
 

 
PvdA Schouwen-Duiveland – Algemene beschouwingen november 2019  

 

 

 

Schouwen-Duiveland 
___________________________________________________________________________ 
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN  
BEGROTINGSRAAD  

NOVEMBER 2019 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Wat viel ons op de afgelopen tijd? 
 
 
Drie keer zette het college dit jaar de raad buitenspel.  
Een raadsvoorstel moest nog door de raad worden behandeld en het voorstel werd al 
uitgevoerd, tot drie keer toe gebeurde dat: 
-de verlenging van de pilot parkeervignet strandovergangen 
-het afschaffen van het betaald parkeren aan de Grevelingendam  
-het verstrekken van subsidie voor de aanschaf van de schoolbussen Zonnemaire. 
 
Maar … de raad kan er ook wat van! In mei nam de meerderheid van de raad het besluit om 
de Omgevingsvisie Buitengebied niet in behandeling te nemen maar deze terug te sturen 
naar het college. Er was heel lang aan deze visie gewerkt, heel veel mensen hebben input 
geleverd en de raadsleden zijn gedurende het traject steeds bijgepraat. Deze visie stuurden 
ze terug “in verband met de complexiteit”. Dus niet vanwege de inhoud, daar hadden ze 
niet zo veel op tegen. En nu? Zou de complexiteit afnemen door dit uitstel? Wij denken van 
niet. 
 
Zullen de genoemde voorbeelden er toe leiden dat 2019 de geschiedenis ingaat als het jaar 
waarin de relatie tussen college en raad veranderde?  
Of wordt 2019 het jaar waarin het Cultuurhuis ZierikC werd opgericht? 
Of … kijken we later terug op 2019 als het jaar van de ingepakte torens? Zowel de 

Vuurtoren, de Plompe Toren als de Dikke Toren stonden in de steigers        
 
De rol van raadsleden bij dorpsraadvergaderingen zien wij veranderen. Het was altijd 
gebruikelijk dat raadsleden zich niet met de inhoud van de vergaderingen bemoeiden, als 
aanwezig raadslid was je toehoorder. De laatste tijd gaat het anders, er staan soms zelfs 
raadsleden op de agenda als spreker. Een bijzondere ontwikkeling vinden wij. 
 
Ingekomen stukken van inwoners gaan over zaken waar mensen boos over zijn. Soms ook 
niet. Deze zomer kregen we een ingezonden brief van een van onze deeltijdinwoners. Zij 
deelde met ons een citaat uit een artikel over de kust uit NRC-Handelsblad: “Het strand van 
Burgh-Haamstede is veruit het mooiste dat we tot nu toe tegenkwamen.” Dat lezen wij 
graag, daar worden wij trots van. 
In dezelfde brief stelde zij voor om voortaan de begroting te maken gericht op welzijn. 
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Hierop voortbordurend: een benchmark op welzijn en geluk, dat zou toch moeten kunnen. 
En die levert misschien wel veel interessantere resultaten op dan de benchmark op baten en 
lasten zoals we nu hebben laten uitvoeren. 
 
In september behandelden we het raadsvoorstel ‘Hoofdlijnen uitvoering Participatiewet 
voor de komende jaren’.  De Adviesraad Sociaal Domein had daarbij een (positief) advies 
geschreven en één van de opmerkingen in het advies luidde: “een regelluwe bijstand maakt 
maatwerk wellicht nog beter mogelijk”. Interessant. 
Het is ons bekend dat er een aantal gemeentes bezig is met een pilot ‘Regelluwe bijstand‘. 
Wat de PvdA betreft houden we als Schouwen-Duiveland de resultaten van deze pilots goed 
in de gaten en sluiten ons er bij aan zodra dat mogelijk is. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Wat viel ons op in de programmabegroting? 
 
 
Het is weer gelukt, er weer een sluitende meerjarenbegroting.  
Onze complimenten daarvoor.  
Wel worden we (weer) gewaarschuwd dat dit in de toekomst misschien niet meer gaat 
lukken. We zullen daarom steeds moeten afwegen of onze ambities nog realistisch zijn. 
Het betekent ook dat we eerlijk moeten zijn en onze inwoners geen gouden bergen moeten 
beloven. Wat ons betreft gaan het sociaal domein en het milieu dan vóór de bestrating en de 
parkeerterreinen. 
 
De programmabegroting dwingt ons ieder jaar tot nadenken en het maken van keuzes.  
En, we hebben het al eerder geconstateerd: het is goed voor je algemene ontwikkeling want 
je woordenschat wordt er weer door uitgebreid. We leerden ook deze keer weer een paar 
worden die we tot nu toe niet kenden: landschapsstrategie, windlocaties, levensbreed en 
zorgpadoptimalisatie.  
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We lezen in de aanbiedingsbrief dat het college het subsidieprogramma in 2021 niet wil 
indexeren. Voor ons was niet meteen duidelijk hoe dit uitgevoerd gaat worden. We hebben 
daarover een vraag gesteld en het antwoord luidt “Wij komen bij u terug met de 
consequenties en de uitwerking daarvan.” 
Wanneer het college bij ons terug komt weten we nog niet maar wij gaan er van uit dat dit 
niet te lang duurt. Subsidie-ontvangende instanties die personeel in dienst hebben horen 
zich te houden aan de CAO en dit leidt tot onvermijdbare kostenstijgingen. Dat wordt 
problematisch als de subsidie niet wordt geïndexeerd. Voor de Partij van de Arbeid is het 
dan ook van het grootste belang dat met de betrokken instellingen tijdig het overleg wordt 
aangegaan over het eventuele niet-indexeren van de subsidie.  
 
“Voor het opwekken van duurzame energie leggen we de focus op de mogelijkheden voor 
zonne-energie en energie uit water. We gaan in 2020 een pilot uitvoeren met energie uit 
water en een pilot naar de haalbaarheid van zon op water in de primaire watergang in de 
polder Schouwen.”  
Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van deze pilot. 
 
De herstructurering van het Haringvlietplein in Zierikzee lijkt dan toch eindelijk uitgevoerd 
te gaan worden. We hopen dat er geen nieuwe vertragingen opduiken. 
 
“We zetten de innovatieprojecten op ons eiland in als toeristische trekkers, zoals Tidal 
Technology Centre en op termijn de doorlaat in de Brouwersdam.” 
Voorlopig staan er nog bordjes met ‘Verboden Toegang’ bij het Tidal Technology Centre … 
 
Uitvoering VN-verdrag Mensen met een beperking: vorig jaar stonden er nog allemaal lege 
vakjes bij de jaren 2021-2022-2023, nu staat daar gelukkig “Doorlopend”. 
De Partij van de Arbeid is blij met de actieve opstelling van het college t.a.v. de app 
Ongehinderd, waar de PvdA in april 2016 een motie over indiende. 
 
De nieuwbouw van de brandweerkazerne Zierikzee lijkt nu toch dichterbij te komen. 
Hoewel, dichterbij … de realisatie staat gepland in 2022. Dat duurt dus nog drie jaar. 
 
“Uit de evaluatie sociaal domein komt onder andere naar voren dat bepaalde doelgroepen in 
de samenleving moeite hebben met de verdergaande digitalisering in brede zin. We 
investeren via onder andere bibliotheek- en welzijnswerk in het ondersteunen van inwoners 
op dit gebied.” 
In dit kader verwijzen we naar een interview met de Nationale Ombudsman Reinier van 
Zutphen in Trouw van 31 oktober met als kop “De overheid is een machine geworden”. In 
dit interview spreekt hij zijn bezorgdheid uit over het feit dat de overheid zich concentreert 
op de mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. 
De andere groep wordt volgens hem vergeten. De ombudsman doet een oproep om in ieder 
gemeentehuis één loket te hebben waar burgers altijd terecht kunnen. “Een burger moet 
zijn gemeentehuis binnen kunnen lopen en zeggen ‘Dit is mijn probleem, help me’.” 
Wat een uitdaging, deze oproep. Misschien is het inrichten van zo’n loket wel effectiever 
dan ondersteuning via bibliotheek en welzijnswerk. Wij zouden hierover wel eens van 
gedachten willen wisselen. 
 



 

 
PvdA Schouwen-Duiveland – Algemene beschouwingen november 2019  

 

“We investeren in vroegsignalering financiële problematiek en het terugdringen van niet-
gebruik van bijstandsvoorzieningen.” We juichen dat toe. 
Landelijk werken de Partij van de Arbeid en de Christen Unie gezamenlijk aan een voorstel 
om als (gemeentelijke) overheid uitzichtloze schulden over te kopen, zodat mensen in een 
problematische schuldsituatie nog maar één schuldeiser hebben. Dat biedt mensen de rust 
om te werken aan een oplossing, en weer vooruit te kunnen kijken. (In Nederland gaat het 
om anderhalf miljoen huishoudens met gemiddeld 14 schuldeisers, cijfers voor Schouwen-
Duiveland zijn ons niet bekend.) 
 
“We gaan op zoek naar alternatieven voor aanvullend en vraaggericht vervoer. We zijn 
gestart met het project Integrale mobiliteit waarin we doelstellingen vanuit het sociaal 
domein combineren met effectiever, efficiënter en duurzamer vervoer. Als eerste pilot is het 
project leerlingenvervoer gestart. Dit breiden we de komende jaren verder uit. Hierbij maken 
we gebruik van particulier initiatief en het sociaal kapitaal dat we in onze gemeente hebben 
in de vorm van de vele vrijwilligers op allerlei gebied. Inmiddels hebben zich 16 initiatieven 
vanuit de samenleving gemeld, waaronder Pieter Zeeman voor het mobiliteitsvraagstuk van 
en naar de school. De meerjarige aanbesteding van toeristisch vervoer (Transferium) die wij 
momenteel opstellen is ook gebaseerd op vraaggericht en elektrisch vervoer. Ook daar kijken 
wij naar combinatiemogelijkheden. We benutten hiervoor het mobiliteitsplatform 
SDopWeg.” 
De Partij van De Arbeid ziet kansen om het doelgroepenvervoer in te passen in het 
Mobiliteitsplatform SD op weg. We dienen daarom een motie in waarin we het college 
oproepen om te onderzoeken of het model Gooi- en Vechtstreek bij ons kan worden 
toegepast: inbesteding in plaats van aanbesteding. We dienen een motie in waarin we het 
college oproepen om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. 
 
In de paragraaf Demografische Ontwikkelingen lezen we dat er in de prognoses sprake is van 
een forse negatieve ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar).  
We maken ons daar grote zorgen over en denken dat we alle kansen moeten benutten om 
deze ontwikkeling een halt toe te roepen. 
___________________________________________________________________________ 
 
Tot slot: onze hartelijke dank voor de samenwerking met de collega-raadsleden, de griffier, 
het college en de ambtelijke organisatie in het afgelopen jaar! 
 
Zierikzee, november 2019 
Petri d’Anjou  
 
 


