”. Het gaat hierbij om het anticiperen op de krimp en het belang
van goed onderwijs, en het verzoek van Radar en Obase om een bijdrage beschikbaar te
stellen voor het proces tot verdergaande samenwerking. Onze vraag hierover: wat voor
soort vraag verwacht het college van Obase en Radar (en eventuele overige
schoolbesturen)? Is het niet zo dat iedereen wacht op het Integraal HuisvestingsPlan (IHP)?
Positief vinden wij dat het college met inwoners van Kerkwerve en Bruinisse
in overleg gaat over het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) in relatie tot de
klimaatverandering. Wij verwachten dat ons in dit kader nog heel wat werk
te wachten staat.
Op initiatief van onze fractie heeft de raad een motie aangenomen om de mogelijkheden
van een 'blijverslening' in beeld te brengen. Dit past heel goed bij het opstellen van een
beleid langer zelfstandig wonen. Wij gaan er van uit dat het college de uitwerking van de
motie betrekt bij het opstellen van dit nieuwe beleid.
Het opstellen van een bestuursopdracht uitvoeringsprogramma middelengebruik vraagt wat
ons betreft om een doortastende aanpak. We weten dat op het eiland de problemen groot
zijn, zowel bij jongeren als bij volwassenen en ouderen.
Het opstellen van een vrijwilligersbeleid is een belangrijk element van het werken aan een
participatiesamenleving waarin iedereen mee kan doen. Het vinden en binden van
vrijwilligers is een uitdaging. Wij willen het college meegeven om in het vrijwilligersbeleid
ook aandacht te besteden aan de relatie tussen professionals en vrijwilligers.
Het vergoeden van de VOG’s is een gevolg van een motie die in juli door onze fractie is
ingediend en waarvoor wij raadsbrede steun kregen.
De laatste tijd lezen we berichten uit andere gemeenten dat er kinderen / jongeren zijn die
niet de noodzakelijke jeugdhulp krijgen omdat het budget op is. In een raadsbrief (25
oktober) laat het college ons weten dat dit in
Zeeland (nog) niet het geval is. De fractie van de
Partij van de Arbeid is van mening dat het ook
nooit zo ver mag komen.
In 2017 zal er een nieuw integraal beleidsplan
Jeugd worden opgesteld waarbij o.a. Jeugdhulp
een onderdeel wordt (blz 57). Wij willen dat in dit
beleidsplan wordt vastgelegd dat het nooit mag
gebeuren dat kinderen / jongeren niet de
noodzakelijke hulp krijgen omdat het budget op
is. We dienen hiervoor een motie in.
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De maatschappelijke begeleiding van statushouders (blz 58) is ook in onze ogen essentieel
voor de integratie en het lijkt ons dan ook zinvol om hiervoor beleid op te stellen. We
realiseren ons dat dat ook geld kost.
Verblijven op Schouwen-Duiveland
De cofinanciering van het natransport van het Transferium Renesse is nog onzeker voor
2017. Vorig jaar stond hier precies dezelfde zin met alleen ander jaartal. Wij wijzen er nog
een keer op dat succes van het transferium staat of valt met het (gratis) natransport.
We stimuleren water(sport)gerelateerde initiatieven (blz 71). Ja … en tegelijkertijd jagen we
een grote groep windsurfers van hun favoriete plek aan de Brouwersdam.
Op blz 73 wordt geschreven over nieuwe beelden imagobepalende watergerelateerde
evenementen. De Partij van Arbeid fractie vindt
het fantastisch dat zo veel mensen bij ons komen
recreëren op zo veel manieren. Wel vinden dat wij
dat bij al deze activiteiten rekening gehouden
moet worden met de natuur. Zo vragen wij ons af
of we voor het paragliden in de Westhoek regels
op zouden moeten stellen ter bescherming van
het kwetsbare duingebied. Wat vindt het college
hiervan?
Het Slingerbos in Zierikzee krijgt een kwaliteitsimpuls en de historische gelaagdheid wordt
duidelijker. In het verleden hebben wij al eens aan de toenmalige wethouder gevraagd of
het mogelijk is om bij de restanten van de fundamenten van de watertoren een
informatiepaneel te plaatsen. De wethouder zou er over nadenken maar is daar volgens ons
niet meer aan toe gekomen. Wie weet kan het nu meegenomen worden.
De herinrichting van de Jan van Renesseweg heeft prioriteit. Daar zijn wij blij mee!
De aanleg van een evenemententerrein in Renesse vinden wij ook een goed plan.
De implementatie van het social-media beleid is geen eenvoudige
opdracht. We moeten ons realiseren dat dat behoorlijk wat tijd vergt en
dus ook behoorlijk wat geld kost. Bijkomend risico is dat mensen er te
hoge verwachtingen van hebben.

Zierikzee, november 2016,
Petri d’Anjou en Corina van der Vliet
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