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Inleiding 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft met belangstelling kennis genomen van de 
begroting. We zijn tevreden dat er 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. 
 
Er zijn nogal wat onzekerheden in de periode 2018-2021. Binnen een half jaar zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen, de uitslag hiervan zal mogelijk van invloed zijn op de plannen 
die we nu vast gaan stellen. Ook kan het nieuwe kabinet maatregelen treffen die onze 
financiële mogelijkheden en ons beleid beïnvloeden. 
 
Vorig jaar schreven wij over de ontwikkelingen in het kader van ‘De Nieuwe Democratie’. Wij 
concludeerden dat deze ontwikkelingen vragen om een raad die minder inzoomt op details,  
die zich beperkt tot een kaderstellende rol en durft los te laten. In het afgelopen jaar hebben 
wij gezien dat veel fracties zo ver nog niet zijn. Het gaat in deze gemeenteraad vaak over 
details en van loslaten is nauwelijks sprake, integendeel, er zijn raadsleden die pontificaal op 
de stoel van het college gaan zitten. Het college laat dat overigens ook toe. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid baseert haar standpunten steeds op  de 
uitgangspunten van de sociaaldemocratie: Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en solidariteit.  
Dit zijn ook bij het behandelen van deze begroting weer onze ijkpunten. 
 
 
Algemeen 
 
Als we op bladzijde 17 (werken), 39 (wonen) en 69 (verblijven) 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.  
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Werken op Schouwen-Duiveland 
 
Het begrip duurzaamheid lijkt bij het college nog steeds niet helemaal verankerd te zijn. Een 
aanvraag voor een verhoging van het subsidiebedrag van de Stichting NME wil het college 
niet honoreren. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dit getuigen van korte-termijn-
denken en dient dan ook een amendement in om de aanvraag wel te honoreren. De 
Stichting NME vervult een belangrijke rol bij de bewustwording van het belang van 
duurzaamheid en zorg voor het milieu.  
 
“Schouwen-Duiveland is in 2040 zelfvoorzienend in duurzame energie”.  
Deze zin wordt zo langzamerhand een beetje ongeloofwaardig. In oktober 2011 is dit 
voornemen vastgelegd in de Strategische Visie en pas deze maand (6 jaar later!) wordt er 
een energie-agenda aan de raad voorgelegd … En als er dan tussendoor eens een concreet 
plan (zonnepark Dreischor) via het college naar de raad komt laat de raad zich beïnvloeden 
door niet-rationele argumenten en stemt tegen. Zo komen we er niet. 
 
Het college wil een evaluatie uitvoeren van het ‘Verkeersplan binnenstad Zierikzee’ en 
noemt daarbij een aantal aandachtspunten. Wij willen dat het totale verkeersplan wordt 
geëvalueerd. 
 
Samenwerken met scholen en opleidingsinstituten om een betere uitstroom naar arbeid te 
realiseren juichen wij toe. Wij zijn zeer benieuwd naar de pilot ‘Watersportopleiding 
Schouwen-Duiveland’. 
 
Het opzetten van een eilandelijke vacature- en woningenbank lijkt ons een mooi plan, beter 
nog is om dit in regionaal verband te doen. De relatie tot ‘vakantie-eiland’ is ons overigens 
niet helemaal duidelijk. 
 
 
Wonen op Schouwen-Duiveland 
 
Het op te stellen Programma Maatschappelijke voorzieningen zullen we onder andere nodig 
hebben bij de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs. Wij 
vinden het dan ook dringend noodzakelijk dat dit er zo spoedig mogelijk komt. 
 
Voor de uitvoering van het VN-verdrag Mensen met een beperking wordt € 50.000 
gebudgetteerd. Wij hopen dat dit budget niet alleen gebruikt wordt voor het opstellen van 
een ‘Integraal periodiek plan’ maar dat hiervan concrete dingen zullen worden uitgevoerd. 
Wij willen hierover graag op de hoogte worden gehouden. 
 
Het uitgangspunt voor het accommoderen van FC de Westhoek is optimale synergie. Dat is 
een mooi uitgangspunt. Meerdere partijen hierbij betrekken lijkt wenselijk waarbij we wel in 
het oog moeten houden dat er sprake moet zijn van een balans: te veel samenwerkende 
partijen kan uitvoering van de plannen in de weg staan. 
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Het IHP wordt gezien als een tussenstap. Wij denken dat het van belang is om er 
toekomstgericht en proactief mee aan de slag te gaan. We  moeten niet lijdzaam toekijken 
hoe er weer een school(locatie) sluit, dit is voor de betrokkenen zeker geen positief traject.  
 
Voor het aanpassen van bushaltes is in 2018 en 2019 geld begroot. Mooi, onze fractie heeft 
hier meerdere keren naar gevraagd. “De halte Zierikzee Grachtweg is niet van ons maar van 
Connexxion en valt daarmee buiten onze invloedssfeer.” Wij denken dat het mogelijk moet 
zijn om hierover met Connexxion afspraken te maken ten behoeve van onze inwoners. 
 
Dat de complexe problematiek rond veelplegers, criminele jeugd en huiselijk geweld 
toeneemt baart ons zorgen. Dat hier meer inzet nodig is en er meer geld naar het 
Veiligheidshuis gaat begrijpen wij. Wij gaan er van uit dat ook de andere Zeeuwse 
gemeenten hun bijdrage verhogen. 
 
 
Verblijven op Schouwen-Duiveland 
 
Al bij de behandeling van de kadernota in juni dit jaar heeft de PvdA-fractie een voorstel 
gedaan om de toeristenbelasting met ingang van 2018 te verhogen. We kunnen deze extra 
(structurele) inkomsten goed gebruiken. Helaas kregen wij hiervoor toen geen meerderheid. 
Om te zorgen dat er voor 2019 wel een verhoging kan worden ingevoerd dienen wij nu een 
motie in om het college op te roepen tijdig te beginnen met de voorbereidingen en overleg 
te voeren met de sector. 
 
Schouwen-Duiveland vakantie-eiland. We gaan de Toeristische Hoofdstructuur vorm geven. 
De basis daarvan vormt een heldere gebiedsindeling. “Noord = actief en dynamisch, dag- en 
verblijfsrecreatie, natuur en landschap en (onder)watersport (inclusief Brouwerdam en 
Grevelingen).” Dat zou de komende jaren wel eens heel anders kunnen worden, als het 
project Brouwerseiland door gaat zal er in de aanlegfase door de werkzaamheden een groot 
stuk van ons deel van de Brouwersdam niet of nauwelijks toegankelijk zijn! De PvdA-fractie 
hoopt op een gunstige afloop van de lopende rechtszaken zodat onze vaste gasten kunnen 
blijven genieten. 
 
Verder gaan wij er van uit dat we in de toekomst de Zeeuwse Kustvisie wel serieus nemen. 
 
We lezen dat er een plan van aanpak ‘Gezond Schouwen-Duiveland’ wordt opgesteld en in 
hetzelfde overzichtje staat dat we de festiviteiten bij de opening van het oesterseizoen en 
het kreeftenseizoen structureel sponsoren. In onze ogen is de wijze waarop beide 
evenementen worden ingevuld en uitgevoerd niet per definitie gezond ...  
 
Bestuur 
 
Voor diverse beleidsterreinen staat uitbreiding van de formatie opgenomen. Wij kunnen 
hiermee instemmen, de Partij van de Arbeid fractie heeft altijd gezegd dat het ons niet gaat 
om het aantal ambtenaren. 
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De herijking van de Strategisch Visie staat voor 2018 op de agenda. “We betrekken hierbij 
deskundigen die vanuit nationaal niveau met iets meer afstand naar onze gemeente kijken.” 
Wij vinden dat een goed voornemen. 
 
 
Tot slot: we bedanken de collega-raadsleden, de griffier, het college en de ondersteunende  
ambtenaren voor de samenwerking het afgelopen jaar. 
 
 
Zierikzee, november 2017, 
 
Petri d’Anjou en Corina van der Vliet  


