Huur accommodaties omhoog
21 december 2018
Westvoorne - De gemeente Westvoorne verandert volgend jaar de tarieven van de gemeentelijke
accommodaties. Verenigingen moeten flink meer betalen aan huur.
Tot op heden konden verenigingen voor een dagdeel een ruimte in De Man en De Meander in
Oostvoorne en De Merel in Rockanje huren. Vanaf volgend jaar moeten ze per uur aan de gemeente
afrekenen. De gemeente wil met de nieuwe tarieven onder meer een eind maken aan prijsafspraken
uit het verleden. Iedere huurder betaalt vanaf volgend jaar hetzelfde en alleen voor de uren dat ze
gebruiken. Diverse verenigingen zijn echter geschrokken van de stijging van de kosten. Zo schreef
muziekvereniging Volharding een brandbrief aan het gemeentebestuur. ‘Een verhoging van 100
procent is onverantwoord om aan onze leden door te berekenen.’
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) heeft toegezegd dat deze verenigingen compensatie kunnen
verwachten. Ze gaat begin volgend jaar met ze in gesprek. De gemeenteraad van Westvoorne heeft
vorige week al met het de verandering van de prijzen ingestemd, uitgezonderd oppositiepartijen Partij
Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne. Ze vinden dat de huidige tarieven zouden moeten blijven
gelden totdat het college met de verenigingen overeenstemming heeft over de wijze waarop dat
gebeurt.

Bijdrage promotie omlaag
20 december 2018
Westvoorne - De bijdrage van Westvoorne aan de promotie van Voorne-Putten gaat omlaag. Het gaat
om tientallen euro’s per jaar voor de marketingorganisatie.
De marketingorganisatie Op Voorne-Putten voor de vier gemeenten kost jaarlijks 3,5 ton. De
gemeente Westvoorne is tot nu toe, ondanks het kleinste inwoneraantal, grootbetaler. Het stak
jaarlijks bijna 175.000 euro in de organisatie en is daarmee goed voor meer dan de helft van de totale
kosten. De bijdrage is gebaseerd op het aantal verblijfsovernachtingen, betaald uit een verhoging van
de toeristenbelasting. In de toekomst betaalt Westvoorne nog ruim 113.00 euro. Dit is per nacht en
met toegevoegde recreatieve en toeristische economische waarde.
De gemeenteraad had om de verlaging van de bijdrage gevraagd. Voor Partij Westvoorne en twee
leden van Inwonersbelang Westvoorne ging dit niet ver genoeg. Ze wilden slechts voor een jaar de
financiering vastleggen. De vijf voeren liever eerst een discussie over de gewenste doelen van de
organisatie en de noodzaak van de deelname van de overheid als het gaat om marketing.

Toetreding SVHW
20 december 2018
Westvoorne - Westvoornaars ontvangen volgend jaar op een andere manier hun gemeentelijke
heffingen en belastingen. De gemeente Westvoorne treedt toe tot SVHW.
De belastingen worden nu nog grotendeels in eigen beheer door de gemeente uitgevoerd. De
gemeente in 2019 gaat meedoen aan het samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit Zuid-Holland,

waterschap Hollandse Delta en RAD Hoeksche waard. De gemeenteraad van Westvoorne was al
akkoord. Onlangs gaf het bestuur van SVHW definitief groen licht voor de toetreding.

Jeugd betrekken
14 december 2018
Westvoorne - De gemeente Westvoorne komt met nieuwe ideeën om jongeren meer bij de politiek te
betrekken. Van WhatsApp tot aan een kinderburgemeester.
Veel gemeenten kiezen er al voor om in WhatsApp gebruik te maken van verzendlijsten. Hierdoor
wordt het mogelijk om op een laagdrempelige manier jongeren te betrekken bij beleidsonderwerpen.
De doelgroep zijn jongeren van 14 tot 21 jaar. Voor de jongere kinderen is het idee om een
kinderburgemeester in het leven te roepen. Een kinderburgemeester zet zich in om kinderen en
gemeente dichter bij elkaar te brengen. In Nissewaard is dit jaar voor het eerst een
kinderburgemeesterverkiezing geweest. Andere mogelijkheden zijn samenwerkingen met het
onderwijs (leerlingenraden en voorlichtingslessen) en welzijnsorganisaties en het betrekken van
jongeren bij speciale projecten als het speelruimteplan en dorpsvisies. De gemeenteraad van
Westvoorne moet zich nog uitspreken over de ideeën.
Eerder had Westvoorne een jeugdraad, maar die is op verzoek van de jongeren zelf ontbonden.

Buurtbemiddeling Westvoorne
14 december 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne wil ruzies of conflicten tussen bewoners snel oplossen. Het
project Buurtbemiddeling moet ze in een vroegtijdig stadium oppakken.
De gemeente wil vanaf volgend jaar met het project escalaties van burenruzies voorkomen. Daarmee
moet de inzet van politie en boa’s worden verlaagd. Buurtbemiddeling wordt met Woonbedrijf
Westvoorne, gemeente Brielle en Vestia ingekocht bij DOCK, dat dit project al eerder in
buurgemeente Hellevoetsluis heeft ingevoerd. Vrijwillige buurtbemiddelaars worden in de eigen
gemeente geworven. Ze krijgen een speciale training. Tijdens de testfase kan al gebruik worden
gemaakt van vrijwilligers uit Hellevoetsluis.
DOCK is rechtstreeks bereikbaar voor inwoners voor vragen over het omgaan met burenruzies of
conflicten. Hierdoor kunnen die in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgepakt.
Het project wordt voor een jaar ingekocht en daarna geëvalueerd. Bij een positieve ervaring kan
Buurtbemiddeling doorgaan.

Kinderombudsman benoemd
14 december 2018
Hellevoetsluis - Stans Goudsmit is benoemd tot kinderombudsman van Hellevoetsluis. Ze wil de
kinderen van Hellevoetsluis de komende jaren persoonlijk komen vertellen wie zij is.
Vanaf 1 januari gaat Goudsmit in de vestingstad aan de slag. Kinderen, jongeren, ouders en
professionals die problemen hebben met de gemeente en instellingen op het gebied van jeugdhulp en
onderwijs kunnen bij haar terecht.

Woning aardappelloods
7 december 2018
Tinte - De Westvoornse gemeenteraad geeft geen toestemming voor een woning in een voormalige
aardappelloods aan de Kade 14 in Tinte. De raadsleden zijn fel tegen een dergelijk ‘cadeau’.
Wethouder Marja Roza (VVD) wilde haar medewerking aan de woning in de schuur aan de Kade
geven. Het plan zou in overeenstemming zijn met de structuurvisie Tinte. Toestemming voor het
omzetten naar een woonbestemming zou getuigen van een ‘betrouwbare overheid’. Bovendien staat
er al een bouwwerk en zou de woning het polderlandschap daarom niet aantasten.
De voltallige gemeenteraad van Westvoorne denkt daar echter heel anders over. De raadsleden
vinden dat de gemeente zo een woonbestemming cadeau doet. De eigenaar zou een vergunning
krijgen zonder dat daar iets, zoals het omzetten van grond in natuur, tegenover staat. De raadsleden
zijn bovendien bang voor precedentenwerking.
De wethouder zag in dat het voorstel niet op steun vanuit de raad kan rekenen. Ze heeft naar
aanleiding van de kritiek het plan teruggenomen.

Commissie bestuurlijke toekomst
7 december 2018
Westvoorne – De Westvoornse gemeenteraad gaat volgend jaar speciale vergaderingen houden over
de bestuurlijke toekomst. Ze bespreken of en met wie de gemeente moet samengaan.
De raadsleden bekijken vier toekomstscenario’s: Westvoorne blijft een zelfstandige gemeente, een
nieuwe gemeente Brielle en Westvoorne, een nieuwe gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne en een
nieuwe gemeente van alle drie de gemeenten op Voorne. Samengaan met de gemeente Nissewaard
staat niet in het onderzoeksvoorstel. De fractievoorzitters van de zeven partijen in de Westvoornse
raad komen in de speciale vergaderingen bijeen. Het moet uiteindelijk leiden tot een voorstel naar de
gemeenteraad.
Aanleiding voor het onderzoek is de mislukte ambtelijke fusie op Voorne. De vergaderingen zijn, net
als andere commissievergaderingen, openbaar. Inwoners krijgen daarin de mogelijkheid om in te
spreken en er kunnen deskundigen aanschuiven. Het is nog niet bekend wanneer de eerste
vergadering van de commissie Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Westvoorne is. De gemeenteraad
trekt voor het hele onderzoek, voor ondersteunende werkzaamheden, 50.000 uit euro.

Btw-truc mislukt
7 december 2018
Brielle - De gemeente Brielle moet alsnog diep in de buidel tasten voor het schoolgebouw aan de
Hossenbosdijk in Brielle. De Hoge Raad keurde een vooraf bekende omstreden btw-truc af. Het
nieuwe Maerlant kost daardoor bijna 3 miljoen meer dan in 2012 gehoopt.
De Hoge Raad deed 19 oktober uitspraak in een jarenlange lopende zaak van de gemeente Brielle
tegen een besluit van de Belastingdienst. De gemeente Brielle, met een toenmalig college van VVD,
D66 en CDA, hoopte in 2012 via een omstreden btw-truc de omzetbelasting te kunnen omzeilen. De
Belastingdienst weigerde dat echter en Brielle stapte naar de rechter. Twee jaar geleden trok de

vestingstad bij het Gerechtshof in Den Haag al aan het kortste eind. De hoogste rechter in het land
stelde de Belastingdienst twee maanden geleden wederom in het gelijk.

Oude gemeentehuis verkocht
4 december 2018
Oostvoorne - Het oude gemeentehuis aan de Hoflaan in Oostvoorne is van eigenaar verwisseld. QX
Real Estate is de nieuwe eigenaar van het monumentale pand.
De gemeente Westvoorne heeft het pand vorige week aan de vastgoedclub verkocht. QX Real Estate
gaat in het gebouw een ‘hoogwaardige’ horecagelegenheid vestigen. Het oude gemeentehuis wordt
eerst grondig verbouwd. Aan de achterkant komt een moderne, grijskleurige aanbouw. Op de eerste
etage kan nog steeds worden getrouwd.
Vorig jaar konden geïnteresseerde partijen een plan indienen voor een nieuwe bestemming van het
pand. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente koos uit vijf initiatieven voor QX Real Estate.

Kinderen pas in 2019 terug
3 december 2018
Rockanje – De noodlokalen van basisschool De Zeewinde in Rockanje kunnen pas in het nieuwe jaar
in gebruik worden genomen. Pas eind januari of begin februari gaan de kinderen terug.
Op z’n vroegst worden van 25 januari tot en met 3 februari de units opgeleverd, schoongemaakt en
door de GGD getest en de kinderen verhuisd. Onder voorbehoud van het weer en onvoorziene
omstandigheden. De groepen 3,4 en 5 krijgen nu les in basisschool De Driehoek in Oostvoorne,
omdat een verhoogde concentratie aan schimmelsporen in de noodlokalen bij De Zeewinde is
aangetroffen. De ouders hoopten eerder nog dat ze de feestmaand in Rockanje konden doorbrengen,
maar dit blijkt nu onhaalbaar.
Informatie Centrum Scholenbouw (ICS) gaat onderzoek doen naar gang van zaken rondom de
‘schimmellokalen’. Vanaf de bestelling tot aan de binnengekomen klachten en de aanpak van de
problematiek. Ouders gaven aan sinds begin schooljaar 2017-2018 te hebben geklaagd over de units,
maar de eerste geregistreerde klachten bij de gemeente zijn pas van dit voorjaar.

Poortershoek
3 december 2018
Rockanje - Rockanje krijgt er aan de Walinxweg een nieuwe weg bij. De insteekweg in de polder gaat
Poortershoek heten.
De naam Poortershoek verwijst naar de historische benaming van het gebied. De Walinxweg ligt in
een gebied dat in de zeventiende eeuw Poortershoek heette. Andere opties die de gemeente
Westvoorne voor ogen had waren: Annaboslaan, Frankenthalerstraat, Goteweg en de Glazenier.
Aan de nieuwe weg komen vier woningen. Het gaat om sanering van een bedrijf. Op de locatie staan
nu nog kassen, stacaravans en een bedrijfsloods. De vier vrijstaande woningen zijn ter compensatie.
De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.

De Westvoornse gemeenteraad moet in december nog wel groen ligt geven voor de komst van de
nieuwe woningen aan de Poortershoek. Omwonenden hebben kritiek op het plan en hebben liever
een andere inpassing van de woningen.

